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SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Parengus žemės sklypų (kad. Nr.5466/0003:255 ir Nr. 5466/0003:361), esančių Pakupelkio k., Šaukėnų
seniūnijoje, Kelmės rajone, detalųjį planą, nebus ribojama tolimesnė gretimų teritorijų plėtra. Planuojama
teritorija patenka į gamtinį karkasą. Pagal „Gamtinio karkaso nuostatus“ karjerų įrengimas gamtiniame karkase
nėra draudžiamas, o gamtinio karkaso nuostatų 21 punkte pažymima, kad, atsižvelgiant į gamtinio karkaso
teritorijos kraštovaizdžio struktūrą ir geoekologinį potencialą teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose, gali
būti formuojamos nuostatos dėl gamtinių išteklių naudojimo. Atsižvelgiant į tai, kad Kelmės rajono bendrajame
plane planuojama teritorija patenka į išžvalgytų naudingųjų iškasenų teritoriją ir didelio rekreacinio potencialo
arealą, buvo numatyti ir planavimo tikslai – dalis planuojamos teritorijos planuojama kaip rekreacinė teritorija –
ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatams statyti. Planuojamą teritoriją Pakupelkio kaime, Šaukėnų seniūnijoje,
Kelmės rajono savivaldybėje sudaro du žemės sklypai, kurių bendras plotas – 21,3367 ha: žemės ūkio
paskirties žemės sklypai sujungiami, pakeičiama žemės paskirtis iš žemės ūkio į kitą ir padalinama į sklypus:
 Vieną sklypą – sklypas Nr.1 (plotas 20,8387 ha) - naudingųjų iškasenų teritoriją - naudingųjų
iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).
Suformuotame sklype smėlio kasyba bus galima pagal 2013 m. balandžio 23 d. UAB AR10 Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą Nr.14p-13 Naudoti Žemės gelmių išteklius ir ertmes ir
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir UAB AR10 2013 m. balandžio 23 d. pasirašytą Šiaulių
apskrities Kelmės rajono Pakupelkio II telkinio smėlio išteklių naudojimo sutartį aprobuotame 16,5 ha plote,
3
kuriame yra 2376 tūkst. m smėlio išteklių. Kasybos darbus bus bus galima vykdyti tik teisės aktų nustatyta
tvarka įteisinus žemės sklypų naudojimą naudingųjų iškasenų gavybai ir turint patvirtintą telkinio išteklių
naudojimo projektą.
3
Išžvalgytas 16,45 ha plote Pakupelkio II smėlio telkinys. Patvirtinti smėlio ištekliai sudaro 2376 tūkst. m .
Detaliai išžvalgyto ploto centro koordinatės LKS-94 yra (X) 6185700 m ir (Y)426245 m. Granuliometrinės
analizės metu išskirtos 3 smėlio gruntų grupės, kaip vienalytė žaliava, tinkanti kelių tiesimui. Telkinio dangą
sudaro augalinis sluoksnis, kurio storis kinta ir vidutiniškai sudaro 1,8m. Dirvožemio pylimas bus atitrauktas iki
5-6 m nuo išteklių apskaičiavimo kontūro, jo aukštis iki 3 m. Naudingąjį klodą sudaro sausas ir apvandenintas
smėlis su retais žvyro lęšiais. Bendras naudingojo klodo storis kinta nuo 6,2 iki 20,2 m – vidutiniškai sudaro apie
14,4 m. Apvandeninto naudingojo klodo storis nedidelis, dažniausiai viršija 1,5 m. Kasybą planuojama vykdyti
ištisus metus, nes didžioji naudingosios iškasenos dalis yra sausa. Dėl didelio naudingosios iškasenos storio
klodas bus kasamas 3-4 pakopomis. Kasant žaliavą iš apvandeninto klodo, ji bus pilama į pylimus nusausėjimui
ir tik po to išvežama realizacijai.
Sanitarinė apsaugos zona. Kelmės rajono Pakupelkio II smėlio telkiniui sanitarinė apsaugos zona
nenustatoma, nes Pakupelkio karjere nėra stacionarių taršos šaltinių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011-04-12 d. įsakymu Nr. V-360 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimų
taisyklių patvirtinimo”, sanitarinės apsaugos zonos aplink karjerus nebeišskiriamos. Pagal Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1-107 patvirtintų naudingųjų
iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo taisyklių 7.6
punktą „karjeras- atviras kasinys žemės paviršiuje, skirtas naudingosioms iškasenoms išgauti“. Tai yra
technogeninė reljefo forma, kuri neturi jokių stacionaraus taršos šaltinio požymių. Visa tarša karjere kyla dėl
mobilios technikos darbo. Aplink tokius mechanizmus sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos.
