ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO AMATININKŲ G. 8, KELMĖS MIESTE
DETALUSIS PLANAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliojo plano rengimo pagrindas – 1.1. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31
d. sprendimas Nr. T-191.“Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5422/0011:333), esančio Amatininkų g. 8,
Kelmės mieste, detaliojo plano parengimo. 1.2. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir
pareigų perdavimo ir priėmimo 2012 m. birželio 21 d., sutartis Nr. SŽ – 367. 1.3. Planavimo sąlygų
sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012 m. liepos 20 d., Nr. (18.9)-SR-47.
Detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėja – IĮ A. Valčiukienės karšykla;
Detaliojo plano rengėja – architektė Rasa Bekerytė, kvalifikacijos atestato Nr. A1290;
Detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo tvarka : bendroji.
Detaliojo plano rengimo tikslai: 1. Žemės naudojimo būdą pakeisti į gamybos ir sandėliavimo,
paliekant dalį komercinės paskirties (žemės sklypas sudarytų ne daugiau kaip 20 procentų bendro
konkrečios teritorijos pažymėto ploto); 2. Nustatyti žemės sklypo privalomuosius teritorijos tvarkymo
ir naudojimo režimus, naudojimo ir veiklos jame sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir teritorijos
tvarkymo reikalavimus, žemės servitutus; 3. Nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žemės naudojimo
apribojimus;
3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIŪLYMAI

6. Situacijos analizė.
Status quo situacija:
Detaliuoju planu planuojamas žemės sklypas Amatininkų g. 8 yra Kelmės miesto pietrytinėje dalyje. Sklypas
suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.
Žemės sklypas – 0,4879 ha, Kelmės mieste.
Paskirtis – kita
Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos,
Nuosavybė – Lietuvos respublika; Valstybinės žemės patikėjimo teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos; Sudaryta nuomos sutartis, nuomininkas - A. Valčiukienės karšykla;
Sklype esančių pastatų Un. Nr. 5496-5001-2018 (administracinis pastatas, bendras plotas 788,79 m²) ir Un. Nr.
5497-7015-0028 ( sandėlis, bendras plotas 1506,81 m²) savininkas IĮ A. Valčiukienės karšykla.
Sklypui yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: I - Ryšių linijų apsaugos zonos – 0,0320 ha;
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 0,0740 ha; Elektros linijų
apsaugos zonos – 0,0056 ha.
Sklypui nustatytų servitutų kituose sklypuose nėra. Kitų sklypų servitutų planuojamame sklype nėra.
Reljefas turi nuolydį iš šiaurės į pietų pusę: absoliutinės altitudės svyruoja nuo 125.71 m šiaurėje iki 124.30 m
pietuose.
Gretimuose sklypuose esantys pastatai yra prekybos, paslaugų, sandėliavimo paskirties. Sklypai adresų
Amatininkų g. 10, Raseinių g. 31, 35, - VĮ Registrų centre neįregistruoti. Patekimas į planuojamą sklypą iš
bendrųjų kelių galimas iš Amatininkų ir iš Raseinių gatvių.
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Kelmės miesto bendrajame plane sklypas patenka į komercinės paskirties objektų teritoriją, ribojamą
Amatininkų g. (D2 kategorija) ir Raseinių (C1 kategorija) gatvių. Gretimos teritorijos yra: kapinių teritorija-B2
(neveikiančios senosios žydų kapinės), inžinerinės infrastruktūros teritorijos-I1,I2, nedidelė dalis bendro
naudojimo teritorija-B3, už kurios tęsiasi komercinės - pramonės paskirties teritorija-P+K, P2+K ir pramonės
teritorija-P1. Planuojamas sklypas sudaro apie 10% komercinės paskirties objektų teritorijos bendro pažymėto
ploto. Aukštingumas bendruoju planu teritorijoje ribojamas iki 12 m.
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Ištrauka iš Kelmės m. bendrojo plano

