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7. DETALUSIS PLANAS IR JO SPRENDINIAI
7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
7.1.1. ĮVADAS
Detaliojo plano organizatorius:
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelm÷; tel.: (8427) 69053, faks.: (8-427) 69052.
Detaliojo plano reng÷jas:
UAB "Dujų sfera", Draugyst÷s g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. 8-37-759028
Planuojamos teritorijos plotas:
∼ 0,17 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2010-04-27 d. sprendimas Nr. T-141, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-01-18 d. planavimo sąlygų sąvadas Nr. (18.9)-SR-3 ir Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-10-03 d. patikslintas planavimo sąlygų
sąvadas Nr. (18.9)-SR-3
Detalusis planas parengtas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis:
• 2011-01-19 d. Žem÷s sklypų suformavimo apie daugiabučius namus detaliojo plano užduotis ir
darbų programa.
• Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-10-03 d. patikslintas
planavimo sąlygų sąvadas Nr. (18.9)-SR-3
• Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-01-18 d. planavimo
sąlygų sąvadas Nr. (18.9)-SR-3.
• AB „VST“ Kelm÷s skyriaus 2010-06-07 d. sąlygos Nr. TS-10-11-0245.
• Šiaulių VSC Kelm÷s filialo 2010-06-04 d. sąlygos Nr. PST-169.
• TEO LT,AB 2010-06-04 d. sąlygos Nr. 03-2-06-2/2225.
• Kelm÷s rajono žem÷tvarkos skyriaus 2010-06-14 d. sąlygos Nr. T-27-(1.13).
• Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kelm÷s seniūnijos 2010-06-07 d. sąlygos Nr. S-128.
• UAB „Litesko“ filialo „Kelm÷s šiluma“ 2011-09-29 d. sąlygos Nr. 4-400(2.17).
• UAB „Kelm÷s vanduo“ 2010-06-30 d. sąlygos Nr. TS-45.
• VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2010-08-25 sąlygos Nr. 5-1093 (7.35).
• Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kraštotvarkos skyriaus 2011-01-18 d. sąlygos Nr. 3.
ir remiantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais:
o Teritorijų planavimo įstatymas 1995m. gruodžio 12d., Nr. I-1120; (Žin., 2004m. sausio 15 d., Nr. IX1962; Žin., 2008, Nr. 10-337, Nr. 50-1847 ir kitos aktualios redakcijos).
o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 „D÷l detaliųjų planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2809; Žin., 2006, Nr. 114-4364, Žin., 2007, Nr. 461776, Žin., 2008, Nr. 35-1258 ir kitos aktualios redakcijos).
o LRV 1996 m. rugs÷jo 18 d. Visuomen÷s informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese
nuostatai Nr. 1079 (aktuali redakcija 2007 m. kovo 14 d. LRV nutarimu Nr. 247).
o Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas 2004m. liepos 16d.
Nr.920 (Žin., 2006, Nr. 112-4293).
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o Lietuvos Respublikos žem÷s įstatymas 1994m. balandžio 26d. Nr I-446 (Žin., 1994, Nr. 34-620, Žin.,
2004, Nr. 28-868, Žin., 2006, Nr. 138-5268 ir kitos aktualios redakcijos).
o LR aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "D÷l žem÷s sklypų pagrindin÷s tikslin÷s
žem÷s naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo 2006 m.
balandžio 13 d. Nr. D1-188 (Žin., 2006, Nr. 45-1633)
o Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos. LR Vyriausyb÷s nutarimas 1992m. geguž÷s 12d. Nr
343; (Žin., 2002, Nr. 70-2887, Žin., 2003, Nr. 11-407, Nr. 42-1939, Nr. 105-4709, Žin., 2004, Nr. 21642, Žin., 2005, Nr. 35-1140, Žin., 2007, Nr. 105-4294, Žin., 2008, Nr. 33-1152, Nr. 44-1643).
o Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 2010 m. geguž÷s 28 d. Nr.XI-858 (Žin., 1992, Nr.
5-75, Žin., 1997, Nr.65-1540, Žin., 2000, Nr.39-1093, Žin., 2000, Nr.90-2773, Žin., 2002, Nr. 2-49,
Žin., 2003, Nr. 61-2763, 2004, Nr. 36-1179, Žin., 2004, Nr. 60-2121, Žin., 2005, Nr. 47-1558 ir kitos
aktualios redakcijos).
o Lietuvos Respublikos planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996m.
rugpjūčio 15d. Nr. I-1495 (LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
pakeitimas 2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105 ir kitos aktualios redakcijos).
o STR 2.02.02:2004 „Visuomenin÷s paskirties statiniai“ (aktualios redakcijos).
o STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikšm÷ms“.
o STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”
o STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
o STR 2.01.04:2004 „Gaisrin÷ sauga. Pagrindiniai reikalavimai“
o STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos (aktualios redakcijos).
o LRAM 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 „D÷l atskirų rekreacin÷s paskirties želdynų plotų
normų ir priklausomųjų želdynų normų ( plotų ) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
o Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas Nr. X-1241, 2007-06-28 d. (Žin., 2007, Nr. 80-3215)
o Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 d. įsakymas d÷l "Želdinių apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklių" Nr. D1-193.
o Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vert÷s atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimas LR
Aplinkos ministro įsakymas 2008m. sausio 31 d. Nr. D1 87 (Žin., 2008, Nr. 17-611).
o LR AM 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 „D÷l paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D198 redakcija).

