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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis
0,9973 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr.5474/0003:418), esančio Toleikių k., Užvenčio seniūnijoje,
Kelmės rajono savivaldybėje, detalusis planas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais:

Linos Dikavičienės 2008 m. rugsėjo 2 d. prašymas Nr.GP-262(D) dėl leidimo pakeisti žemės naudojimo
būdą.

Vytauto Dikavičiaus ir Linos Dikavičienės 2008-09-05 įgaliojimas – notarinio registro Nr.5574.

Linos Dikavičienės ir Vytauto Dikavičiaus 2011-06-03 įgaliojimas – notarinio registro Nr.2417.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008-09-29 sprendimas Nr.T-302 „Dėl žemės sklypo (kad.
Nr.5474/0003:418), esančio Toleikių k., Užvenčio sen., Kelmės r., detaliojo plano rengimo“.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 1 d. įsakymas Nr.A-1227 „Dėl
sutarties sudarymo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisėms ir pareigoms perduoti“.

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo 2008 m. spalio 2 d.
sutartis Nr.SŽ-771.

Linos Dikavičienės 2011 m. birželio 2 d. prašymas Nr.GP-248(D) dėl Detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo 2008 m. spalio 2 d. sutarties Nr.SŽ-771 pratęsimo.

2011 m. birželio 2 d. susitarimas Nr.SŽ-320 dėl 2008 m. spalio 2 d. detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo sutarties Nr.SŽ-771 5.1. punkto pakeitimo.

Linos Dikavičienės 2008 m. spalio 7 d. prašymas Nr.GP-319(D) planavimo sąlygų sąvadui detaliojo
planavimo dokumentui rengti.

Linos Dikavičienės 2011 m. rugsėjo 27 d. prašymas Nr.GP-355(D) dėl planavimo sąlygų pratęsimo.

Kelmės rajono savivaldybės vyriausiojo architekto 2011 m. lapkričio 3 d. patvirtintas Planavimo sąlygų
sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.(18.9)-SR-45.

Kelmės rajono savivaldybės vyriausiojo architekto 2013 m. birželio 8 d. patvirtintas Patikslintas
planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.(18.9)-SR-45.

Linos Dikavičienės 2013 m. liepos 3 d. patvirtinta planavimo darbų programa - užduotis detaliajam
planui rengti.
Planavimo tikslai:

pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo būdą iš kitos žemės ūkio paskirties į rekreacinio
naudojimo – rekreacijos (turizmo) statiniams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti;

nustatyti žemės sklypui privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, veiklos jame sąlygas,
teises ir prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žemės servitutus;

nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žemės naudojimo apribojimus.
Veiklos pobūdis: planuojama statyti pastatus ir statinius kaimo turizmo paslaugoms teikti.
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ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

Planuojamas 0,9973 ha (iki kadastrinių matavimų – 1,0 ha) žemės sklypas (kadastrinis
Nr.5474/0003:418), esantis Toleikių k., Užvenčio seniūnijoje, Kelmės rajono savivaldybėje, kurio žemės
paskirtis: žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Gretimi sklypai yra žemės ūkio
paskirties ir kitos paskirties žemės sklypai. Sklypo reljefas su nuolydžiu į pietryčių pusę - žemės paviršius
žemėja nuo 101,76 m iki 98,47 m.
Žemės sklypas ribojasi su:

žemės sklypu (kad. Nr.5474/0003:399; adresas: Kelmės r. sav. Užvenčio sen., Toleikių k., Šiaulių g. 2;
žemės sklypo žemės paskirtis: kita, gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos),
priklausančiu Janinai Juškevičienei.

žemės sklypu (kad. Nr.5474/0003:572; adresas: Kelmės r. sav. Toleikių k.; žemės sklypo žemės paskirtis:
žemės ūkio), priklausančiu Petrui Algirdui Nagevičiui.

laisva valstybine žeme.

vietinės reikšmės keliu, einančiu šalia planuojamo sklypo.

