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I.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji sklypo duomenys
1 . OBJEKTO VIETA: Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, sklypo
kadastrinis Nr. 5422/0005:92.
2 . PLANAVIMO ORGANIZATORIUS : Redijus Norvilis, Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Adošiškės
k. 2, mob. tel. 8 610 66955.
3 . DETALIOJO PLANO RENGIMO TIKSLAS:
Kitos paskirties žemės sklypo padalijimas, statybos bei privalomųjų teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų nustatymas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, inžinerinės
infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų ir sevitutų nustatymas (pagal poreikį) Kelmės
rajone, Kelmės seniūnijoje, Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, kadastro Nr. 5422/0005:92.
4 . PLANUOJAMŲ SKLYPŲ SKAIČIUS: 3 vnt.
5 . PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLOTAS: 0,3000 ha.
6 . PLANUOJAMAS UŽSTATYMO AUKŠTINGUMAS: 1-2 aukštai.
7 . ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO FUNKCINĖ PASKIRTIS:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas- kitos paskirties žemė - gyvenamoji teritorija “G”,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos “tp6, G1”.
8 . PLANAVIMO JURIDINIS DOKUMENTAS:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus
išduotas planavimo sąlygų sąvadas Nr. (18.9)-SR-84, 2012.12.07.
Kelmės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1007, 2012.10.26.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, ir priėmimo
2012.11.16 sutartis Nr. SŽ-648.
9 . DETALIOJO PLANO RENGIMO IR VIEŠO SVARSTYMO SU VISUOMENE TVARKA :
Detalusis planas ruošiamas, derinamas ir svarstomas su visuomene bendrąja tvarka .
10.PLANAVIMO TERMINAS :
2013 m. IV-as ir 2014 m. I-as ketvirtis.
2. Nuorodos – pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengtas detalusis
planas ir galiojančių planavimo dokumentų reikalavimai
a) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymas (V. Žin., 1995, Nr.107-2391; 1997,
Nr.65-1548, Nr.96-2427; 2000, Nr.34-953, Nr.42-1195; Nr.58-1708, Nr.92-2881;
2001,Nr.39-1358; 2003, Nr.42-1916 ir 2004, Nr.21-617)
b) Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai (V. Žin., 2007 03 20,
Nr.
33-1190)
c) Detaliųjų planų rengimo taisyklės (2006-10-18 Nr D1 – 473, V. Žin. Nr.114-4364)
d) Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (V. Žin., 1992, Nr.22-652; 1996 Nr.2-43;
1998-03-24 LR Vyriausybės nutarimas Nr.345)
e) LR Aplinkos ministro įsakymas 2006-04-15, Nr D1 – 188 „Dėl žemės sklypų pagrindinės
tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“
3. Sklypo planavimo ir tvarkymo rėžimo nustatymas
Architektūrinis planinis sprendimas
Esama padėtis
Sklypas Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės seniūnija, Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93,
skl. kad. Nr. 5422/0005:92 yra šiaurės vakarų Kelmės m. dalyje. Sklypas ribojasi su Andriui Seselskui
(skl. kad. Nr. 5422/0005:295), Rimai Adomaitienei (skl. kad. Nr. 5422/0005:93) ir Valstybinės žemės
fondui priklausančiais žemės sklypais. Šiaurinėje pusėje planuojamas sklypas ribojasi su Dariaus ir
Girėno gatve, Kelmės m., iš kurios yra esamas įvažiavimas į sklypą, pietų pusėje sklypas ribojasi su
projektuojama J. Vadeikio gatve, Kelmės m., iš kurios planuojami įvažiavimai į projektuojamus
sklypus. Žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (G1). Šiuo metu sklype yra gyvenamas
namas, ūkinis pastatas, ariama žemė ir pieva. Sklype jokių saugotinų želdinių nėra.
Sklypo plotas 3000 m2. Sklypo reljefas su nuolydžiu šiaurės vakarų kryptimi. Žemės paviršiaus
altitudės svyruoja nuo 129,94 iki 133,63.