Detalusis planas atitinka/įvertintas pagal šių planų sprendinius:
• Kelm÷s rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2007-02-14 d. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos sprendimu Nr. T-43, sprendinius.
• Kelm÷s miesto bendrojo plano, patvirtinto 2008-06-27 d. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
sprendimu Nr. T-187, sprendinius.
• Kelm÷s rajono šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto 2005-02-25 d. Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-55, sprendinius.
• Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialiojo plano, patvirtinto
2009-04-29 d. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-207, sprendinius.
7.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.
Planavimo tikslai: suformuoti žem÷s sklypus prie nuosavyb÷s teise valdomų naudojamų ir
disponuojamų pastatų, esančių Vytauto Didžiojo g. 94, 92 ir 92A, Kelm÷s m.; nustatyti žem÷s sklypams
privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo ir veiklos jame sąlygas, teises ir
prievoles, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žem÷s servitutus; nustatyti inžinerinių tinklų
apsaugos ir žem÷s naudojimo apribojimus.
Planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pas÷kmių vertinimo, baigiamasis etapai.
7.1.3. ESAMOS BŪKLöS APRAŠYMAS
1. Vieta.
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Planuojama teritorija yra Kelm÷s mieste, prie Vytauto Didžiojo gatv÷s, apimanti VĮ „Registrų
centras“ registruotus daugiabučius namus, adresu Vytauto Didžiojo g. 94, 92 ir gyvenamąjį namą, esantį
Vytauto Didžiojo g. 92A.
Pagal Kelm÷s miesto bendrąjį planą planuojama teritorija numatyta gyvenamųjų namų statybos
teritorijai, leistinas aukštingumas iki 15 m, patenka į esamą miesto kompozicinį branduolį. Vytauto
Didžiojo gatvei nustatyta C1 gatv÷s kategorija.
Planuojamos teritorijos dalis patenka į, valstyb÷s saugomos, Kelm÷s evangelikų reformatų
bažnyčios vizualin÷s apsaugos pozonį (bažnyčios adresas Vytauto Didžiojo g. 75). Sklypo Nr.1 patenka –
293 m², Nr.2 – 225 m², Nr.3 – 76 m².
Pagal Kelm÷s rajono teritorijos bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į urbanizuotų ir kitai
paskirčiai naudotinų teritorijų pl÷trą.
2. Savininkai.
Planuojama teritorija – laisva valstybin÷ žem÷.
3. Teritorijos užstatymas.
Teritorijoje yra pastatai:
1. Pastatas: gyvenamasis namas,
Unik. Nr. 5492-4000-8019
Adresas: Kelm÷s r. sav. Kelm÷s m.Vytauto Didžiojo g. 94
Pagrindin÷ tikslin÷ naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai);
Nuosavyb÷s teis÷: Renata Raliankovait÷, Jonas Raliankovas, Remigijus Masiulis, Gražina
Masiulien÷, Algimantas Adomaitis, Irena Sungailien÷, Rolandas Kalvelis.
2. Pastatas: gyvenamasis namas,
Unik. Nr. 5492-4000-7010
Adresas: Kelm÷s r. sav. Kelm÷s m.Vytauto Didžiojo g. 92
Pagrindin÷ tikslin÷ naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų pastatai);
Nuosavyb÷s teis÷: VĮ "Registrų centre" duomenų apie savininką n÷ra.
3. Pastatas: gyvenamasis namas,
Unik. Nr. 5492-4000-7021
Adresas: Kelm÷s r. sav. Kelm÷s m.Vytauto Didžiojo g. 92A
Pagrindin÷ tikslin÷ naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai);
Nuosavyb÷s teis÷: VĮ "Registrų centre" duomenų apie savininką n÷ra.
4. Pastatas: Sand÷lis,
Unik. Nr. 5492-4000-7032
Adresas: Kelm÷s r. sav. Kelm÷s m.Vytauto Didžiojo g. 92
Pagrindin÷ tikslin÷ naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio;
Nuosavyb÷s teis÷: Renata Raliankovait÷, Jonas Raliankovas, Remigijus Masiulis, Gražina
Masiulien÷, Algimantas Adomaitis, Rolandas Kalvelis, Egidijus Kožkus, Raminta Masiulyt÷,
Vanda Lionikien÷.
4. Gretimyb÷s.
Planuojama teritorija ribojasi su Vytauto Didžiojo gatv÷s koridoriumi, preliminariai VĮ „Registrų
centre“ įregistruotais sklypais:
Eil. Sklypo kadastrinis Nr.,
Sklypo paskirtis
Savininkas
adresas
Nr.
Kita (kitai specialiai Nuosavyb÷s teis÷: LIETUVOS
Kadastrinis Nr:
paskirčiai).
RESPUBLIKA
5422/0008:151,
Valstybin÷s žem÷s patik÷jimo teis÷:
Adresas: Kelm÷s r. sav.
Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio
Kelm÷s sen. Kelm÷s
1.
ministerijos.
m.Vytauto Didžiojo g.
Sudaryta nuomos sutartis: Alma Šarlauskait÷,
90
Saulius Samuilis, Aurelija Juškien÷, Arvydas
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2.