šiaurinėje pusėje ribojasi su krašto keliu Nr.215 Bubiai – Ramučiai.
Sklype nėra pastatų. Registruojant sklypą VĮ „Registrų centras“ Šiaulių filiale, kuriame sklypas
registruotas pagal kadastrinius matavimus, nustatyti apribojimai: kelių apsaugos zonos – 2(II) – 2849,0 kv. m;
vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 29(XXIX) – 9973 kv. m. Sklype yra ryšių linija (pažymėta
tografinėje nuotraukoje), tačiau apribojimas neįregistruotas žemės dokumentuose.
Rengiant detalųjį planą, analizuota ir įvertinta planavimo sąlygose nurodyta teritorija, kurioje galioja šie
teritorijų planavimo dokumentai:
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.T-43 patvirtintas Kelmės rajono
teritorijos bendrasis planas. Rengiamas Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimas.
 Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.T-94 patvirtintas Kelmės rajono
teritorijos bendrojo plano pakeitimas.
 Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Kelmės rajono tarybos 2005 m. vasario 25 d.
sprendimu Nr.T-55.
 Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialusis planas, patvirtintas
Kelmės rajono tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.T-207.
 Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 76.
Galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose, planuojamas sklypas patenka:

Ištrauka iš Kelmės rajono bendrojo plano pakeitimo žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio

 Kelmės rajono šilumos ūkio specialiajame plane
planuojamoje teritorijoje šilumos tinklų plėtra nenumatoma.
 Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
Kelmės rajono specialiajame plane nepatenka į
centralizuotą viešojo vandens tiekimo teritoriją.
 Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės
miškų plotų schemoje Planuojama
nepatenka
teritorijaį numatomus užsodinti
mišku plotus.


Kelmės
rajono
bendrojo
plano
pakeitime – į žemės ūkio paskirties žemę Žia, kurioje nustatyti:

Teritorijos požymiai ir prioritetai:
Intensyvi žemės ūkio veikla našiose žemėse,
skatinama
prekinės
augalininkystės
produkcijos gamyba;

Leistina kita naudojimo paskirtis,
būdai ir pobūdžiai: inžinerinės infrastruktūros
ir kelių tinklo plėtra, kaimo turizmo veikla,
amatai ir smulkūs pagalbiniai verslai
(bitininkystė, žvejyba, medžio apdirbimas,
žemės ūkio produkcijos perdirbimas, technikos
remontas ir kt.).
Parengtame Kelmės rajono teritorijos bendrojo
plano pakeitime - planuojama teritorija
patenka į gamtinį karkasą bei į Ventos upės
vandens telkinių apsaugos zoną.

Ištrauka Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano pakeitimo (pagrindinio teritorijų panaudojimo plano brėžinio)
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Planuojama teritorija

Ištrauka iš Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos brėžinio

Planuojama teritorija neturi kultūros paveldo apsaugos statuso. Taip pat nėra kulūros paveldo objektų, į
kurių apsaugos zonas ji patektų.
Teritorijai, kuriai rengiamas detalusis planas, nustatytos naudojimo sąlygos, planavimo sąlygos ir
galiojantys planavimo dokumentai neriboja sklypo planavimo galimybių.