Telkinio nejudinamos juostos. Kasybos sklypo kontūras, išskyrus vakarinį pakraštį, atitrauktas per 6 m
nuo žemės sklypo ribos šiauriniame pakraštyje ir per 6 m nuo pietiniame ir rytiniame pakraštyje esančių kelių
apsaugos zonų. Šiauriniame pakraštyje kasybos sklypo kontūras yra už 4 m nuo planuojamos požeminės
kabelinės elektros perdavimo linijos apsaugos zonos – planuojamo servituto ribos. Dėl minėtų priežasčių karjero
šlaitas galės būti lėkštinamas tiktai įvidinę pusę ir palei ribą turės būti palikta nejudinama juosta karjero
rekultivavimo darbams atlikti. Nejudinamoje juostoje karjero eksploatavimo metu pagal galimybes bus
susandėliuotas į pakraštį nustumiamas dirvožemis, kuris tuo pačiu tarnaus kaip triukšmo ir dulkių mažinimo
priemonė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 13 straipsnio „Darbų vykdymas keliuose ir jų
apsaugos zonose“ 3 punkto 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad „kelių apsaugos zonose draudžiama statyti
paminklinius akcentus - simbolius, įrengti karjerus, vandens telkinius, sandėliuoti medžiagas be kelio ir žemės
savininko (valdytojo) leidimo“, todėl karjero eksploatavimo riba planuojama už kelio apsaugos zonos ribų.
Dirvožemio ir kitos dangos sandėliavimo plotas. Atidengiant naudingą klodą gavybai, pirmiausia
nuimamas dirvožemis. Dirvožemiui taikomos specialios naudojimo sąlygos, jis turi būti tvarkingai nuimamas ir
susandėliuojamas, vėliau naudojamas rekultivavimo metu derlingam sluoksniui atstatyti. Pirmiausia dirvožemis
buldozeriu sustumiamas nuo pakraštinės apie 10 m pločio juostos į pylimus palei žemės sklypo pakraštį į
išskirtą telkinio nejudinamą juostą rekultivavimo darbams atlikti. Vidinėje telkinio dalyje dirvožemis stumiamas į
laikinas sąvartas, iš kur jis kraunamas į savivarčius automobilius ir išvežamas į sąvartą arba tiesiai į
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rekultivuojamus plotus. Konkretūs sprendimai, taip pat sąvartų išdėstymas ir parametrai bus numatyti sudarant
telkinio naudojimo (kasybos – rekultivavimo) projektą, kai bus apskaičiuoti ir sudaryti naudingosios iškasenos
gavybos ir nuodangos kalendoriniai planai.
3
Planuojama, kad per metus bus iškasama apie 30 tūkst. m naudingosios iškasenos. Iškasto karjero
šlaitai, baigus jo eksploataciją, bus nulėkštinti, užpilti gruntu ir dirvožemiu, apsėti žole bei apsodinti medžiais ir
krūmais šlaitų erozijai sumažinti. Iškasto karjero vietoje atsiras apie 15,6 ha ploto, iki 3,0 m gylio vandens
telkinys. Iškastas karjeras natūraliai įsilies į supantį landšaftą, kraštovaizdžio estetinė vertė pakils, nes padidės
teritorijos raižytumas ir ežeringumas.
Sklypo Nr.1 vakarinėje dalyje, tarp planuojamo karjero eksploatavimo ribos ir planuojamo rekreacinės
paskirties sklypo Nr.2, lieka 268,8 ÷ 339,5 m pločio želdynų plotas - miškas ir pieva, kurie turės rekreacinės
paskirties sklypui ir apsauginę funkciją - izoliuos sklypą Nr.2 nuo karjere vykdomos veiklos triukšmo. Tai sklypo
Nr.1 dalis, kurioje siūlomas naujų medžių (medžių grupių) sodinimas sklype sutankinant esamas medžių grupes
ir mišką (miško plotas brėžiniuose pažymėtas pagal sklypo kadastrinių matavimų duomenis).
Patvirtinus paruoštą detalųjį planą bus ruošiamas telkinio eksplotavimo projektas, kuriame bus
numatomos priemonės užtikrinančios telkinio naudojimo saugą ir gelmių, hidrosferos bei atmosferos apsaugą.