3.

4.

Vilmonas.
Nuosavyb÷s teis÷:
Aušvydas Šimkus

Kadastrinis Nr.:
5422/0008:263,
Adresas: Kelm÷s r. sav.
Kelm÷s sen. Kelm÷s m.
B. Laucevičiaus g. 1

Kita; gyvenamosios
teritorijos, mažaaukščių
gyvenamųjų namų
statybos.

Kadastrinis Nr.:
5422/0008:265,
Adresas: Kelm÷s r. sav.
Kelm÷s sen. Kelm÷s m.
B. Laucevičiaus g. 3

Kita; gyvenamosios
teritorijos, mažaaukščių
gyvenamųjų namų
statybos.

Nuosavyb÷s teis÷: Vijoleta Radavičien÷,
Stasys Radavičius

Kadastrinis Nr.:
5422/0008:332,
Adresas: Kelm÷s r. sav.
Kelm÷s sen. Kelm÷s m.
Vytauto Didžiojo g. 96

Kita; gyvenamosios
teritorijos, mažaaukščių
gyvenamųjų namų
statybos.

Nuosavyb÷s teis÷: Bronislovas Eitutis, Liudas
Labanauskas

Karolina

Šimkuvien÷,

5. Inžineriniai tinklai.
5.1. Elektros tinklai.
Planuojamoje teritorijoje praeina žemos įtampos elektros linija ant stulpų (atramos Nr.406/2, 406/3).
Elektra pajungta nuo transformatorin÷s TR-18.
5.2. Dujotiekio tinklai.
Planuojamose teritorijose n÷ra dujotiekio tinklų.
5.3. Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai.
N÷ra.
5.4. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai.
Krosninis šildymas.
5.5. Ryšiai.
N÷ra.
5.6. Susisiekimas.
Į planuojamas teritorijas patenkama iš Vytauto Didžiojo gatv÷s, esamu įvažiavimu.
7.1.4. KONCEPCIJA
Detaliojo plano koncepciją nusako detaliojo plano tikslai ir uždaviniai.
Tikslai: suformuoti žem÷s sklypus prie nuosavyb÷s teise valdomų naudojamų ir disponuojamų
pastatų, esančių Vytauto Didžiojo g. 94, 92 ir 92A, Kelm÷s m.; nustatyti žem÷s sklypams privalomuosius
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo ir veiklos jame sąlygas, teises ir prievoles, statybos ir
teritorijos tvarkymo reikalavimus, žem÷s servitutus; nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos ir žem÷s
naudojimo apribojimus.
7.1.5. SPRENDINIAI
1. Sklypų paskirtys.
Suformuoti trys sklypai apie esamus daugiabučius namus (adresai: Vytauto Didžiojo g. 94, 92) ir
gyvenamąjį namą, esantį Vytauto Didžiojo g. 92A.
Sklypui Nr. 1, apie pastatą adresu Vytauto Didžiojo g. 94, nustatyta pagrindin÷ žem÷s paskirtis –
kita; naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos; naudojimo pobūdis - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių statybos teritorijos;
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Sklypui Nr. 2, apie pastatą adresu Vytauto Didžiojo g. 92, nustatyta pagrindin÷ žem÷s paskirtis –
kita; naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos; naudojimo pobūdis - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių statybos teritorijos.
Sklypui Nr. 3, apie pastatą adresu Vytauto Didžiojo g. 92A, nustatyta pagrindin÷ žem÷s paskirtis –
kita; naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos; naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos.
5. Sklypo suformavimas.
Atsižvelgiant į registruotų sklypų ribas, gatv÷s koridorių, įvertinus esamą užstatymą, suformuoti du
daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos paskirties sklypai ir vienas vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų paskirties sklypas.
Planuojamose sklypuose, vadovaujantis normatyviniais atstumais, neįmanoma įrengti vietų vaikų
žaidimo aikštel÷ms. Kaip alternatyvą, siūlome naudotis bendromis miesto vaikų žaidimo aikštel÷mis,
miesto parkais, skverais. Taip pat, normatyviniai atstumai neišlaikomi norint numatyti atliekų konteinerių
vietas, siūlome juos statyti gretimų gatvių koridoriuose (Vytauto Didžiojo, B. Laucevičiaus gatvių – spręsti
atskiru projektu), arba naudotis bendromis miesto buitinių atliekų surinkimo aikštel÷mis, papildomai
aptarus su šių aikštelių savininkais, valdytojais.
3. Teritorijos užstatymas.
Užstatymas pastatais sklype esamas, nekeičiamas.
4. Inžineriniai tinklai.
Esami ir planuojami inžineriniai tinklai turi būti aptarnaujami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiose žem÷s ir miško
naudojimo sąlygose (LRV 1992-05-12 d. nutarimo Nr. 343 aktuali redakcija) nustatytais apsaugos
zonų reikalavimais, kitais aktualiais normatyviniais dokumentais.
4.1. Elektros tinklai.

Į pastatus elektros pasijungimas numatytas nuo atramos Nr. 406/3. Pajungimą spręsti techniniais
projektais pagal išduotas technines sąlygas.
Planuojamiems 0.4 kV įtampos tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRV 1992 05 12d.
nutarimo Nr. 343 aktualią redakciją.
4.2. Ryšių tinklai.

Planuojamus ryšio tinklus numatoma pajungti į artimiausiai esamus ryšio tinklus. Pajungimą
spręsti techniniais projektais pagal išduotas technines sąlygas.
Ryšių linijų apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žem÷s ir miško
naudojimo sąlygas (I), patvirtintas LR Vyriausyb÷s 1992-05-12 nutarimu Nr.343. – po 2 m. abipus
požeminio kabelio trasos ar orin÷s linijos kraštinių laidų.

4.3. Vandentiekio tinklai.

Planuojamoje teritorijoje suprojektuota vandentiekio linija, pasijungimas numatomas nuo tinklų
esančių Vytauto Didžiojo gatv÷je, prisijungimą spręsti techniniais projektais.
Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos ir veiklos
apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas (XLIX), patvirtintas LR
Vyriausyb÷s 1992-05-12 nutarimu Nr.343 – po 5 m. nuo vamzdynų ašies.
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4.4. Nuotekų tinklai.

Buitinių nuotekų linija ir lietaus linija suprojektuotos planuojamoje teritorijoje. Buitinių nuotekų
pasijungimas numatomas į kanalizacijos tinklus esančius B. Laucevičiaus gatv÷je. Lietaus linijos
pasijungimas numatomas į artimiausiai esančius lietaus tinklus. Prisijungimą spręsti techniniais projektais.
Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos ir veiklos
apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas (XLIX), patvirtintas LR
Vyriausyb÷s 1992-05-12 nutarimu Nr.343 – po 5 m. nuo vamzdynų ašies.
4.5. Šilumos tinklai.