Projekto vadovė, architektė Valerija Olišauskienė
Planavimo organizatorė Lina Dikavičienė, atstovaujama
Kęstučio Lileikio (2011-06-03 įgaliojimas, registro Nr.2417)
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SPRENDINIAI
Planuojamas sklypas yra tarp Toleikių kaimo teritorijos, užstatytos mažaaukščiais gyvenamaisiais namais
ir Ventos upės.
Vadovaujantis statybos techniniu reglamento STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai“ 1
priedo Visuomeninės paskirties pastatų sąrašo 10 punktu Poilsio paskirties pastatai: turizmo centrai, poilsio
namai, jaunimo nakvynės namai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai ir kiti pastatai.
Planuojami statyti kaimo turizmo pastatai būtų priskiriami visuomeninės paskirties statiniams.
Užstatymo reglamentai sklypui nustatomi remiantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties
statiniai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus įrengti inžinerinius tinklus
ir įrenginius bei jų apsaugos zonas. Užstatymo ribos, rengiant techninius statinių projektus, gali būti
koreguojamos atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamos inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių
apsaugos zonas.
Statinių išdėstymo sklype reikalavimai. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedo reikalavimais nustatyta, kad „statiniai turi būti
išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. Nustatomi šie
mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos bei kiti reikalavimai:
1.1. visuomeninės paskirties statinių iki 8,0 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems
visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio
metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės
paskirties statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu.
Šie reglamentuoti atstumai nuo statinių taikomi ir bet kurioms pastatų bei inžinerinių statinių išsikišančioms
konstrukcijoms.
1.2. ne visuomeninės paskirties inžinerinių statinių, esančių sklype, išskyrus sklypo aptvarus – ne
mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu;
1.3. statant naujus visuomeninės paskirties statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar
statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus
apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant visuomeninės paskirties statinius gretimų sklypų pastatų insoliacija ir
natūralus apšvietimas negali pablogėti.
Planuojamam sklypui pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 21d. įsakymą Nr. D1694 “Dėl atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo”, nustatomas planuojamoje teritorijoje, rekreacinių teritorijų statybos sklypuose,
kuriuose numatoma ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų (poilsio namų, sveikatingumo kompleksų, motelių,
kempingų, turizmo bazių ir kt.) statyba - želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas – 40% nuo viso žemės sklypo
ploto.
Kaip jau minėta esamos padėties analizėje, planuojama teritorija patenka į gamtinio karkaso teritoriją.
Veiklą šioje teritorijoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. D1-624 patvirtinti „Gamtinio karkaso nuostatai“. Šių nuostatų 10 punktas sako, kad < Gamtinio karkaso
teritorijose, kurias bendrieji planai numato urbanizuoti, turi būti formuojamos tarpusavyje besijungiančios atskirųjų
želdynų struktūros, sudarančios ne mažiau kaip 50 % teritorijos ploto, turi būti užtikrinamas ne mažesnio už
nustatytas normas priklausomųjų želdynų ploto įveisimas, vykdomos kitos bendrųjų planų sprendiniais nustatytos
kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonės, o 12 punktas nustato, kad < Gamtinio karkaso žemės ūkio
paskirties žemės sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 10 % ploto>.
Atsižvelgiant į „Gamtinio karkaso nuostatų“ reikalavimus, rengiant pastatų ir statinių techninius projektus
priklausomai nuo jų paskirties, privalu planuojamame žemės sklype (žemės ūkio paskirties žemė - rekreacinio
naudojimo žemės sklypai (tp1-Z/Z3);) nustatomas želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotą – 50 % nuo viso
2
žemės sklypo ploto – t. y. išlaikyti priklausomųjų želdynų plotą ne mažesnį kaip – 4986,5 m . Rengiant pastatų ir
statinių techninius projektus privalu sklypuose išlaikyti želdynų plotą ne mažesnį kaip nustatyta.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 „Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos" 127.9 punktu, vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama:

Statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus paviršinio vandens
telkinio pakrantės juostoje ir 50 metrų už jos ribų, išskyrus miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų kaimų
(didesnė kaip 3 hektarų užstatyta teritorija, kurioje atstumas tarp pastatų ne didesnis kaip 50 metrų) (bet
visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje).
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Pastatus taip pat draudžiama statyti pakrančių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių.
Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus, detaliojo plano pagrindiniame reglamentų brėžinyje Nr.DP-2
pažymėta riba – statybos linija 50 m atstumu nuo Ventos upės pakrantės apsaugos juostos. Pakrantės šlaito
nuolydis sklype 50 metrų nuo paviršinio vandens telkinio pakrantės juostos yra ≤ 5 laipsniai, sklype statinių
statybos zonoje yra ≤ 1 laipsniai, todėl statyba sklypo statinių statybos zonoje yra galima.
Rengiant detalųjį planą ir nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
vadovaujantis Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turiniu, žemės
sklypų naudojimo pobūdžių sąrašu ir jų turiniu, patvirtintu žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2005 m. sausio 20 d.
įsakymu Nr. 3D-521/D1-40 (Žin., Nr. 2005, Nr. 14-450):
Sklypas Nr.1 – 0,9973 ha:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – žemės ūkio paskirties žemė (Z);
 naudojimo būdas ir pobūdis – žemės ūkio paskirties žemė - rekreacinio naudojimo žemės sklypai (tp1Z/Z3);
 statinių aukštingumas – 1- 2 aukštai antžeminiams statiniams statyti;
 užstatymo tankis – iki 10 %;
 užstatymo intensyvumas - iki 20 %;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar
statinio konstrukcijos aukščiausio taško – 12,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 113,0 m;
 statinių aukštis iki karnizo – nenustatoma.


Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", ir jų pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
 kelių apsaugos zonos – 2(II) – 2849,0 kv. m;
 ryšių linijų apsaugos zonos – 2(II) – 115,0 kv. m;
 elektros linijų apsaugos zona – 6(IV) – 266,0 kv. m;
 vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos - 29(XXIX) – 9973 kv. m;
 vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 49(IV) - plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio bei nuotekų tvarkymo tinklams /
įrenginiams įrengti.
Nustatomi servitutai:
1s – 94,0 kv. m: 101, 201,102, 202, 103, 203 - kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė
važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
2s – 115,0 kv. m: servitutų kodai: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis ir viešpataujantis daiktas).
Sklypo ribos, plotas, naudojimo ir statybos reglamentai bei servitutai nurodyti detaliojo plano
pagrindiniame brėžinyje esančioje aprašomojoje lentelėje. Statinių statybos vieta (žemės sklypo dalis, kurioje
numatoma statyti pastatus (statinius), statybos riba – linija sutampa su sklypo riba prie gatvės ar statybos linija –
linija, su kuria turi sutapti pastato (statinio) gatvės fasado projekcija, išskyrus inžinerinius tinklus, pažymėta
brėžinyje.
Inžinerinis teritorijos aprūpinimas
Rengiant detalųjį planą, analizuota ir įvertinta planavimo sąlygose nurodyta teritorija. Esami inžineriniai
tinklai planuojami įrengti esamų vietinės reikšmės kelių ir jo apsaugos zonų ribose.
Šildymas. Šilumos tinklų plėtra planuojamoje teritorijoje nenumatoma Kelmės rajono šilumos ūkio
specialiajame plane, patvirtintame Kelmės rajono tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.T-55. Todėl
šildymas planuojamas vietinis ir sprendžiamas rengiant pastatų ir statinių techninį projektą. Potencialus
neigiamas poveikis, suprojektavus ir pastačius pastatus, skirtus kaimo turizmo paslaugoms teikti, būtų galimas
tokių faktorių kaip oro tarša degimo produktais, šildant patalpas. Planuojama pastatų šildymui naudoti kietą
kurą. Rengiant
techninius statinių projektus, prognozuojami taršos kiekiai turi būti skaičiuojami ir
projektuojamos priemonės poveikiui sumažinti.
Elektros tiekimas. Elektros energija, pagal išduotas AB LESTO 2011 m. lapkričio 3 d. planavimo sąlygas
Nr.TS-44840-11-0577, vartotojo objekto elektros įrenginiams elektros energija (15 kW leistina naudoti galia,
taikant trečią (III) aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją) bus tiekiama iš 0,4 kV oro linijos L-201
atramos 201/15 (atramų numeriai patikslinti derinimo metu AB „Lesto“) iš transformatorinės KT Rm-201),
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esančios šalia sklypo. Detaliajame plane siūloma elektros liniją pertvarkyti - iškelti esamą 201/13 atramą į kelio
pakraštį prie sklypo ribos ir nuo jos prijungti planuojamus statyti pastatus. Kitą linijos dalį tarp atramų 201/13,
201/14 ir 201/15 išmontuoti. Elektros energijos apskaitos įrenginiai planuojami įrengti prie sklypo ribos. 0,4 kV
elektros tiekimo linijos pagal poreikį klojamos sklypo teritorijoje. Rengiant techninius projektus statinių statybai ir
elektros kabelių klojimui, privalu gauti technines sąlygas iš įmonės - elektros energijos tiekėjos.
Žemės klausimai elektros linijų tiesimo vietose sprendžiami sutinkamai Žemės, Elektros energetikos ir
kitų įstatymų reikalavimais:
 žemės juostos laikinam naudojimui elektros tinklų statybos laikotarpiu suteikiama LR Vyriausybės
nustatyta tvarka.
 žemės sklypai, esantys elektros tinklų apsaugos zonose, nepaimami iš žemės savininkų (naudotojų) ir
jie naudojami kitoms reikmėms laikantis “Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų” ir “Elektros tinklų
apsaugos taisyklių” reikalavimų.
 skirstomojo tinklo operatorius tiesti naujus 10 kV ir 0,4 kV skirstomuosius tinklus kitų asmenų žemėje
turi teisę tik sudarius žemės sklypų servituto sutartis sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu.
Vandentiekio ir nuotekų tinklai. Teritorijoje planuojama įrengti vietinius vandentiekio ir nuotekų tinklus.
Šiam tikslui numatytos preliminarios statybos vietos: vandentiekio gręžiniui, kuriam reikalinga 10,0 m apsaugos
zona (arba šachtiniam šuliniui) bei uždariesiems biologinio valymo įrenginiams, kuriems sanitarinės apsaugos
zonos, kai įrenginių našumas per parą 0,005 iki 5 tūkst. kub. metrų – nenustatomos („Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų" 64 p.) arba hermetiškam fekalinių nuotekų rezervuarui (priklausomai nuo vykdomos sklype
veiklos apimčių). Vandentiekio bei fekalinių nuotekų linijos klojamos pagal poreikį sklypo teritorijoje. Rengiant
techninius pastatų ir kitų statinių projektus, projektavimo sąlygose ir užduotyje reikia tikslinti energetinių ir kitų