Ruošiant telkinio-karjero naudojimo (eksplotacijos) projektą turės būti paruoštas viso telkinio rekultivacijos
projektas. Detalus teritorijos rekultivavimo projektas bus parengtas kartu su telkinio naudojimo projektu,
suderintas ir patvirtintas Vyriausybės nustatyta tvarka.
 Antrą sklypą – sklypas Nr.2 (plotas 0,4980 ha) – rekreacinę teritoriją – ilgalaikio (stacionaraus)
poilsio pastatams statyti.
Planuojama ūkinė veikla kitos paskirties žemės sklype Nr.2 – rekreacinėje teritorijoje – ilgalaikio
(stacionaraus) poilsio pastatams statyti (anksčiau buvusios sodybos vietoje), kurio plotas 0,4980 ha yra
mažesnis nei 0,5 ha, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965, Žin., 2013, Nr. 76-3835) 2 priedo 12.2 punktu <Poilsio namų ar
viešbučių kompleksų už miestų ribų statyba (kai užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha)>, atranką dėl poveikio
aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma.
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 ilgalaikio (stacionaraus) poilsio paskirties 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 8,5 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.
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 (jo pakeitimai) patvirtinti „Gamtinio karkaso nuostatai“. Šių nuostatų 10 punktas sako, kad < Gamtinio
karkaso teritorijose, kurias pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius planus numatyta
urbanizuoti, turi būti įgyvendinamos bendrųjų ir specialiųjų kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų teritorijų tvarkymo
planų sprendiniais nustatytos gamtinio karkaso kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonės, nurodytos
Nuostatų 21 punktu.
Jei šių sprendinių nėra, keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą (formuojant gyvenamąsias, pramonės
ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų, rekreacines teritorijas), įvertinant Nuostatų 19.2, 21, 22 punktų
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reikalavimus, formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso
struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai…>, o 11 punktas nustato, kad < Gamtinio karkaso kitos
tikslinės paskirties sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 30 procentų ploto…>.
Planuojamam sklypui Nr.2 pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 21d. įsakymą
Nr. D1-694 “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
atsižvelgiant į Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus nustatomas 50% nuo viso žemės sklypo ploto (4980 kv.
m) ir yra 2490,0 kv. m.
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 – 20,8387 ha:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – naudingųjų iškasenų teritorijos (N);
 žemės paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – naudingųjų iškasenų teritorija - naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių
(karjerų) - (tp12-N/N1);
 statinių aukštingumas – nenustatoma;
 užstatymo tankis – nenustatoma;
 užstatymo intensyvumas – nenustatoma;
 leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar
statinio konstrukcijos aukščiausio taško – nenustatoma;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – nenustatoma;
 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:
2

kelių apsaugos zonos - 2(II) – 14040 m ;
2

elektros linijų apsaugos zonos – 6(IV) – 1987 m ;
2

naudingųjų iškasenų telkiniai – (XXIII) – 164500 m ;
2

miško naudojimo apribojimai – 20090 m ;
2

dirvožemio apsauga – 162863 m .
Pastabos:
 Atsižvelgiant į tai, kad Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje 2,009 ha
žemės sklypo (kad. Nr.5466/0003:255) ploto dalis žemės ūkio paskirties žemės sklype patenka į kitus
inventorizuotus miškų plotus, jam taikomi miško naudojimo apribojimai ir privatūs miškai turi būti tvarkomi pagal
Miškų įstatymą (Žin., 2001, Nr. 35-1161, Žin., 2003-12-30, Nr. 123-5593), Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1995 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 825 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin.,
1995, Nr. 51-1256) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Miško
žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis
tvarkos aprašą“ (Žin., Nr.120-5657 2013, Nr. 20-972 (2013-02-21); Nr. 1072, Žin., 2013, Nr. 121-6138 (2013-1126). Reikalinga inventorizuoti esamą mišką ir, keičiant žemės paskirtį, miškų kadastre patikslinti
duomenis. Esamo miško ploto dalis (esami miško plotai brėžiniuose pažymėti pagal sklypo kadastrinių
matavimų duomenis) bei pavieniai medžiai (brėžiniuose pažymėti pagal topografinę nuotrauką), patenkantys į
naudingųjų iškasenų eksploatavimo plotą ir teisės aktų nustatyta tvarka bus iškertami.