Esamas krosninis šildymas.
Visiems inžineriniams tinklams numatyti servitutai jų apsaugos zonų ribose:
S1 - 206, teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas),207 servitutasteis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 208 servitutas-teis÷ naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)-(136m²), sklype Nr. 1.
S2 - 206, teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas),207 servitutasteis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 208 servitutas-teis÷ naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)-(193m²), sklype Nr. 2.
S3 - 206, teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas),207 servitutasteis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 208 servitutas-teis÷ naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)-(15m²), sklype Nr. 3.
5.Susisiekimas.
Į sklypą Nr. 1, įvažiavimas yra esamas, per sklypą Nr.2. Sklype Nr.2 numatytas kelio servitutas
(S)-teis÷ važiuoti transporto priemon÷ms (tarnaujantis daiktas)-(60m²), 203 servitutas tarnauja sklypui Nr.2,
viešpatauja sklypui Nr.1.
Sklypui Nr.3 įvažiavimas numatytas pietin÷je sklypo dalyje, į B. Laucevičiaus gatvę (spręsti
techniniais projektais).
Pastatų paskirtys – gyvenamoji, vadovaujantis ,,STR 2.06.01:1999 ,,Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ reikiamas automobilių parkavimo skaičius daugiabučių ir bendrabučių
gyvenamiesiems namams yra 1 automobilio parkavimo vieta 1 pastato butui. Sklypui Nr. 1 reikiamas
automobilių stov÷jimo skaičius 5 automobių; Nr. 2 – 3; Nr. 3 – nereglamentuota.
Įvertinus esamą situaciją, reikiamo automobilių stov÷jimo vietų skaičiaus sklypuose neįmanoma
suplanuoti, tod÷l automobilius siūloma parkuoti miesto teritorijoje ir Vytauto Didžiojo bei B. Laucevičiaus
gatvių koridoriuose.