Žemės sklypo Amatininkų g. 8 vieta
6.1. Detaliojo plano sprendiniuose siūloma:
Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį. Esamam sklypo naudojimo būdui K – komercinės
paskirties objektų statybos teritorijos, priskirti 10 %, nustatant naudojimo pobūdį K1 – prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybos; nustatyti naudojimo būdą P – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 90% ,
nustatant naudojimo pobūdį P1 – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Nustatyti žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimus:
Leistiną pastatų aukštį – 12 m (alt. 137.00);
Leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą – 0,70;
Leistiną žemės sklypo užstatymo intensyvumą – 1,0;
Statinių statybos zoną (žiūr. pagrindinį brėžinį);
Užstatymo tipas –laisvas planavimas (pastatas);
Servitutus – nustatomas kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – 232 m² sklype kad. Nr. 5422/0011:346,
teisė važiuoti sklypo dalimi, (sklype pažymėta taškais A,B,C,2,3), parkavimas draudžiamas;
Susisiekimo sistemos organizavimas – planuojamas įvažiavimas ir išvažiavimas į/iš sklypo iš/į Amatininkų
g.,ir iš/į Raseinių g., o taip pat servitutu pažymėtas pravažiavimas į Amatininkų g. sklypo Amatininkų g. 29
dalimi. Detaliau spręsti techninio projekto stadijoje.
Siūloma nustatyti papildomus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus:
a – parkavimas sklypo ribose;
b – numačius statybą inžinerinių tinklų apsaugos zonose, inžineriniai tinklai iškeliami statytojo iniciatyva ir
lėšomis;
c – priklausomųjų želdynų norma ne mažiau 20% sklypo ploto;
Sklypo ribos ir plotas detaliuoju planu nekeičiami.
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III. NUMATOMI SPRENDINIAI

Lentelė

Esama padėtis
Planuojama teritorija (6.1.)

Teritorijos adresas

Numatomi sprendiniai

Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika;
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos;
Nuomininkas: IĮ A. Valčiukienės
karšykla
Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m.,
Amatininkų g. 8
Kad. Nr. 5422/0011:333 Kelmės m.k.v.

1. Sklypas Kitos paskirties
1.1. sklypo plotas viso:

0,4879 ha

1.2. sklypo paskirtis

Kita

Kitos paskirties žemė

1.3. žemės sklypo naudojimo
būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

P – pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos - 90%
K – komercinės paskirties objektų
teritorijos – 10%

1.4. žemės sklypo naudojimo
pobūdis

P1 – pramonės ir sandėliavimo
įmonių statybos
K1 – prekybos, paslaugų ir pramogų
objektų statybos

1.5. pastatų aukštingumas (aukštais)
1.6. galimas užstatymo plotas
1.7. galimas užstatymo
intensyvumas
1.8. pastato aukštis nuo žemės
paviršiaus
1.9. absoliutinė pastato aukščio alt.
1.10 priklausomųjų želdynų plotas
1.11 specialiųjų sklypo
naudojimo sąlygų ir servitutų
trumpas aprašymas

0,4879 ha

1-3
70 %.
100 %
12 m
137,00
20 %
1 – ryšių linijų apsaugos zonos -320 m²
6 – elektros linijų apsaugos zonos -56 m²
49 –vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos -740 m²