Pagal Kelmės rajono bendrojo plano sprendinius planuojamas sklypas patenka į G1 zoną
(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija).
Planavimo tikslas:
Kitos paskirties žemės sklypo padalijimas, statybos bei privalomųjų teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų nustatymas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, inžinerinės
infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų ir sevitutų nustatymas (pagal poreikį) Kelmės
rajone, Kelmės seniūnijoje, Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, kadastro Nr. 5422/0005:92.
Projektiniai sprendimai:
Esamas 3000 kv.m. ploto žemės sklypo adresu Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės seniūnijoje,
Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, kadastro Nr. 5422/0005:92 padalijamas į tris sklypus. Numatoma
gyvenamojo ir ūkinio pastato rekonstrukcija, bei naujų pastatų statyba. Vandentiekio ir nuotekų tinklų
pajungimą planuoti Dariaus ir Girėno gatvėje esančius centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus.
Priešgaisrinis vandens šaltinis yra už 50 metrų, prie kurio yra privažiavimas. Ne mažiau kaip 25 proc.
proj. sklypų ploto bus skiriama žaliems plotams išlaikant želdinių vientisumą, kadangi projektuojami
sklypai nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Į pirmą sklypą įvažiuojama iš Dariaus ir Girėno gatvės,
Kelmės mieste, į likusius du iš projektuojamos D2 kategorijos J. Vadeikio gatvės. Automobilių
parkavimas numatomas projektuojamų sklypų ribose. Visi inžineriniai tinklai (lauko ir vidaus),
privažiavimo keliai, gatvės ir statiniai projektuojami bei įrengiami planavimo organizatoriaus
(savininko) lėšomis.
Projektuojamų sklypų Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės m. aprašomoji lentelė:
Skl.
Nr.

1

2

3

Sklypo
plotas
m2

1097

951

952

Sklypo
užstatymo
tankis

28 %

30 %

30 %

Sklypo
užstatymo
intensyvumas

50 %

54 %

54 %

Sklypo naudojimo
būdas bei pobūdis
G/G1- sklypo
naudojimo būdas –
gyvenamosios
teritorijos. Naudojimo
pobūdis – vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
G/G1- sklypo
naudojimo būdas –
gyvenamosios
teritorijos. Naudojimo
pobūdis – vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos
G/G1- sklypo
naudojimo būdas –
gyvenamosios
teritorijos. Naudojimo
pobūdis – vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos

Specialiosios sklypo
naudojimo sąlygos m2

Servitutai
m2

6(VI) – 18 m²
20 (XX) – 1097 m²

206 – 387 m²
207 – 387 m²

20 (XX) – 951 m²

206 – 400 m²
207 – 400 m²

20 (XX) – 952 m²

206 – 388 m²
207 – 388 m²

Eil.
Nr.
1
2

Kodas

Eil.
Nr.
1

Kodas

2

207

6
20

206

Specialiosios sklypų naudojimo sąlygos
VI-Elektros linijų apsaugos zonos (m²).
XX-Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (m²).

Servitutai
Servitutas- teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas)
(m²).
Servitutas- teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis
daiktas) (m²).

