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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Planavimo organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracija.
1.2. Teritorijos dislokacija: Žemės sklypai, esantys: V. Putvinskio g. 4, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr.
5422/0006:392), plotas 0,0755 ha; V. Putvinskio g. 4A, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:317),
plotas 0,0374 ha; V. Putvinskio g. 6, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:318), plotas 0,0456 ha.
1.3. Žemės sklypo plano rengimo tikslas: pertvarkyti valstybinės žemės sklypus (0,0755 ha kadastrinis Nr.
5422/0006:392; 0,0374 kadastrinis Nr. 5422/0006:317; 0,0456 ha kadastrinis Nr. 5422/0006:318), sujungiant
į vieną žemės sklypą.
1.4. Valstybinės žemės sklypų nuomininkas: UAB „Girilis“.
1.5. Projekto iniciatorius: UAB „Girilis“ direktorius, veikiantis pagal UAB „Girilis“ 2012 m. birželio 29 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr.2, Alvydas Gerbenis, tel. 8 619 44449.
1.6. Plano rengėjas: V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė, adresas: Kalnų g. 10, 86146 Kelmė,
tel. 8 614 87799, el. paštas v.olisauskiene@gmail.com.
1.7. Projekto vadovė (architektė): Valerija Olišauskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A793).
1.8. Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektas:

Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos RespublikosVyriausybės nutarimai *:
 LR žemės įstatymas (nauja įstatymo redakcija nuo 2004-02-21: Nr. XII-407, Žin., 2013, Nr. 763824).
 LR teritorijų planavimo įstatymas (nauja įstatymo redakcija nuo 2014-01-01: Nr. XII-407, Žin.,
2013, Nr. 76-3824).
 Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų
planavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr.
1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) (Žin., 1996, Nr. 90-2099, Žin., 2013,
Nr. 140-7096).
Normatyviniai dokumentai*:
 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (patvirtintos
LR žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513; 2014-01-02
įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija. TAR, 2014-01-14, Nr. 2014-00175).
 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (patvirtintos LR Vyriausybės 1992-05-12
nutarimu Nr. 343. Žin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 110-5578; TAR, 2014-07-14, Nr. 201410179).
 Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas
(TAR, 2014, Nr. 2014-00283).
 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (TAR, 2014-06-17,
Nr. 7690; TAR, 2014-12-23, Nr. 20578).
*Pastaba. Rengiant šį planavimo dokumentą, vadovautasi aukščiau išvardintų teisės aktų
aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausių jų pakeitimų publikacijomis.


Teritorijų planavimo dokumentai:
 Kelmės rajono teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 201303-29 sprendimu Nr. T-94;
 Kelmės miesto bendruoju planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008-06-27
sprendimu Nr. T-187; Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimo sprendiniais;
 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialiuoju planu,
patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr. T-207;
 Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialiuoju planu, patvirtintu 2014-01-29 Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-23.
 Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuoju planu, patvirtintu
2014-06-27 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-188.
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Kvartalo tarp V. Putvinskio ir S. Nėries g. Kelmėje detaliuoju planu, patvirtintu 1997-02-07
Kelmės rajono tarybos sprendimu Nr. 203.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai:
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-17 įsakymu Nr.A-1421 „Dėl
žemės sklypų, esančių, V. Putvinskio g. 4, 4A ir 6, Kelmės mieste, formavimo ir pertvarkymo
projekto rengimo“.
 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus vedėjo 2015-01-05
žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr.28SD-7-(14.28.7.).
 Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus
vyriausiojo architekto 2015-01-06 išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto
rengimo reikalavimais Nr. 2.
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II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
2.1. Esamos teritorijos raidos apžvalga ir charakteristika
Projekto grafinė dalis rengiama naudojant žemės sklypo savininko pateiktus geodezinius sklypų
planus, ORT 10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM [2012], VĮ Registrų centro duomenys,
nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašai, internetinį tinklapį www.geoportal.lt. Planuojama
teritorija apžiūrėta vietoje.
Planuojami žemės sklypai suformuoti pagal 1997 m. patvirtintą detalųjį planą (žiūr.22 psl.) – kvartalo
tarp V. Putvinskio ir S. Nėries g. Kelmėje. Esama žemės sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis nustatytas tik žemės sklypui kad. Nr.
5422/0006:392 - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų teritorijos.
Planuojami sujungti žemės sklypai yra V. Putvinskio g. 4A (kad. Nr. 5422/0006:317, plotas 0,0374 ha),
V. Putvinskio g. 6 (kad. Nr. 5422/0006:318, plotas 0,0456 ha), neužstatyti ir žemės sklypas, V. Putvinskio g.
4, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:392, plotas 0,0755 ha), kuriame yra pastatas –
gyvenamasis namas (unikalus Nr.5490-0001-8011), kuris numatomas rekonstruoti į komercinės paskirties
pastatą arba griauti projektuojant naują komercinės paskirties pastatą.
Įvažiavimai į sklypus yra iš Žemosios gatvės.
2.2. Inžineriniai tinklai
Sklypuose arba ant jų ribos yra paklota požeminė vandentiekio linija, o sklype V. Putvinskio g. 4,
Kelmės m. yra 0,4 kV elektros įvadas.
2.3. Esami žemės naudojimo apribojimai
VĮ „Registrų centras“ duomenimis nekilnojamojo turto registre žemės sklypams yra įregistruotos šios
specialiosios naudojimo sąlygos:

Žemės sklypas V. Putvinskio g. 4, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:392) - kelių
apsaugos zonos; paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

Žemės sklypas V. Putvinskio g. 4A Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:317) - kelių
apsaugos zonos; paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

Žemės sklypas V. Putvinskio g. 6 Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:318) - kelių
2
2
apsaugos zona – 321,0 m ; elektros linijų apsaugos zona – 31,0 m ; vandentiekio, lietaus ir fekalinės
2
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 30,0 m .
2.4. Planuojamos teritorijos gretimybės
Planuojama teritorija ribojasi:

Pietvakarių ir šiaurės vakarų pusėje su valstybine žeme (žemės sklypas nesuformuotas), esančia
tarp planuojamų sklypų ir V. Putvinskio gatvės bei žemės sklypo kad Nr. 5422/0006:185.

Šiaurės rytų pusėje su Žemąja gatve - valstybine žeme (žemės sklypas nesuformuotas).

Pietryčių pusėje su žemės sklypu (kadastrinis Nr. 5422/0006:316), žemės sklypo paskirtis – kita,
komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypo savininkas - UAB „Girilis“.
2.5. Galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose, planuojamas sklypas patenka:
Kelmės rajono bendrajame plane – į Kelmės miesto administracinėse ribose esančią teritoriją.
Kelmės miesto bendrajame plane – į teritoriją, kurios pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
– kita; naudojimo būdas:
kitos paskirties - komercinės paskirties objektų teritorijos ;
kitos paskirties žemės mišrūs naudojimo būdai; naudojimo pobūdis – gyvenamųjų namų statybos ir
komercinės paskirties objektų teritorijos; teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys – galimas mišrus
teritorijos panaudojimas gyvenamųjų namų statybos arba komercinės paskirties (prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybos), jei konkrečiu atveju tai leidžia LR higienos normos ir statybos techniniai
reglamentai. Jei numatomi objektai, kuriems turi būti nustatytos SAZ, tai jos turi tilpti tų objektų sklypuose.
Visose komercinės paskirties teritorijose, numatytose bendrajame plane, gali atsirasti prekybos įmonių.
Kelmės miesto bendrajame plane planuojamoje teritorijoje nustatytas pastatų aukštingumas – 12 m.
Kelmės rajono šilumos ūkio specialiajame plane - planuojamoji teritorija patenka į decentralizuotą
šilumos tiekimo zoną.
Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialiajame plane
planuojama teritorija patenka į centralizuoto tiekimo teritoriją.
Kelmės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemoje planuojama teritorija
nepatenka į Valstybinės reikšmės miškų plotus.
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Į pietryčius nuo planuojamos teritorijos maždaug už 50 m nuo planuojamo sklypo yra nekilnojamoji
kultūros vertybė – bažnyčia (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – 16024 (AtV1053). Planuojami sklypai
nepatenka į nustatytą nekilnojamosios kultūros vertybės vizualinės apsaugos zoną.