7.1.6. APLINKOS APSAUGOS DALIS
Vietov÷
Planuojama teritorija yra Kelm÷s mieste, prie Vytauto Didžiojo gatv÷s, apimanti VĮ „Registrų
centras“ registruotus daugiabučius namus (Vytauto Didžiojo g. 94, 92) ir gyvenamąjį namą, esantį Vytauto
Didžiojo g. 92A.
Žem÷s sklypo ribos bei plotas nustatomas pagal detaliojo plano sprendinius, nustatomos žem÷s
naudojimo sąlygos ir veiklos apribojimai inžinerinių tinklų apsaugos zonose.
Planuojama ūkin÷ veikla nenumatoma gatv÷s raudonosios linijos zonoje. Planuojamoje teritorijoje
saugomų teritorijų n÷ra, visi teritorijoje esantys pavieniai medžiai išsaugomi. Planavimo eigoje įvertintos
kelių bei inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
Planuojama ūkin÷ veikla
Planuojamos ūkin÷s veiklos pavadinimas:
gyvenamoji.
Investicijos:
numatomos techninio projekto eigoje.
Numatomos technologijos ir paj÷gumai:
numatomi techniniais projektais.
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Naujų objketų statybai bus naudojamos statybin÷s medžiagos, sertifikuotos SPSC ar Europos
Sąjungos valstybių atitinkamų sertifikavimo institucijų. Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių,
kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ÷sdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių, radioaktyviųjų ir
kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
Terminai: 2011-2012 metai.
Eiliškumas: 2011 m IV ir 2012 m I ketvirtyje bus atliekamas detalusis planas. Nuo 2012 II ketvirčio,
bus vykdomi objektų techniniai ir darbo projektai, v÷liau statybos darbai.
Planuojamos ūkin÷s veiklos laikas neribotas, atskirų įrengimų eksploatacija priklausys nuo jų
techninių charakteristikų.
Galimo poveikio šaltiniai
Atliekos.
Objektų eksploatacijos metu atliekos surenkamos vietos komunalinių tarnybų bei išvežamos į
sąvartyną.
Pavojingos medžiagos
Planuojamoje ūkin÷je veikloje nenumatomas pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas.
Planuojamoje ūkin÷je veikloje nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas.
Kiti faktoriai.
Sklypuose ūkin÷ veikla – gyvenamoji, tod÷l keliamas triukšmas neviršys HN 33-1:2007
reglamentuotų leistinų normų, netur÷s neigiamos įtakos rekreacinei ar kitai aplinkai, gyventojų sveikatai.
Vanduo.
Ūkin÷s ir lietaus nuotekos išleidžiamos į esamus miesto nuotekų kanalizacijos tinklus.
Šildymas esamas krosninis, didel÷s oro taršai įtakos netur÷s. Oro kokybei įtakos gali tur÷ti statybos
darbų metu veikiantys mechanizmai ir atvažiuojantis transportas, taip pat nežymiai įtakos tur÷s automobilių
išmetamosios dujos.
Dirvožemis.
Tose atkarpose, kur numatoma tiesti inžineriniai objektai ir tinklai, nuimamas humusingas
dirvožemio sluoksnis ir laikinai sand÷liuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos darbus, dirvožemis
paskleidžiamas apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užs÷jamas žole, perteklius išvežamas bei
panaudojamas kitų teritorijų rekultivavimui. Augalinio sluoksnio storis - 25cm.
Pagal LRAM 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. D1-694 „D÷l atskirų rekreacin÷s paskirties želdynų
plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ minimalus
želdinių plotas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijoms – ne mažiau nei 30 %
sklypo ploto, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijose privalo būti - 25% sklypo
ploto.
Ekstremalios situacijos.
Gaisrų prevencija bus užtikrinta techninio projekto rengimo metu, laikantis statybos techninių
reikalavimų, išlaikant reikiamus atstumus, bei numatant galimybes priešgaisrinio transporto privažiavimui.
Techninio projekto rengimo metu tiesiant vandentiekį planuojamoje teritorijoje ar gatvių
koridoriuose turi būti numatyti priešgaisriniai hidrantai gaisro gesinimo atvejams.