Detaliojo planavimo organizatorius

Redijus Norvilis
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II. INŽINERINIS SPRENDIMAS
Vandentiekio ir nuotekų tinklų pajungimą planuoti Dariaus ir Girėno gatvėje esančius
centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Priešgaisrinis vandens šaltinis yra už 50 metrų, prie
kurio yra privažiavimas. Ne mažiau kaip 25 proc. proj. sklypų ploto bus skiriama žaliems plotams
išlaikant želdinių vientisumą, kadangi projektuojami sklypai nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Į
pirmą sklypą įvažiuojama iš Dariaus ir Girėno gatvės, Kelmės mieste, į likusius du iš projektuojamos
D2 kategorijos J. Vadeikio gatvės. Automobilių parkavimas numatomas projektuojamų sklypų ribose.
Visi inžineriniai tinklai (lauko ir vidaus), privažiavimo keliai, gatvės ir statiniai projektuojami bei
įrengiami planavimo organizatoriaus (savininko) lėšomis.
Elektros tiekimas numatomas iš AB LESTO priklausančios 0,4 kV oro linijos L-400 iš
transformatorinės KT-2, prie sklypo ribos numatyti apskaitos skydelį. Nuo šio skydelio 0,4kV elektros
kabeliu aprūpinti gyvenamųjų namų vartotojus.
1. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
Eil.
Kodas
Specialiosios sklypų naudojimo sąlygos
Nr.
1
6
VI-Elektros linijų apsaugos zonos (m²).
2
20
XX-Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (m²).
VI. Elektros linijų apsaugos zonos
18. Elektros oro linijos apsaugos zona - žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų,
lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro
linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:
iki 1 kV
- po 2 metrus;
6,10 kV - po 10 " ;
35 kV - po 15 " ;
110 kV - po 20 " ;
330 kV - po 30 " ;
750 kV - po 40 " .
19. Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona - žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo
linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių - 0,6 metro.
20. Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo draudžiama:
20.1. statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;
20.2. vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir
laistymo darbus;
20.3. sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;
20.4. važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau
kaip 4,5 metro nuo kelio paviršiaus (elektros oro linijos apsaugos zonoje);
20.5. rengti gyvulių laikymo aikšteles, tverti vielų užtvaras ir metalines tvoras.
21. Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama:
21.1. įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto stoteles, visų rūšių
mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į kuriuos susirenka daug žmonių;
21.2. sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas, durpes, malkas ir kitas medžiagas;
21.3. įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius;
21.4. įrengti sąvartynus, teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus;
21.5. užgriozdinti kelius prie elektros tinklų objektų;
21.6. leisti aitvarus ir kitokius skraidančiuosius įtaisus, taip pat kitaip pažeisti elektros oro linijos
izoliaciją;
21.7. sustoti visokiam transportui, išskyrus geležinkelio (330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro
linijų apsaugos zonose).
22. Elektros tinklų įmonių darbuotojams suteikiama teisė elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai
vaikščioti, o atliekant eksploatavimo bei remonto darbus - važinėti ir kasti žemę, įspėjus apie tai žemės
savininkus ar naudotojus. Kirsti medžius, esančius už proskynos, leidžiama tik suderinus tai su miško
valdytoju ar savininku ir nustatytąja tvarka įforminus medžių kirtimo dokumentus. Visais atvejais
žemės ir miško savininkams ir naudotojams turi būti atlyginti padaryti nuostoliai.
Vykdant bet kokią kitą ūkinę veiklą elektros tinklų apsaugos zonose būtina laikytis Energetikos
ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių.

XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos
91. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarines apsaugos zonas sudaro trys juostos,
kurios nustatomos kiekvienai požeminio vandens vandenvietei atskirai, vadovaujantis požeminio
vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinių apsaugos zonų projektavimo ir priežiūros
higienos normomis bei taisyklėmis HN 44-1993.
Turi būti užpildytas kiekvieno požeminio vandens ėmimo gręžinio pasas, kuriame nurodomas
sanitarinės apsaugos zonos dydis. Jeigu šio paso nėra arba jame nenurodytas sanitarinės apsaugos
zonos dydis, siūloma, kad veikiančio gruntinio horizonto gręžinio griežtojo režimo juosta būtų 50
metrų, o giliau slūgsančių vandeningų horizontų gręžinio - 30 metrų.
92. Pirmojoje (griežtojo režimo) požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje
draudžiama:
92.1. vykdyti statybos darbus, nesusijusius su vandens tiekimo įrenginių rekonstravimu, statyti
pagalbinius pastatus, nesusijusius su vandens tiekimu;
92.2. statyti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, gyventi žmonėms;
92.3. tiesti vamzdynus, nesusijusius su vandens tiekimu;
92.4. išleisti nutekamuosius vandenis į atvirą telkinį, maudytis, girdyti ir ganyti gyvulius,
skalbti, žvejoti, naudoti nuodinguosius chemikalus ir trąšas (organines ir mineralines);
92.5. plynai kirsti mišką;
92.6. verstis intensyviąja žemdirbyste.
93. Išžvalgytų, bet neeksploatuojamų požeminių vandens telkinių (vandenviečių) pirmojoje
(griežtojo režimo) juostoje draudžiama:
93.1. statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius ir įrenginius;
93.2. kasti vandens telkinius.
94. Antrojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama:
94.1. teršti teritoriją buitinėmis, nuodingosiomis, pramoninėmis atliekomis, mėšlu;
94.2. statyti tepalų, degalų, mineralinių nuodingųjų medžiagų sandėlius, degalines, atliekų
rinktuvus, pramoninių atliekų saugyklas ir kitus objektus, kurie gali chemiškai užteršti požeminius ir
atviruosius vandens telkinius;
94.3. steigti kapines, užkasti kritusius gyvulius, įrengti asenizacijos, filtracijos laukus, mėšlo
saugyklas, siloso tranšėjas, statyti gyvulininkystės ir paukštininkystės įmones bei kitus objektus, kurie
gali bakteriologiškai užteršti požeminius vandens telkinius;
94.4. naudoti trąšas (organines ir mineralines) ir nuodinguosius chemikalus;
94.5. imti iš upės dugno smėlį, gilinti dugną;
94.6. ganyti gyvulių bandą (išskyrus pavienius gyvulius) 300 metrų pločio pakrantės zonoje.
95. Trečiojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama:
95.1. statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sandėlius, įrengti
nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus;
95.2. naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą.

