PROJEKTAS

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998-11-12 SPRENDIMU NR. 240
PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO KEITIMO, FINANSAVIMO, PLANAVIMO
TIKSLŲ IR DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017 m. spalio
d. Nr. AKelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
14 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio
1 ir 4 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 312, 313, 314 ir 315 punktais, Kelmės miesto
bendruoju planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2008-06-27
sprendimu Nr. T-187 „Dėl Kelmės miesto bendrojo plano patvirtinimo”, Tarybos 2014-06-27
sprendimu Nr. T-190 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo patvirtinimo“,
Tarybos 2014-08-26 sprendimu Nr. T-236 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano
korektūros tvirtinimo“, Tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. T-234 „Dėl Kelmės miesto bendrojo
plano koregavimo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Kelmės skyriaus 2017-06-14 raštą Nr. 28SD-2067-(14.28.7.) „Dėl informacijos“:
1. O r g a n i z u o j u Kelmės rajono savivaldybės tarybos 1998-11-12 sprendimu Nr. 240
patvirtinto detaliojo plano, Raseinių g. 31,33 ir 35, Kelmės m., keitimą.
2. N u s t a t a u , 1 punkte nurodyto detaliojo plano keitimo tikslus:
2.1. Šio įsakymo 1 punkte nurodytame detaliajame plane iš esmės pakeisti sprendinius,
suprojektuotus žemės sklypus, nustatant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kita, žemės
naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių
teritorijas;
2.2. Nustatyti 1 punkte nurodyto detaliojo plano galiojimo ribą bei teritorijos naudojimo
reglamentą (-us) – teritorijos naudojimo tipą ir kita.
3 . N u r o d a u , kad šio įsakymo 1 punkte nurodyto detaliojo plano keitimas
finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų;
4. T v i r t i n u Kelmės rajono savivaldybės tarybos 1998-11-12 sprendimu Nr. 240
patvirtinto detaliojo plano keitimo darbų programą (pridedama).
5. P a v e d u Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui užtikrinti šio įsakymo
viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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1. Esamos būklės
analizės stadija,
tyrimai
2. Koncepcijos
nustatymo stadija

PROCEDŪROS
Vertinamas planuojamos teritorijos užstatymas,
inžineriniai tinklai, želdiniai, gamtos ir kultūros
paveldo objektai, mažosios architektūros elementai,
nustatomos teritorijos plėtros tendencijos, probleminės
situacijos. Parengti teritorijos topografinį planą LKS94 koordinačių sistemoje.
Nustatoma galima veikla planuojamoje teritorijoje
pateikiant principinius planuojamos teritorijos
sprendinius.

3. Strateginis
pasekmių aplinkai
Nerengiamas
vertinimas
(SPAV)
4. Urbanistinės
Nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei
idėjos rengimas
idėjai parengti neorganizuojamas.
a) iš esmės pakeisti sprendinius, suprojektuotus
žemės sklypus, nustatant pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį – kita, žemės naudojimo būdą –
5. Sprendinių
komercinės paskirties objektų bei susisiekimo ir
konkretizavimo
inžinerinių tinklų koridorių teritorijas;
stadija, planavimo b) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus –
uždaviniai
teritorijos naudojimo tipą, kitus teritorijų
planavimo teisės aktais numatytus privalomus
reglamentus, sąlygas, apribojimus;
c) nustatyti detaliojo plano galiojimo ribą.
6. Koncepcijos
ir/ar sprendinių
nepriklausomas
neatliekamas
profesinis
vertinimas
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo
ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas, derinimas
Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas.
5. Baigiamasis
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija:
etapas
tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą
atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą
kompetenciją, tvirtinimas Kelmės rajono savivaldybės
administracijoje.
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