Numatomos poveikio sumažinimo priemon÷s
Lauko inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos ir servitutai jų apsaugos zonų ribose.
Susikirtimuose su keliais ir kitais inžineriniais tinklais naujai klojami inžineriniai tinklai tiesiami d÷kluose.
Inžinerinių tinklų ašis požemin÷je dalyje 0,3 m atstumu virš tinklų pažymima įsp÷jamąja juosta.
7.1.7. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS
Pagal Kelm÷s miesto bendrąjį planą planuojama teritorija numatyta gyvenamųjų namų statybos
teritorijai, leistinas aukštingumas iki 15 m, patenka į esamą miesto kompozicinį branduolį. Vytauto
Didžiojo gatvei nustatyta C1 gatv÷s kategorija. Taip pat dalis teritorijos patenka į kultūros paveldo objektų
teritorijos vizualin÷s apsaugos zoną.
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, bus suformuoti žem÷s sklypai apie esamus pastatus, bus
priskirti žem÷s plotai šių pastatų eksploatacijai. Bus sutvarkyta ir prižiūrima aplinka, išnaudoti nenaudojami
žem÷s plotai.
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Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas šiais aspektais: kokyb÷s ir
higienos būkl÷s aspektu, saugaus eismo, valstybin÷s reikšm÷s automobilių kelių tinklu pl÷tros, teritorijos
vystymo darnai ir planuojamai veiklai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, socialinei aplinkai, ekonominei
aplinkai.
Kokyb÷s ir higienin÷s būkl÷s aspektu.
Detaliojo plano tiklas – suformuoti žem÷s sklypus prie nuosavyb÷s teise valdomų naudojamų ir
disponuojamų pastatų, esančių Vytauto Didžiojo g. 94, 92 ir 92A, Kelm÷s m. Teritorijose vykdoma ūkin÷
veikla esama, funkcionuojanti ir nekeičiama. Planavimo eigoje buvo įvertinti visi normatyviniai atstumai,
d÷l to įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, bus užtikrinta visuomen÷s sveikata ir higieniška aplinka.
Planuojamos teritorijos būkl÷ higieniniu – sanitariniu požiūriu nepablog÷s. Planuojama teritorija
nesukels papildomo triukšmo. Teritorija nesiriboja su aplinką teršiančiomis gamybin÷mis zonomis.
Saugaus eismo aspektu.
Detaliojo plano sprendiniai nepablogins saugaus eismo, kadangi įvažiavimas/išvažiavimas į
sklypa Nr.1 ir Nr.2 yra esamas, automobilių srautai nenumatomi. Į sklypą Nr.3 įvažiavimas/išvažiavimas
numatytas pietin÷je sklypo dalyje, į B. Laucevičiaus gatvę (spręsti techniniais projektais).
Valstybin÷s reikšm÷s automobilių kelių tinklo pl÷tros aspektu.
Detaliojo plano sprendiniai įtakos valstybin÷s reikšm÷s automobilių kelių tinklo pl÷trai netur÷s.
Teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklai
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, teritorija bus sutvarkyta gyvenamąjai aplinkai. Detaliojo plano
sprendiniai teigiamai paveiks miesto pl÷trą bei socialinį gyvenimą, prognozuojamas ilgalaikis poveikio
efektas.
Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Planuojamoje teritorijoje išsaugojami visi vertingi medžiai. Detaliojo plano tikslas, suformuoti žem÷s
sklypus prie nuosavyb÷s teise valdomų naudojamų ir disponuojamų pastatų. Šiuo metu teritorija aplink
pastatus yra sutvarkyta, naudojama, tod÷l detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas nepaveiks dirvožemio
išteklių ir žem÷s ūkio naudmenų, ekosistemų ir biologin÷s įvairov÷s, saugomų gamtos vertybių, gamtin÷s
rekreacin÷s aplinkos, nepaveiks kraštovaizdžio ekologin÷s pusiausvyros. Įgyvendinus detaliojo plano
sprendinius bus sutvarkytos ir sudalintos naudojimui teritorijos, d÷l ko pager÷s kraštovaizdžio estetin÷
kokyb÷.
Socialinei aplinkai.
Planuojamoje teritorijoje įgyvendinti sprendiniai pagerins bendrąją socialinę būklę.
Ekonominei aplinkai.
Vykdant tolimesnius darbus (techninio, darbo projektų rengimas) bus sukurtos naujos darbo vietos, ko
pasekoje pager÷s ekonomin÷ aplinka.