2. Servitutai
Eil.
Nr.
1

Kodas

2

207

206

Servitutai
Servitutas- teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis daiktas)
(m²).
Servitutas- teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas(tarnaujantis
daiktas) (m²).

Architektė Aistė Petruitytė

III. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
KLAUSIMYNAS
III.I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS
SRIČIAI
1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius?
Planuojama teritorija atitiks Kelmės miesto bendrojo plano sprendinius ir Kelmės rajono
strateginio plėtros plano 2003-2013 metams ambicingiems uždaviniams siekti darnaus rajono vystymosi
principų.
2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra?
Planuojama teritorija kaip miesto plėtros realizavimo erdvė.
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?
Teigiamas ir ilgalaikis.
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis?
Tiesioginis teigiamas poveikis užstatyta teritorija su inžineriniais tinklais pagal Kelmės miesto
bendrojo plano sprendinius konkretus Kelmės rajono strateginio plėtros plano 2007-2013 metams
įgyvendinimas.
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį
(pasekmes)?
Esamos mažaaukštės gyv. teritorijos plėtra užtikrins šeimos aprūpinimą kokybišku būstu.
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį
(pasekmes)?
Nagrinėjant miesto vystymosi koncepciją trimis aspektais: aplinkos apsaugos, ekonominės bei
socialinės plėtros įgyvendinti sprendiniai duos tik teigiamą efektą.
III.II. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI
1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę?
Teigiamai.
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių
vandenų kokybę?
Vandentiekio ir nuotekų tinklų pajungimą planuoti Dariaus ir Girėno gatvėje esančius
centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Priešgaisrinis vandens šaltinis yra už 50 metrų, prie kurio
yra privažiavimas.
3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas?
Planuojamas rekonstruoti gyvenamasis 1-2 aukšto namas savo aukščiu ir tūriu neišsiskirs iš
netoliese esančių ir statomų gyvenamųjų namų, bus prijungtas prie visų pastato eksploatacijai reikalingų
inžinerinių tinklų. Pastato architektūriniai sprendiniai turi harmoningai derėti prie esamo kraštovaizdžio.
Augalinis dirvožemio sluoksnis bus išsaugomas.
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę?
Sklype vertingų želdinių nėra. Ne mažiau kaip 25 proc. projektuojamų sklypų ploto bus skiriama
žaliems plotams išlaikant želdinių vientisumą, kadangi projektuojami sklypai nepatenka į gamtinio
karkaso teritoriją.
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes?
Saugomų gamtos vertybių nėra.
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką?
Aplinkos oro taršai detaliojo plano sprendiniai neigiamos įtakos neturės.
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą?
Patvirtintame teritorijų bendrajame plane numatyta mažaaukštė gyv. namų statyba.
8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę?
Teigiamai.
9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus?

Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.
Architektė Aistė Petruitytė

IV. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Redijus Norvilis.
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: M. Pranausko IĮ.
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Detalusis planas adresu Kelmės rajono

savivaldybė, Kelmės seniūnija, Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, skl. kad. Nr.
5422/0005:92.
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Kelmės r. sav.
teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2007-02-14 Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T43. Kelmės miesto bendrasis planas.
5.
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Kelmės
regiono 2007-2013 m. strateginis plėtros planas.
6. Status quo situacija: Esamas 3000 kv.m. ploto žemės sklypas adresu Kelmės r. sav., Kelmės
sen., Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, skl. kad. Nr. 5422/0005:92. Žemės naudojimo
paskirtis - kita. Savininkas: Redijus Norvilis.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: Planavimo tikslai: Kitos
paskirties žemės sklypo padalijimas, statybos bei privalomųjų teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų nustatymas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, inžinerinės
infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų ir sevitutų nustatymas (pagal poreikį)
Kelmės rajone, Kelmės seniūnijoje, Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, kadastro Nr.
5422/0005:92.
8.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas): Teigiamas ilgalaikis poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui bei
infrastruktūrai.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
9.
Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
Teigiamas ilgalaikis
ekonominei aplinkai
Teigiamas
socialinei aplinkai
Teigiamas
gamtinei aplinkai ir
Teigiamas
kraštovaizdžiui
10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamai veiklos sričiai
ekonominei aplinkai
socialinei aplinkai
gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Detaliojo planavimo organizatoriai

