PATVIRTINTA:
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 6 d.
įsakymu Nr. A-1341
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
KELMĖS MIESTO CIVILINIŲ KAPINIŲ TERITORIJOS (APIE 10 HA) DETALIOJO
PLANO DOKUMENTUI RENGTI
1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija esanti tarp S. Nėries ir Serbentų gatvių, Kelmės m.
Kelmės r. sav.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 10 ha.
3. Planavimo organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto
Didžiojo g. 58, Kelmė.
4. Planavimo pagrindas: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio
2 d. įsakymas Nr. A-1325 „Dėl Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos (apie 10 ha) tarp S. Nėries
ir serbentų gatvių, Kelmės m. Kelmės r. sav. detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų“.
5. Planavimo tikslai: tenkinant viešąjį interesą, teritorijoje suprojektuoti ir motyvuotai pagrįsti
Kelmės miesto civilinių kapinių išplėtimą būsimoms kapinėms, jų priežiūrai užtikrinant reikalingų
objektų statyba ir eksploatacija, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės
interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
6. Planavimo uždaviniai: tenkinant viešąjį interesą, visuomenės poreikiams paimant privačius
žemės sklypus, numatyti Kelmės miesto civilinių kapinių išplėtimą būsimoms kapinėms, jų priežiūrai
užtikrinant reikalingų objektų statybai ir eksploatacijai:
6.1. detalizuoti Kelmės miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius
reikalavimus;
6.2. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus;
6.3. suformuoti optimalią struktūrą;
6.4. suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijas, joms funkcionuoti reikalingų
servitutų poreikį;
6.5. numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų,
inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus;
6.6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
6.7. numatyti teritorija želdynams;
6.8. parengti konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą visuomenės poreikiams reikalingų
objektų statybai ir eksploatacijai.
7. Papildomi planavimo uždaviniai:
7.1. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
7.2. numatyti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą;
7.3. numatyti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos
viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių
išdėstymas.
9. Tyrimai ir galimybių studijos: vadovautis institucijų išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis
ir atsižvelgti į parengta Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos formavimo galimybių studija,
parengta UAB „Stilit“.

10. SPAV reikalingumas:
10.1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atlikti tikslinant sanitarinių apsaugos zonų ribas.
10.2. Parengta atrankos išvada 2015-10-15 dėl Kelmės miesto civilinių kapinių plėtros poveikio
aplinkai vertinimo. Atrankos rengėjas UAB „Stilit“. Atrankos išvada Kelmės miesto civilinių kapinių
plėtros poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, išvada galioja 3 metus.
11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.
12. Detaliojo planavimo etapai:
12.1. parengiamasis etapas – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbti priimtą sprendimą
dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų bei planavimo darbų
programą; topografinės nuotraukos parengimas;
12.2. rengimo etapas – esamos būklės analizė, bendrųjų sprendinių formavimas, sprendinių
konkretizavimas;
12.3. baigiamasis etapas – detaliojo plano sprendinių viešinimas; detaliojo plano derinimas Teritorijų
planavimo komisijoje; detaliojo plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą
atliekančioje institucijoje; detaliojo plano tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų registre.
13. Koncepcijos rengimas: rengiama.
14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
15. Viešumo užtikrinimas: Viešinimas vyksta bendrąją visuomenės informavimo ir dalyvavimo
teritorijų planavimo procese tvarka.
Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų, darbų programa, rengiama
koncepcija, pasiūlymų teikimo tvarka, viešo svarstymo procedūros vieta ir laikas skelbiamas Kelmės
rajono savivaldybės ir Kelmės miesto seniūnijos skelbimų lentose, savivaldybės interneto svetainėje
ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau - TPDRIS).
Registruotais laiškais informuojami planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir
naudotojai jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės
adresais.
16. Planavimo terminai: paslaugą atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir
nustatyta tvarka kompleksiškai TPDRIS.
18. Kiti reikalavimai:
Detalusis planas rengiamas TPDRIS.
Rengti ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano M 1:500 (kaina turi būti įskaičiuota į bendrą
siūlomo projekto rengimo kainą su PVM).
Parengti ir pateikti 2 egzempliorius bylose, skaitmeninėje formoje (2 egz. CD laikmenoje):
aiškinamąjį raštą, brėžinius *.pdf, *.dwg, *.shp formatu, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 201312-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos
patvirtinimo“.