Tikslinės žemės naudojimo paskirtys, būdai, pobūdžiai
ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ

Žemės ūkio paskirties teritorijos-Z1, Z2
Specializuotos žemės ūkio veiklos teritorijos-Z2

MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ
Miškai: rekreaciniai-M2, apsauginiai - M3, ūkiniai - M4

KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖ
Konservacinės paskirties žemė -C2

KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija- G1
Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos teritorija- G2
Įvairaus aukštingumo gyvenamųjų namų statybos teritorija - G3
Visuomeninės paskirties teritorija - V
Pramonės teritorija skirta pramonės ir gamybos įm.,sandėlių, terminalų statybai- P1
Komercinės paskirties objektų teritorijos - K
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos: aptarnavimo objektų statyboms - I1
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos: susisiekimo ir inž. tinklų koridoriams - I2

Î Kapinių teritorija - B2
Î

Bendro naudojimo teritorijos (nuo 2008m. atskirieji želdynai) - B3
Apsauginiai želdiniai - B4
Naudingųjų iškasenų teritorijos - N2
Rekreacinės teritorijos - R, R2

Ištrauka iš Kelmės miesto bendrojo plano (pagrindinio teritorijų
panaudojimo plano brėžinio)

Gyvenamųjų namų statybos - komercinės paskirties teritorija - G1+K, G+K
Visuomeninės-komercinės paskirties teritorija - V+K
Gyvenamosios-visuomeninės -komercinės paskirties teritorija- G+V+K
Komercinės - pramonės paskirties teritorija - P+K, P2+K
Komercinės - rekreacinės paskirties teritorija - K+R
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos - rekreacinės paskirties teritorija - G1+R
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III. SPRENDINIAI
3.1. Formuojamas žemės sklypas
Vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais, formuojamas vienas
sklypas, sujungiant tris sklypus: V. Putvinskio g. 4, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:392),
plotas 0,0755 ha; V. Putvinskio g. 4A, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:317), plotas 0,0374 ha;
V. Putvinskio g. 6, Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:318), plotas 0,0456 ha. Naujai
formuojamo sklypo ribos atitinka išorinę planuojamų sklypų ribą bei gretimo žemės sklypo ribą. Žemės
sklypų savininkas – Lietuvos Respublika. Sklypo nuomininkas: UAB „Girilis“.
Žemės sklypas NR. 1
Suformuoto žemės sklypo projektinis Nr.

1

Suformuoto žemės sklypo plotas (ha)

0,1584

Žemės naudojimo paskirtis

kita

Žemės naudojimo būdas

komercinės paskirties objektų teritorijos (K)

Sklypo savininkas

Lietuvos Respublika

Sklypo nuomininkas

UAB „Girilis“

Projektuojami servitutai:
S1: kodas – 206, 207, 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas) galioja inžinerinių tinklų savininkams, įmonėms ir institucijoms tiesiančioms ir
aptarnaujančioms tinklus, plotas – 153 m²;
Sklypui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos" ir jo pakeitimais, nustatomi naudojimo apribojimai:
2
6(VI) - Elektros linijų apsaugos zona – 31,0 m .
2
20(XX) - Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (III) – 1584,0 m .
2
49(XLIX) - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 152,0 m .
Pastabos:

Sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

Kelių apsaugos zonos nenustatomos. Vadovaujantis Kelių įstatymo (Žin. 1995, Nr. 44-1076) 12
straipsnio 2 punktu, kelio apsaugos zona tikslinama remiantis teritorijų planavimo dokumentais, t. y.
Kelmės miesto bendruoju planu. Kelmės miesto bendrajame plane krašto kelias Nr.157 Kelmė Užventis - V. Putvinskio gatvė planuojama kaip C1 kategorijos gatvė, kuriai miesto teritorijoje
apsaugos zonos nenustatomos.

Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos nenustatomos, nes Kelmės miesto bendrajame plane
jos nenustatytos, o į Vilbėno up. pakrantės apsaugos juostą projektuojami sklypai nepatenka.

