PRADEDAMAS RENGTI KELMĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Kelmės miesto
teritorijos bendrojo plano koregavimą. Planavimo pagrindas: Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2014-06-27 sprendimas Nr. T-192, 2014-09-30 sprendimas Nr. T-265, 2014-10-27 sprendimas Nr.
T-288, 2014-11-27 sprendimas Nr. T-338, 2015-01-29 sprendimas Nr. T-15, 2015-03-26
sprendimas Nr. T-47, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-19
įsakymas Nr. A-615 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano koregavimo tikslų
patikslinimo".
Planuojama teritorija:
Apie 10 ha ir apie 7,5 ha Verpenos k., Kelmės apyl. sen.; apie 15 ha Dirvoniukų k., Kukečių sen.;
apie 4,8 ha Paverpenio k., Kukečių sen.; 0,8 ha Naudvario k. ir 0,4165 ha Kaštonų g. 14, Naudvario
k., Kelmės apyl. sen.; apie 0,10 ha V. Putvinskio g., Kelmės m.; apie 1,3 ha Varės k., Liolių sen.;
apie 1,6 ha Naudvario k., Kelmės apyl. sen., Kelmės r.; apie 0,03 ha Raseinių g., 0,1162 ha Vytauto
Didžiojo g., Kelmės m., Kelmės r.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
1) Pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš kitos paskirties žemės – mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos teritorijos ir apsauginių želdinių teritorijos ir iš miškų ūkio paskirties žemės į bendro
naudojimo teritoriją kapinėms ir palaikų laikymo statiniams įrengti;
2) Pakeisti kitos paskirties numatytą kapinių teritoriją (bendrajame plane pažymėta 29 numeriu) į
žemės ūkio paskirties teritoriją;
3) Dalį esančios pramoninės teritorijos pakeisti į kitą teritoriją – komercinės-gyvenamosios
paskirties objektų teritoriją;
4) Bendro naudojimo teritoriją (atskirus želdynus) pakeisti į kitą teritoriją – įvairaus aukštingumo
gyvenamųjų namų statybos teritoriją;
5) Dalį esančios rekreacinės teritorijos Paverpenio kaime, Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone,
pakeisti į kitą teritoriją – gyvenamosios paskirties objektų teritoriją;
6) Pakeisti inžinerinės infrastruktūros teritorijos, esančios V. Putvinskio gatvėje, Kelmės mieste,
paskirtį į komercinę teritorijos paskirtį;
7) Pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos, esančios Verpenos kaime, Kelmės apylinkių
seniūnijoje, Kelmės rajone, paskirtį į gyvenamųjų namų statybos-komercinės teritorijos paskirtį
(G1+K);
8) Dalį apsauginių želdinių teritorijos, esančios Varės kaime, Liolių seniūnijoje, pakeisti į kitą –
gyvenamosios paskirties objektų teritoriją;
9) Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš visuomeninės teritorijos, esančios Vytauto
Didžiojo g. 58A, Kelmės mieste, į inžinerinės infrastruktūros teritoriją;
10) Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos, esančios Paverpenio
kaime, Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone, į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją;
11) Pakeisti apie 0,03 ha kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš visuomeninės teritorijos,
esančios Raseinių g. 1, Kelmės mieste, į komercinės paskirties teritoriją;
12) Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos, esančios Naudvario
kaime, Kelmės apylinkių seniūnijoje, Kelmės rajone, į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
teritoriją;
13) Pakeisti kitos paskirties žemės naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos į
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją;
14) Patikslinti inžinerinės infrastruktūros teritoriją Naudvario kaime, Kelmės apylinkių seniūnijoje,
Kelmės rajone;

15) Patikslinti teritorijas, atsižvelgus į parengtus detaliuosius planus, kurie patvirtinti po Kelmės
miesto bendrojo plano patvirtinimo, jas papildant detaliųjų planų sprendiniais.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: savivaldybės dalies bendrasis planas – Kelmės miesto
bendrojo plano koregavimas.
Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.
Teritorijų planavimo procesas: bendrojo plano koregavimas rengiamas supaprastinta tvarka.
Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Atliekant bendrojo plano
koregavimą, koncepcija nebus rengiama. Bendrojo plano koregavimo metu bus atliekamas
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) Vyriausybės nustatyta tvarka.
Planavimo terminai: 2015-11-05 / 2016-04-05.
Planavimo organizatorius:
Kelmės r. sav. administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė, tel. (8 427)
69053, faks. (8 427) 69052, el. paštas info@kelme.lt. Informaciją teikia: Kelmės r. sav.
administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas Rimantas
Dobrovolskis, tel. (8 427) 69070, el. paštas rimantas.dobrovolskis@kelme.lt ir vyriausioji
specialistė Virginija Kneižienė, tel. (8 427) 69160, el. paštas virginija.kneiziene@kelme.lt.
Plano rengėjas:
KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. (8 37) 451342, faks.
(8 37) 451355, el. paštas krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas Evaldas Ramanauskas, el. paštas
evaldas.ramanauskas@ktu.lt.
Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia planavimo
organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).
Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti
planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo
pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