resursų poreikius, buitinių nuotekų kiekius. Skaičiuojant vandentiekio vandens kiekio poreikį, būtina įvertinti ir
gaisro gesinimo reikmes bei numatyti priešgaisrinių hidrantų įrengimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.D1-193
patvirtintu ,,Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (Valstybės žinios, 2007, Nr. 42-1594) 19 punktu
,,Paviršinės nuotekos, atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijų, kuriose nėra taršos vandens
aplinkai kenksmingomis medžiagomis šaltinių (pvz., parkai, pėsčiųjų zonos, vejos, žaidimų aikštelės, pastatų
stogai ir pan.), gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės“. Todėl paviršinių
nuotekų surinkimo – valymo sistema nenumatoma.
Ryšių tinklai. Ryšių tinklai, prie kurių, poreikiui esant, būtų galima prisijungti yra sklype.
Planuojamame sklype yra numatomi servitutai esamiems inžineriniams tinklams –jų apsaugos zonų
ribose. Rengiant inžinerinių tinklų techninius projektus, atskirų inžinerinių tinklų įrengimo atkarpos,
komunikacinių koridorių ribos ir teritorijos gali būti tikslinamos, suderinus tai su tinklus eksploatuojančiomis
organizacijomis; jei įtakojami trečiųjų asmenų interesai – suderinus su trečiaisiais asmenimis.
Vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi, detaliajame plane išnagrinėjami galimi
teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai. Konkretus teritorijos
aprūpinimas inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis nustatomas statinių techninių projektų
sprendiniais.
Susisiekimo sistemos organizavimas. Iš šiaurės pusės ribojasi su krašto keliu Nr.215 Bubiai –
Ramučiai, kurio 50 m apsaugos zonoje (nuo kelio briaunos) neplanuojami nei statiniai, nei įrenginiai. Iš vakarų
pusės planuojamas žemės sklypas ribojasi su vietinės reikšmės 6,0 m pločio keliu, kuris įsijungia į krašto kelią
Nr.159 Užventis–Šaukėnai–Kuršėnai. Įvažiavimas į sklypą ir išvažiavimas iš sklypo galimas tik šiuo vietinės
reikšmės keliu.
Įvažiavimo ir išvažiavimo vieta, automobilių stovėjimo vietos rengiant techninį projektą turi būti
tikslinamos, atsižvelgiant į tai, kur bus nuspręsta statyti pastatus. Automobilių stovėjimo vietos gali būti
projektuojamos tik sklypo ribose, stovėjimo vietų skaičius, priklausomai nuo statomų pastatų paskirties,
nustatomas vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ IV skyriaus 2
dalimi bei 10 lentele.
Teritorijos tvarkymas, vertikalus planiravimas. Gaisro sauga.
Visas sklypo reljefas yra tinkamas kaimo turizmo statiniams statyti, reljefo paviršiaus neplanuojama
keisti. Galimas minimalus planiravimas tvarkant sklypo teritoriją bei nuvedant paviršinį vandenį.
Gaisrų gesinimui planuojamoje teritorijoje inžineriniai tinklai įrengiami vadovaujantis „Gaisrinės saugos
pagrindiniais reikalavimais" (Žin., 2010, Nr.146-7510; Žin., 2011, Nr. 75-3661), STR 2.02.02:2004
„Visuomeninės paskirties statiniai“ ( Žin., 2004, Nr. 54-1851; Žin., 2004, Nr. 125-4519; Žin., 2005, Nr. 96-3612;
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Žin., 2006, Nr. 22-711) ir Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis
(nauja redakcija 2011-04-20 įsakymas Nr. 1-138 (Žin., 2011, 48-2343).
Atsižvelgiant į tai, kad sklypas yra Toleikių kaime (2011 m. surašymo duomenimis Toleikių k.
buvo 19 gyventojų), jam būtų taikoma Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo
taisyklių 67 punkto reikalavimai - gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, kai pastatų išorės
gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrantų, vandens
gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių.
Atstumas nuo jų iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m.
Prie pastatų galimas gaisrinio transporto privažiavimas vietinės reikšmės 6,0 m pločio keliu. Į rytus,
maždaug už 55,0 m nuo statinių statybos zonos, yra Ventos upė, iš kurios būtų galima naudoti vandenį gaisrų
gesinimo reikmėms, įrengiant nustatyta tvarka vandens paėmimo vietą. Tai turi būti detalizuojama techninio
projekto rengimo stadijoje. Artimiausia Kelmės rajono savivaldybės priešgaisrinės saugos tarnybos Šaukėnų
komanda, esanti Šaukėnų mstl., yra maždaug už 3,0 km.
Rengiant pastatų ir kitų statinių techninius projektus, pastatų ugniaatsparumo laipsnis ir tarpusavio
atstumai turi būti projektuojami laikantis galiojančių gaisro saugos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.
Techniniuose statinių projektuose turi būti skaičiavimais ir norminių dokumentų reikalavimais pagrįsti sprendimai
dėl vidaus priešgaisrinės sistemos įrengimo.
Projekto vadovė, architektė Valerija Olišauskienė
Planavimo organizatorė Lina Dikavičienė, atstovaujama
Kęstučio Lileikio (2011-06-03 įgaliojimas, registro Nr.2417)
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