 Baigus smėlio gavybą ir karjero eksploataciją, o karjerą rekultivavus į nepratekamą paviršinį vandens
telkinį, krantus nulėkštinus, užpylus gruntu ir dirvožemiu, apsėjus žole bei apsodinus medžiais ir krūmais,
planuojama pakeisti žemės sklypo Nr. 1 naudojimo būdą į rekreacinę teritoriją.
Planuojami servitutai:
2
1s-1 – 748,0 m : servitutų kodai: 114, 214 - kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis,
teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis ir tarnaujantis daiktas).
2
1s-2 – 1192,0 m : servitutų kodai: 106, 206, 107, 207, 108, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas ir viešpataujantis daiktas AB LESTO naudai).
Sklypas Nr.2 – 0,4980 ha:
 konkretus teritorijos naudojimo tipas – rekreacinės teritorijos (R);
 žemės paskirtis - kita;
 naudojimo būdas ir pobūdis – rekreacinė teritorija – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatams statyti (tp13-R/R1);
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statinių aukštingumas – 1-3 aukštai (antžeminiams statiniams statyti);
užstatymo tankis – 30%;
užstatymo intensyvumas – 75%;
leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar
statinio konstrukcijos aukščiausio taško – 131,0 m;
 maksimali absoliuti pastato aukščio altitudė – 12,0 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:
2

kelių apsaugos zonos - 2(II) – 1218 m ;

elektros linijų apsaugos zonos – 6(IV) – plotas nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti
ir elektros linijoms įrengti;

vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, p. 49(XLIX) – plotas
nustatomas rengiant techninius projektus statiniams statyti ir vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų linijoms įrengti.
Planuojami servitutai:
2
2s – 257,0 m : servitutų kodai: 114, 214 - kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis,
teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (viešpataujantis ir tarnaujantis daiktas).
Sklypų ribos, plotas, naudojimo ir statybos reglamentai bei servitutai nurodyti detaliojo plano
pagrindiniame brėžiniuose esančiose aprašomosiose lentelėse. 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. Inžineriniai tinklai
planuojami įrengti esamo vietinės reikšmės kelio 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 sklype Nr.2 planuojamas vietinis ir sprendžiamas rengiant pastatų ir statinių techninį projektą.
Potencialus neigiamas poveikis, suprojektavus ir pastačius pastatus, skirtus poilsio 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 2013 m. birželio 7 d. planavimo sąlygas
Nr.TS-44840-13-0387, vartotojo objekto elektros įrenginiams elektros energija (25 kW leistina naudoti galia,
taikant trečią (III) aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją) bus tiekiama nuo AB LESTO
priklausančios 0,4 kV oro linijos L-300 (iš transformatorinės ST Rm-208), nuo atramos Nr.100/1, esančios UAB
AR10 priklausančiame žemės sklype (kad. Nr.5466/0003:254).
Esamos 0,4 kV orinės elektros linijos pertvarkomos: planuojamame sklype Nr. 1 esamos 0,4 kV orinės
elektros linijos nuo atramos Nr.100/7, esančios UAB AR10 priklausančiame žemės sklype (kad.
Nr.5466/0003:362), iki pastatomos naujos atramos tarp atramų 100/15 ir 100/14, ir nuo pastatomos naujos
atramos tarp atramų 101/5 ir 101/4 iki 100/13 iškeliamos į sklype Nr.1 planuojamo servituto 1s-2 zoną, paklojant
požeminę kabelinę liniją. Elektros energijos apskaita, reikalui esant, gali būti įrengta ant atramos Nr.100/7.
Elektros energijos apskaitos įrenginiai planuojami įrengti sklypo Nr.2 ribose prie vietinės reikšmės kelio.
0,4 kV elektros tiekimo linijos pagal poreikį klojamos sklypų teritorijoje. Rengiant techninius projektus statinių
statybai ir elektros kabelių klojimui, privalu gauti technines sąlygas iš įmonės - elektros energijos tiekėjos.
Esamoms elektros linijoms, kurios numatomos iškelti iš karjero teritorijos, jų apsaugos zonų ribose
numatomi apribojimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos" 6 punktu. 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.





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.
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Vandentiekio ir nuotekų tinklai.
Sklype Nr.1 planuojama: dirbantiems pailsėti ir pavalgyti ties įvažiavimu į karjerą bus pastatytas
buitinės paskirties vagonėlis, kuriame bus stalai, suolai, rūbų kabyklos, praustuvas su muilu, bakelis vandeniui.