Įvažiavimas į sklypą iš Amatininkų g. ir iš
Raseinių g.;
1 – ryšių linijų apsaugos zonos -575 m²
6 – elektros linijų apsaugos zonos -332
m²
49 – vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos - 854 m²
103 – kelio servitutas (viešpataujantis
daiktas sklype kad. Nr. 5422/0011:346)
– 232 m² teisė važiuoti transporto
priemonėmis, parkavimas draudžiamas.
Sklype pažymėta taškais A,B,C,2,3.
206 – servitutas, - teisė tiesti požemines
ir
antžemines
komunikacijas
(tarnaujantis daiktas) – 1130 m²
207 –
servitutas,- teisė aptarnauti
požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas) – 1130 m²
Papildomieji režimai:
a – parkavimas sklypo ribose;
b – numačius statybą inžinerinių tinklų
apsaugos zonose, inžineriniai tinklai
iškeliami statytojo iniciatyva ir lėšomis;
c – priklausomųjų želdynų norma ne
mažiau 20% sklypo ploto;
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INŽINERINIAI TINKLAI
Teritorijoje yra visi statiniui reikalingi centralizuoti inžineriniai tinklai. Detaliajame plane patikslinti jų
apsaugos ir sanitarinių zonų plotai ir ribos. Pastatai pajungti prie centralizuotų tinklų. Suplanuotas papildomas
režimas b – numačius statybą inžinerinių tinklų apsaugos zonose, inžineriniai tinklai iškeliami statytojo
iniciatyva ir lėšomis; Šis režimas įpareigoja statytoją užsakyti inžinerinių tinklų iškėlimo techninius projektus
ir juos vykdyti, jei statyba būtų numatyta šių tinklų apsaugos zonose. Inžinerinių tinklų iškėlimo projektai savo
ruožtu turės būti suderinti su tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis ir kitomis technines sąlygas išdavusiomis
institucijomis.
Iš statybos zonos iškeliamiems tinklams vietos bus numatytos techniniuose projektuose, įvertinus statybos
apimtis ir pajėgumų poreikius. Iki sklypo ribos ateinančių inžinerinių tinklų vietos nesikeis. Inžinerinių tinklų
apsaugos zonų plotai turi būti patikslinti techniniame projekte ir įvykdžius projektą išpildomojoje
topografinėje nuotraukoje. Inžinerinių tinklams tiesti ir aptarnauti sklypo ribose numatyti servitutai
(kodai 206, 207). Inžinerinių tinklų iškėlimo, klojimo ir apsaugos darbus statytojas atlieka savo lėšomis.
Statinių techniniai projektai turi tenkinti STR 2.03.02:2005 “Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių
sklypų tvarkymas”, Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ir kitų aktualių teisės aktų sąlygas.
Vandentiekis. Buitinės nuotekos.
Vandentiekio įvadas atvestas į sklypą ir pastatus iš Raseinių g. pusės (d 100). Atsiradus poreikiui išplėsti
užstatymo plotus, esančių tinklų apsaugos zonų sąskaita, tinklus būtina iškelti, vadovaujantis
eksploatuojančios įmonės išduotomis techninėmis sąlygomis. Konkretūs sprendiniai tikslinami techninio
projekto stadijoje.
Elektra ir ryšiai.
Elektros energijos įvadas atvestas į sklypą ir pastatus iš greta sklypo esančios transformatorinės Km-234.
Atsiradus poreikiui statyti kitą transformatorinę, vietą jai rekomenduojama parinkti inžinerinei infrastruktūrai
skirtuose sklypuose, arba tokį sklypą suformuoti greta esančiose teritorijose. Parengto detaliojo plano
galiojimo ribos sutampa su planuojamo sklypo ribomis, todėl gretimos teritorijos neplanuojamos.
Atsiradus poreikiui ryšio ar elektros kabelio atkarpų perkėlimui, konkretūs sprendiniai priimami techninio
projekto stadijoje.
Šilumos tinklai.
Sklype yra dalis neveikiančios šilumotiekio trasos. Naudotis centralizuotai tiekiama šilumos energija
nenumatoma.
Teritorijos tvarkymas, vertikalusis planiravimas. Susisklostęs sklypo reljefas glaudžiai siejasi su
aplinkinėmis teritorijomis. Todėl susiklosčiusio sklypo reljefo keisti nenumatoma.
Sklype esantis miesto savivaldybės įmonių ar kitų institucijų valdomas turtas, toks, kaip: šilumotiekio trasos,