7.1.8. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS
Sklypas Nr. 1
Sklypo plotas: 737 m2
Konkretus teritorijos naudojimo tipas: GG – gyvenamoji teritorija.
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis: kita.
Galimi žem÷s sklypo naudojimo būdai: G-gyvenamoji teritorija;
Galimi žem÷s sklypo naudojimo pobūdžiai: G2 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
teritorijos;
Leistinas pastatų aukštis: 15 m
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas: 0,32
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas: 0,41
Galimos statinių paskirtys: gyvenamieji, visų tipų pastatai.
Planuojamo žem÷s sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV Nutarimas Nr. 343 Data 1992 05 12
aktuali redakcija):
VI-Elektros linijų apsaugos zona(72 m²).
I-Ryšių linijų apsaugos zona(15 m²).
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XXIX-Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tiekimo tinklų apsaugos zona (70 m²).
XIX-Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona (vizualin÷s apsaugos pozonis)(293 m²).
Saugotini želdiniai (medžiai, krūmai) augantys ne miško ūkio paskirties žem÷je XXVII. Visi teritorijoje
esantys vertingi želdiniai (medžiai, krūmai) augantys ne miško ūkio paskirties teritorijoje išsaugojami.
Sklypas Nr. 2
Sklypo plotas: 344 m2
Konkretus teritorijos naudojimo tipas: GG – gyvenamoji teritorija.
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis: kita.
Galimas žem÷s sklypo naudojimo būdas: G-gyvenamoji teritorija.
Galimas žem÷s sklypo naudojimo pobūdis: G2 daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos
teritorijos.
Leistinas pastatų aukštis: 15 m.
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas: 0,15
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas: 0,17
Galimos statinių paskirtys: gyvenamieji, visų tipų pastatai.
Planuojamo žem÷s sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV Nutarimas Nr. 343 Data 1992 05 12
aktuali redakcija):
VI-Elektros linijų apsaugos zona(51 m²).
I-Ryšių linijų apsaugos zona(115 m²).
XXIX-Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tiekimo tinklų apsaugos zona (193 m²).
XIX-Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona (vizualin÷s apsaugos pozonis)(225 m²).
Saugotini želdiniai (medžiai, krūmai) augantys ne miško ūkio paskirties žem÷je XXVII. Visi teritorijoje
esantys vertingi želdiniai (medžiai, krūmai) augantys ne miško ūkio paskirties teritorijoje išsaugojami.