Redijus Norvilis

Architektė Aistė Petruitytė

V. PROJEKTO VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE
V.I. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠO SVARSTYMO SU
VISUOMENE
PROTOKOLAS

2013-12-06
Šiauliai
14 val. 00min.
(susirinkimo pradžios laikas)
Dalyvauja: Redijus Norvilis, planavimo organizatorius.
Aistė Petruitytė, architektė ir Mindaugas Pranauskas, posėdžio sekretorius.
Darbotvarkė:
1.
Detalusis planas adresu Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, skl. kad. Nr.
5422/0005:92.
1.1 SVARSTYTA:
Detaliojo plano sprendiniai adresu Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, skl. kad. Nr.
5422/0005:92. Autorė: Aistė Petruitytė.
Planavimo organizatorius: Redijus Norvilis.
Sklypas Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės seniūnija, Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, skl.
kad. Nr. 5422/0005:92 yra šiaurės vakarų Kelmės m. dalyje. Sklypas ribojasi su Andriui Seselskui (skl. kad. Nr.
5422/0005:295), Rimai Adomaitienei (skl. kad. Nr. 5422/0005:93) ir Valstybinės žemės fondui priklausančiais
žemės sklypais. Šiaurinėje pusėje planuojamas sklypas ribojasi su Dariaus ir Girėno gatve, Kelmės m., iš kurios
yra esamas įvažiavimas į sklypą, pietų pusėje sklypas ribojasi su projektuojama J. Vadeikio gatve, Kelmės m., iš
kurios planuojami įvažiavimai į projektuojamus sklypus. Žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (G1).
Šiuo metu sklype yra gyvenamas namas, ūkinis pastatas, ariama žemė ir pieva. Sklype jokių saugotinų želdinių
nėra.
Sklypo plotas 3000 m2. Sklypo reljefas su nuolydžiu šiaurės vakarų kryptimi. Žemės paviršiaus altitudės
svyruoja nuo 129,94 iki 133,63.
Esamas 3000 kv.m. ploto žemės sklypo adresu Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės seniūnijoje, Kelmės
m., Dariaus ir Girėno g. 93, kadastro Nr. 5422/0005:92 padalijamas į tris sklypus. Numatoma gyvenamojo ir
ūkinio pastato rekonstrukcija, bei naujų pastatų statyba. Vandentiekio ir nuotekų tinklų pajungimą planuoti
Dariaus ir Girėno gatvėje esančius centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Priešgaisrinis vandens šaltinis
yra už 50 metrų, prie kurio yra privažiavimas. Ne mažiau kaip 25 proc. proj. sklypų ploto bus skiriama žaliems
plotams išlaikant želdinių vientisumą, kadangi projektuojami sklypai nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Į
pirmą sklypą įvažiuojama iš Dariaus ir Girėno gatvės, Kelmės mieste, į likusius du iš projektuojamos D2
kategorijos J. Vadeikio gatvės. Automobilių parkavimas numatomas projektuojamų sklypų ribose. Visi
inžineriniai tinklai (lauko ir vidaus), privažiavimo keliai, gatvės ir statiniai projektuojami bei įrengiami
planavimo organizatoriaus (savininko) lėšomis.
Elektros tiekimas numatomas iš AB LESTO priklausančios 0,4 kV oro linijos L-400 iš
transformatorinės KT-2, prie sklypo ribos numatyti apskaitos skydelį. Nuo šio skydelio 0,4kV elektros kabeliu
aprūpinti gyvenamųjų namų vartotojus.
Detaliojo plano adresu Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, skl. kad. Nr.
5422/0005:92 sprendinių susipažinimo laikotarpyje pastabų nebuvo gauta.
1.2. NUTARTA: Sprendiniai dėl teritorijos suplanavimo priimtini. Parengtus detaliojo plano
sprendinius teikti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti
Planavimo organizatorius:

Redijus Norvilis

Projekto vadovas:

Aistė Petruitytė

Posėdžio sekretorius:

Mindaugas Pranauskas

Visuomenės dalyvavimo teritorijų
planavimo procese nuostatų
2 priedas

Detalusis planas adresu Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės seniūnija, Kelmės m., Dariaus ir
Girėno g. 93, skl. kad. Nr. 5422/0005:92
2013-12-06
Šiauliai
14 val. 00min.
VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI

Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė

Adresas, telefono
numeris/atstovaujama
institucija, pareigos,
adresas, telefono numeris

1.

Redijus Norvilis

Kelmės r., Adošiškės k.
2, Mob. Tel. 8 610
66955.

2.

Aistė Petruitytė

Projekto vadovas

3.

Mindaugas Pranauskas

parašas

Pasiūlymo
registracijos
numeris

M. Pranausko IĮ,
direktorius. Tel. 8 684
86948.

4.

5.

Redijus Norvilis
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

V.II. VIEŠO SVARSTYMO SU VISUOMENE ATASKAITA
Planavimo pagrindas:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus išduotas
planavimo sąlygų sąvadas Nr. (18.9)-SR-84, 2012.12.07.
Kelmės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1007, 2012.10.26.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, ir priėmimo 2012.11.16 sutartis Nr.
SŽ-648.
Kelmės r. sav. teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2007-02-14 Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-43.
Kelmės r. sav. šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas 2005-02-25 Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T55.
Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialusis planas, patvirtintas 2009-04-29
Kelmės r. sav. tarybos sprendimu Nr. T-207.
Planavimo užduotis ir kiti dokumentai.
Planavimo organizatorius – Redijus Norvilis.
Planavimo rengėjas – M. Pranausko IĮ.
Planavimo tikslai: Kitos paskirties žemės sklypo padalijimas, statybos bei privalomųjų teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimų nustatymas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, inžinerinės infrastruktūros
schemos parengimas, apribojimų ir sevitutų nustatymas (pagal poreikį) Kelmės rajone, Kelmės seniūnijoje,
Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, kadastro Nr. 5422/0005:92.
Apie rengiamą žemės sklypo Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m., Dariaus ir Girėno g. 93, skl. kad.
Nr. 5422/0005:92 detalųjį planą ir galimybę susipažinti su detaliuoju planu buvo pranešta registruotais laiškais
su planuojamu sklypu besiribojančių sklypų savininkams:
1) Andriui Seselskui skl. kad. Nr. 5422/0005:295;
2) Rimai Adomaitienei skl. kad. Nr. 5422/0005:93.
Apie rengiamą detalųjį planą visuomenė bei suinteresuotos organizacijos informuotos spaudoje- dienraštyje
„Kelmės kraštas“ 2012 m. lapkričio mėn. 7 d., Kelmės rajono savivaldybės interneto tinklapyje, Kelmės m.
seniūnijos informaciniame stende, bei informaciniame stende, įrengtame planuojamoje teritorijoje. Su detaliojo
plano koncepcija buvo galima susipažinti nuo 2013-10-19 d. Su parengtais projektų sprendiniais buvo galima
susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2013-11-06 d. iki 2013-12-06 d.
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2013-11-20 d. iki 2013-12-06 d. buvo eksponuojami Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir statybos skyriaus patalpose Kelmės r. sav. (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė), Kelmės
seniūnijoje (Žemaitės g. 23, Kelmė) ir informaciniame stende, įrengtame planuojamoje teritorijoje. Detaliojo
plano pristatymas įvyko 2013 m. gruodžio mėn. 06 d. 14 val. plano rengėjo patalpose Tilžės g. 170-211,
Šiauliai.
Laikotarpiu nuo skelbimo pasirodymo dienos iki viešo teritorijų planavimo projekto svarstymo su
visuomene pretenzijų ar pastabų raštu nebuvo gauta.
Nesant raštiškų pretenzijų dėl bendra tvarka rengiamo detalaus plano, laikome, kad iš esmės galima
pritarti detaliojo plano sprendiniams.
Planavimo organizatorius:

Redijus Norvilis

Projekto vadovas:

Aistė Petruitytė