kita įranga, - turi būti perduotas eksploatuojančioms ir už turtą atsakingoms įmonėms ar institucijoms, jų
nurodyta tvarka, pasirašant priėmimo perdavimo aktus.
APLINKOS APSAUGA. APŽELDINIMAS. TREČIŲJŲ ASMENŲ PAGRĮSTI INTERESAI.
Būsimą pastatą numatyta prijungti prie miesto centralizuotų tinklų. Pastato ir infrastruktūros techniniai
projektai turės tenkinti tos rūšies pastatams ir veiklai LR įstatymų keliamus reikalavimus. Numatomo
užstatymo architektūrinė-planinė išraiška bus sprendžiama tolimesnėje projektavimo eigoje. Techniniuose
projektuose, detalizuojant statinio ir sklypo sąrangą, bus įvertintas kiekvienas potencialus triukšmo ar taršos
šaltinis. Parinktais konkrečiais techniniais sprendimais galima taršos ar triukšmo įtaka aplinkai bus mažinama
iki minimumo. Kiekvienas paskesnis sprendinys, įrėmintas detaliojo plano sprendinių, techninio projekto
sprendinių, techninių specifikacijų ir visiems jiems taikomų LR įstatymais numatytų rekomendacijų ir ribinių
dydžių, lems palankiausių aplinkai sprendinių pasirinkimus.
Planuojama veikla priskiriama tekstilės pramonei, pluoštų apdorojimui. Numatomas vilnos pluošto karšimas,
verpimas ir dažymas. Gamybos technologija techninio projekto stadijoje derinama su Visuomenės sveikatos
centru. Gamybos apimtis neviršys 200000 m² per metus.
Planuojama veikla nėra įrašyta nei į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti
vertinamas, rūšių sąrašą, nei į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo rūšių sąrašą (LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1, 2
priedai), o poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai to nereikalavo (įstatymo 3 straipsnio 3 dalis).
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Todėl nei poveikio aplinkai vertinimas nei atranka planuojamai ūkinei veiklai neatliekami.
100 m atstumu nuo numatytos statinių statybos zonos sklype, nustatoma sanitarinė apsaugos zona,
vadovaujantis sanitarinių apsaugos zonų ribų dydžiais, taikomais, kai neatliekamas poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 5.3 punkte – vilnos pluoštų
paruošimas ir verpimas, dažymas (kai taršos rūšis – cheminė, fizikinė) sanitarinės zonos dydis 100m. Į
planuojamą 100 m apsaugos zoną patenka komercinės paskirties objektų statybos teritorijos, neveikiančių
kapinių teritorija, inžinerinės infrastruktūros teritorijos, šiek tiek bendrojo naudojimo teritorijos. Gyvenamieji
pastatai į sanitarinę apsaugos zoną nepatenka.
Neplanuojama ir nebus taršos ar triukšmo pokyčių, susijusių su numatoma veikla, kurie galėtų neigiamai veikti
gyventojus, ar viršytų LR įstatymų leidžiamus dydžius. Sprendiniai bus įgyvendinami laikantis aktualių
įstatymų ir higienos normų, todėl neigiamo poveikio žmonėms ir jų sveikatai nebus.
Želdiniai, yra viena iš prevencinių oro taršos valdymo priemonių. Priklausomųjų želdynų kiekis sklype
nustatytas vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo aprašu (patv. 2007-12-21, įsakymo
Nr. D1-694). Kuriame priklausomųjų želdynų normos (plotas) nustatomas, atsižvelgiant į žemės sklypo, kuriam
želdynai priklauso, žemės naudojimo būdą. Kadangi vyraujantis žemės sklypo naudojimo pobūdis – pramonės
ir sandėliavimo įmonių statybos žemės sklypui nustatyta privaloma priklausomųjų želdynų norma 20% sklypo ploto.
GAISRINĖ SAUGA
Artimiausias vandens hidrantas galimų gaisrų gesinimui iš išorės, yra trys gaisriniai hidrantai sklypo ribose.
Techninio projekto stadijoje, įvertinus poreikius, teritorijoje galima numatyti kitas gaisrinių hidrantų vietas.
Detaliau spręsti techninio projekto stadijoje.

Detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perėmėja IĮ A. Valčiukienės karšykla
Detaliojo plano rengėja architektė (PV, atestato Nr. A1290) Rasa Bekerytė
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