Vagonėlyje esančiame bakelyje turi būti laikomas pakankamas kiekis kokybiško geriamo vandens, kuris
pastoviai atvežamas. Daugiau vandens žvyro ir smėlio gavybos procese nebus naudojama.
Darbininkų buitinėm reikmėm tenkinti patogioje naudojimuisi vietoje, karjere, laikantis bendrųjų
sanitarijos taisyklių, bus įrengiamas uždaro tipo biotualetas.
Vidaus keliams ir kasybos vietai sausu oru laistyti karjero techniniame projekte turės būti numatytos
atitinkamos priemonės.
Sklype Nr.2 planuojama įrengti vietinius vandentiekio ir nuotekų tinklus: pastatoma vandenvietė,
biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, jei pastatai bus naudojami pastoviai, sertifikuotas nuotekų kaupimo
rezervuaras ir išvežimas, jei pastatai bus naudojami periodiškai). Šiam tikslui numatytos preliminarios jų
statybos vietos: vandentiekio gręžiniui, kuriam reikalinga 10,0 m apsaugos zona 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.). Vandentiekio bei fekalinių
nuotekų linijos klojamos pagal poreikį sklypo Nr.2 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, jei pastatai būtų pradėti statyti kol nebus baigta
smėlio karjero eksploatacija ir nebus sutvarkytas smėlio karjero vietoje atsirasiantis vandens telkinys, būtina
įvertinti ir gaisro gesinimo reikmes bei numatyti priešgaisrinių hidrantų įrengimą, nes aplinkinėje teritorijoje 1000
m atstumu nėra natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių.
Ryšių tinklai. Ryšių linijų, prie kurių būtų galima prijungti planuojamus statyti objektus, artimiausioje
aplinkoje nėra. Planuojama naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis.
Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje
vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) kenksmingosiomis
medžiagomis - didesnėms kaip 0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelės, išskyrus viešąsias aikšteles.
Planuojamame sklype Nr.2 numatoma apie 0,0278 ha automobilių stovėjimo vieta pagal užimamą plotą
nepriklauso galimai teršiamoms teritorijoms, todėl paviršinių nuotekų valymo sistema nenumatoma. Rengiant
teritorijų pritaikymo numatomos vykdyti ūkinės veiklos techninius projektus, projektuojant paviršinių nuotekų
tvarkymo sistemas, turi būti išnagrinėjami ir, esant galimybei, taikomi techniniai sprendimai, kurie sumažintų
paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą.
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
Planuojama teritorija yra Kelmės rajone, Šaukėnų seniūnijoje, Pakupelkio k., kuris yra 19,5 km į šiaurės
vakarus nuo Kelmės m., 10 km į rytus nuo Užvenčio m., ir 3,5 km į pietvakarius nuo Šaukėnų mstl. Iš rytų
pusės planuojamas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr.2112 Šaukėnai – Vaiguva
– Kalniškiai ir iš pietų pusės su vietinės reikšmės keliu, į kurį planuojami įvažiavimai – išvažiavimai iš sklypo
Nr.1 – smėlio karjero ir sklypo Nr.2 – rekreacinės paskirties sklypo.
Produkcijos išvežimo kelias. Produkcijai iš kasavietės išvežti karjere nereikės papildomai tiesti kelių.
Produkcija bus išvežama pro pietinę telkinio dalį einančiu žvyrkeliu, šalia kurio nėra sodybų. Visą likusį atstumą
iš karjero iki vartotojų, ir iš rekreacinės paskirties sklypo važiuojama karjero pietinėje pusėje esančiu vietinės
reikšmės keliu, vėliau įsilieja į (5 kategorijos) žvyruotą rajoninį kelią Nr.2112 Šaukėnai -Vaiguva – Kalniškiai, iš
jo į Kelmės rajono kelių tinklą.
Eksploatuojant žaliavos išvežimo kelią, turi būti užtikrintas geras jo techninis stovis: paviršius turi būti
lyginamas, sausros metu laistomas, žiemos metu valomas. Projektuojamo karjero viduje eismas vyks vidaus
karjero keliais, kurių elementai turi atitikti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” (Žin.,
2008-01-22, Nr. 9-322) ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. Išilginis šio kelio nuolydis negali būti
didesnis už 8 %. Už tinkamą eksploatuojamo kelio atkarpos priežiūrą, eksploatuojant jį žaliavai gabenti, bus
atsakinga karjerą eksploatuojanti įmonė.