Sklypas Nr. 3
Sklypo plotas: 123 m2
Konkretus teritorijos naudojimo tipas: GG – gyvenamoji teritorija.
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis: kita.
Galimas žem÷s sklypo naudojimo būdas: G-gyvenamoji teritorija.
Galimas žem÷s sklypo naudojimo pobūdis: G1 -vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
statybos
Leistinas pastatų aukštis: 15 m.
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas: 0,33
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas: 0,29
Galimos statinių paskirtys: gyvenamieji, visų tipų pastatai.
Planuojamo žem÷s sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV Nutarimas Nr. 343 Data 1992 05 12
aktuali redakcija):
I-Ryšių linijų apsaugos zona(9 m²).
XXIX-Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tiekimo tinklų apsaugos zona (15 m²).
XIX-Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona (vizualin÷s apsaugos pozonis)(76 m²).
Saugotini želdiniai (medžiai, krūmai) augantys ne miško ūkio paskirties žem÷je XXVII. Visi teritorijoje
esantys vertingi želdiniai (medžiai, krūmai) augantys ne miško ūkio paskirties teritorijoje išsaugojami.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELö
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius, Vytautojo Didžiojo g. 58, LT-86143
Kelm÷; tel.: (8-427) 69053, faks.: (8-427) 69052.
2. Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas
UAB "Dujų sfera", Draugyst÷s g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. 8-37-759028.
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3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
Žem÷s sklypų suformavimo apie daugiabučius namus, esančius Vytauto Didžiojo g. 92, 94 Kelm÷s
m. ir apie gyvenamąjį namą, esantį Vytauto Didžiojo g. 92A, Kelm÷s mieste, detalusis planas
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Kelm÷s rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2007-02-14 d. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos sprendimu Nr. T-43, sprendinius.
Kelm÷s miesto bendrojo plano, patvirtinto 2008-06-27 d. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
sprendimu Nr. T-187, sprendinius.
Kelm÷s rajono šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto 2005-02-25 d. Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-55, sprendinius.
Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros Kelm÷s rajone specialiojo plano, patvirtinto
2009-04-29 d. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T-207, sprendinius.
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo dokumentais - n÷ra
6. Status quo situacija
Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, nebūtų suformuoti žem÷s sklypai esamų pastatų
funkcionavimui, nebūtų galimyb÷s įrengti teritorijos gyventojų gerobūviui, bei tinkamai jų
prižiūr÷ti.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
suformuoti žem÷s sklypus prie nuosavyb÷s teise valdomų naudojamų ir disponuojamų pastatų,
esančių Vytauto Didžiojo g. 94, 92 ir 92A, Kelm÷s m.; nustatyti žem÷s sklypams privalomuosius
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus, naudojimo ir veiklos jame sąlygas, teises ir prievoles,
statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimus, žem÷s servitutus; nustatyti inžinerinių tinklų apsaugos
ir žem÷s naudojimo apribojimus.
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Teigiamas ilgalaikis poveikis teritorijos vystymo darnai, bus suformuoti ir juridiškai įteisinti
sklypai, nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimai.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) Neigiamas (trumpalaikis,
poveikis
ilgalaikis) poveikis
9.
Sprendinio poveikis:
Kokyb÷s
ir
higienin÷s
Teigiamas ilgalaikis poveikis
būkl÷s aspektu
Teritorijos vystymo darnai ir
planuojamai veiklai
Saugaus eismo aspektu
Valstybin÷s
reikšm÷s
automobilių kelių tinklo
pl÷tros aspektu.
Gamtinei aplinkai, aplinkos
kokybei ir kraštovaizdžiui
Socialinei aplinkai.
Ekonominei aplinkai.
10.
Kokyb÷s ir higienin÷s
būkl÷s aspektu
Teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamai veiklos
sričiai
Saugaus eismo aspektu
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Teigiamas ilgalaikis poveikis

-

Teigiamas ilgalaikis poveikis
Teigiamas ilgalaikis poveikis

Teigiamas ilgalaikis poveikis

-

Teigiamas ilgalaikis poveikis
Teigiamas ilgalaikis poveikis
Siūlomos alternatyvos poveikis:
-

-

-
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Valstybin÷s reikšm÷s
automobilių kelių tinklo
pl÷tros aspektu.
Gamtinei aplinkai, aplinkos
kokybei ir kraštovaizdžiui
Socialinei aplinkai
Ekonominei aplinkai.

-

-

-

-

-

-

-
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