Šalia planuojamos teritorijos esantis vietinės reikšmės kelias, kaip ir numatyta Kelmės rajono vietinės
reikšmės kelių specialiajame plane, planuojamas kaip IIIV kategorijos vidaus kelias: kelio juostos plotis 10 m, IIIv
kategorijos vietinių kelių sankasos viršūnės plotis – 5,5. Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio
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briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plotis vietinės reikšmės keliuose – po 10 metrų. Vietoje
kurioje kelio juostos plotis tarp suformuotų sklypų ribų yra per mažas šios kategorijos keliui įrengti, kelio
2
platinimui planuojami kelio servitutai - sklype Nr.1 – kelio servitutas 1s-1 (748 m ), sklype Nr.2 – kelio servitutas
2
2s (257 m ).
Įvažiavimo ir išvažiavimo vietos iš karjero ir rekreacinės paskirties sklypo, automobilių stovėjimo vietos
rengiant techninį projektą turi būti tikslinamos, atsižvelgiant į tai, kurioje sklypo vietoje bus pradėta karjero
eksplatacija bei kur bus nuspręsta statyti pastatus rekreacinės paskirties sklype. Sklype Nr.2 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.
Atliekų susidarymas.
Sklype Nr.1 – smėlio karjere kasant smėlį – atliekų nesusidarys, nes viskas sunaudojama, o dangos
gruntais bus rekultivuotas karjeras. Dangos gruntais bus nulėkštinti šlaitai, o dievožemio sluoksnis apie
susidarysiantį vandens telkinį ir jo šlaituose bus atstatytas.
Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr.IX1004 (Žin., 2002, Nr.72-3016) reikalavimais. Sklypuose Nr.1 ir Nr.2 susidariusios buitinės atliekos bus
renkamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną, antrinės žaliavos (plastmasinė, stiklinė,
popierinė tara, skudurai, padangos, tepalai, metalas), bus rūšiuojamos, renkamos ir tvarkomos bei
utilizuojamos pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario mėn. 26 d. sprendimu Nr. T-95
patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, pristatant jas į antrinių žaliavų
surinkimo punktus pagal sutartis su specializuotomis įmonėmis.
Teritorijos tvarkymas, vertikalus planiravimas. Gaisro sauga
Sklype Nr.2 visas sklypo reljefas yra tinkamas poilsio statiniams statyti, reljefo paviršiaus neplanuojama
keisti. Galimas minimalus planiravimas tvarkant sklypo teritoriją bei nuvedant paviršinį vandenį.
Gaisrų tikimybė planuojamame sklype Nr.1 – smėlio karjere – maža, nes smėlio karjeras nedega.
Gaisrų gesinimui planuojamame sklype Nr.2 inžineriniai tinklai įrengiami vadovaujantis „Gaisrinės
saugos pagrindiniais reikalavimais" (Žin., 2010, Nr.146-7510; Žin., 2011, Nr. 75-3661), Gyvenamųjų pastatų
gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin., 2011, Nr. 23-1138) ir Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių
projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (nauja redakcija 2011-04-20 įsakymas Nr. 1-138 (Žin., 2011, 48-2343).
Statant pastatus sklype Nr.2 ir nustatant vandens kiekio poreikį, jei pastatai būtų pradėti statyti kol
nebus baigta smėlio karjero eksploatacija ir nebus sutvarkytas smėlio karjero vietoje atsirasiantis vandens
telkinys, būtina įvertinti ir gaisro gesinimo reikmes bei numatyti priešgaisrinių hidrantų įrengimą, nes šiuo metu
aplinkinėje teritorijoje 1000 m atstumu nėra natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių (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). Tai turi būti detalizuojama techninio projekto
rengimo stadijoje.
Prie pastatų sklype Nr.2 galimas gaisrinio transporto privažiavimas vietinės reikšmės keliu, (kelio juosta
- 10,0 m pločio: 1 eismo juosta, važiuojamoji dalis 4,5 m pločio) įsijungiančiu į valstybinės reikšmės rajoninį
kelią Nr.2112 Šaukėnai -Vaiguva – Kalniškiai. Artimiausia Kelmės rajono savivaldybės priešgaisrinės saugos
tarnybos Šaukėnų komanda, esanti Šaukėnų mstl., yra maždaug už 3,5 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.

Planavimo organizatorius
UAB „AR10“direktorius Gintaras Gricius
Projekto vadovė Valerija Olišauskienė
(architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 793)
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