Pagal Projektą atliekami suformuoto žemės sklypo kadastriniai matavimai - žemės sklypo ribų ir
siūlomų servitutų posūkio taškų koordinatės pateiktos valstybinėje koordinačių sistemoje LKS 94.
3.2. Privažiavimai, susisiekimo sistema
Įvažiavimas į planuojamą teritoriją išlieka esamas iš Žemosios gatvės, kaip ir buvo numatyta
detaliajame plane. Žemoji gatvė įsijungia į S. Nėries g. – D1 kategorijos gatvę, o ja - į visą Kelmės miesto
gatvių tinklą. Gatvių kategorijos nustatytos Kelmės miesto teritorijos bendrajame plane.
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IV. PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Projekto sprendinių poveikio vertinimas atliekamas remiantis Teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių poveikio vertinimo tvarka, Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos
aprašu. Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas: poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos
sričiai; poveikis ekonominei aplinkai; poveikis socialinei aplinkai; poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
 POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI
1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius?
Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama. Planuojama ūkinė veikla: komercinės paskirties
objektų teritorijoje - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyba. Pastačius planuojamą objektą,
sutvarkius įvažiavimą į teritoriją - įgyvendinus detalųjį planą, bus sukurta jauki aplinka, kuri darniai įsijungs į
esamą Kelmės miesto užstatymą.
2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra?
- Padidės gretimų sklypų konkurencingumas, pagerės gyvenamosios aplinkos kokybė, bus vykdoma
subalansuota teritorijos plėtra, bus išsaugotas kraštovaizdis, aplinkos tarša nedidės.
- Teritorijos plėtra vyks ne stichiškai, o pagal poreikį ir galimybes, kuriuos numato patvirtinti aukščiau minėti
teritorijų planavimo dokumentai.
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?
Įgyvendinus planavimo tikslus (įrengus inžinerinius tinklus, pastačius naują pastatą) gyvenimo kokybė gerės.
Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas aplinkos ir kraštovaizdžio poveikio efektas. Bus paskatintos investicijos į
nesutvarkytą teritoriją, pastatyti nauji pastatai, sutvarkyta aplinka. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio
numatoma, kad planuojamoje teritorijoje bus įrengti visi reikalingi planuojamai teritorijai inžineriniai tinklai ir
įrenginiai, automobilių parkavimo aikštelė, skirta aptarnauti planuojamą objektą.
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis?
Poveikis aplinkai - tiesioginis teigiamas, kaip tai numato patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose
planuojama šios paskirties objektų statyba. Teritoriją bus lengviau tvarkyti, prižiūrėti bei tinkamai
eksploatuoti. Planuojamas objektas įsijungs Kelmės m. aplinką ir pagyvins esamą kraštovaizdį.
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)?
Sprendiniai nenumato veiklos sričiai neigiamo poveikio. Praktiškai visais požiūriais šių projektinių sprendinių
įgyvendinimas suteikia teigiamą poveikį (pasekmes).
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)?
Sprendiniai nenumato jokiai veiklos sričiai neigiamo poveikio.
IŠVADA: Sprendinių poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai teigiamas, neigiamo
poveikio nenumatoma. Projektuojamo sklypo žemės paskirtis ir naudojimo būdas atitinka galiojančiuose
planavimo dokumentuose numatytas veiklas.
 POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI
1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominę
plėtrą; padidins ar sumažins regionų skirtumus?
Projekto sprendiniai neturės įtakos atskirų apskričių plėtrai. Savivaldybės ir vietovės ekonominei plėtrai
didėjanti paslaugų plėtra ir investicijos turės teigiamą poveikį. Regionų skirtumams įtakos neturės.
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendruosius pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių struktūros
pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą?
Projektuojamų žemės sklypų pagrindinė tikslinė sklypo paskirtis: kita, naudojimo būdas – komercinės
paskirties objektų teritorijos. Žemės ūkiui planuojama veikla įtakos neturės. Kaip numato Kelmės miesto
teritorijos bendrasis planas, tokia veikla ir numatoma.
3. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam
naudojimui?
Teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui įtakos neturės, nes teritorija planuojama
patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytai veiklai.
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas?
Įgyvendinus sprendinius, pagerėtų esamų inžinerinių tinklų eksploatavimas, pakiltų žemės valdų ekonominė
vertė, padidėtų investicijos, atsirastų didesnės galimybės verslo plėtrai.
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos sąnaudų pokyčius?
Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos gamybos sąnaudų pokyčiams.
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos pajėgumų panaudojimą?
Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos gamybos pajėgumų panaudojimui.
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio rinkose?
Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio rinkose.
8. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti valstybės ar savivaldybių biudžetams (pajamos ar išlaidos
gali padidėti, sumažėti ar kita)?
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Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos.
IŠVADA: Detaliojo plano sprendinių poveikis ekonominei aplinkai – teigiamas. Neigiamų pasekmių
nenumatoma.
 POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI
1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę?
Sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklei įtakos neturės.
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gyventojų užimtumą?
Planuojamoje teritorijoje bus sukurtos naujos darbo vietos. Statybos laikotarpiu padidės vietinių gyventojų
užimtumas.
3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidą?
Sprendinių įgyvendinimas plėtos vietos savivaldos veiklą, pagerins bendruomenės gyvenimo kokybę, leis
plėtoti ir aktyvinti jos veiklą.
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą?
Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai.
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus asmenis,
jaunimą, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)?
Sprendinių įgyvendinimas turės teigiamą įtaką atskiroms socialinėms grupėms – gerins jų užimtumą, didins
pasirinkimo galimybes.
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą?
Sprendinių poveikis žmonių sveikatai teigiamas, nes planuojamas objektas gyventojų paslaugų kokybei
gerinti. Planuojamoje teritorijoje objektų veikiančių žmones ir jų sveikatą nėra.
IŠVADA: Detaliojo plano sprendinių poveikis socialinei aplinkai – teigiamas. Neigiamų pasekmių
nenumatoma.
 POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI
1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę?
Aplinkosauginiu požiūriu bus diegiama moderni inžinerinė infrastruktūra, pritaikomos pažangios
technologijos, atitinkančios aplinkosauginius reikalavimus. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos
oro kokybei įtakos neturės.
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybę?
Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei įtakos neturės,
nes pastatyti pastatai bus prijungti prie visų reikalingų inžinerinių tinklų.
3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas?
Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms reikšmingos įtakos neturės, nes
šiuo metu nes šiuo metu sklypas nenaudojamas žemės ūkio veiklai.
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę?
Sprendinių įgyvendinimas ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės. Teritorijos, reikšmingos
biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų
geosistemų ekotopai, yra už planuojamos teritorijos ribų.
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes?
Planuojama teritorija yra Kelmės miesto centrinėje dalyje, kurioje saugomų gamtos vertybių nėra nustatyta.
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką?
Sprendinių įgyvendinimas gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą?
Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.
8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę?
Kraštovaizdžio struktūrai numatomas teigiamas ilgalaikis poveikis, kadangi bus statomas pastatas, remiantis
nustatytais reikalavimais (naudojamos tinkamos medžiagos, architektūriniai ir spalviniai sprendiniai),
sutvarkoma aplink esanti aplinka, taip gerinama gyvenimo kokybė ir urbanistinis kraštovaizdis. Galimos
trumpalaikės neigiamos pasekmės objektų statybos metu (aptvertos teritorijos ir pan.) Sprendinių
įgyvendinimas padidins kraštovaizdžio estetinę kokybę.
9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus?
Planuojama teritorija neturi kultūros paveldo apsaugos statuso. Projektuojami sklypai į vizualinio ir fizinio
poveikio apsaugos zonas nepatenka.
IŠVADA: Detaliojo plano sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui – teigiamas. Neigiamų
pasekmių nenumatoma.
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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:

10.

V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypų, esančių Kelmės r. sav., Kelmės m., V.
Putvinskio g. 4, (kad. Nr. 5422/0006:392), V. Putvinskio g. 4A (kad. Nr. 5422/0006:317) ir V. Putvinskio g. 6 (kad.
Nr. 5422/0006:318), formavimo ir pertvarkymo projektas
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
 Kelmės rajono teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29
sprendimu Nr. T-94;
 Kelmės miesto bendruoju planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008-06-27 sprendimu Nr. T187; Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimo sprendiniais;
 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kelmės rajone specialiuoju planu, patvirtintu
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009-04-29 sprendimu Nr. T-207;
 Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialiuoju planu, patvirtintu 2014-01-29 Kelmės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-23.
 Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuoju planu, patvirtintu 2014-06-27
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-188.
 Kvartalo tarp V. Putvinskio ir S. Nėries g. Kelmėje detaliuoju planu, patvirtintu 1997-02-07 Kelmės rajono
tarybos sprendimu Nr. 203.
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340 patvirtintas „Kelmės rajono
savivaldybės 2013-2020 metų ilgalaikis strateginis plėtros planas“.
Status quo situacija:
Planuojami žemės sklypai suformuoti pagal 1997 m. patvirtintą detalųjį planą – kvartalo tarp V. Putvinskio ir
S. Nėries g. Kelmėje. Esama žemės sklypų paskirtis – kita, naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų
teritorijos, naudojimo pobūdis nustatytas tik žemės sklypui kad. Nr. 5422/0006:392 - prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų teritorijos.Įvažiavimai į sklypus yra iš Žemosios gatvės. Sklypuose arba ant jų ribos yra paklota
požeminė vandentiekio linija, o sklype V. Putvinskio g. 4, Kelmės m. yra 0,4 kV elektros įvadas.
VĮ „Registrų centras“ duomenimis nekilnojamojo turto registre žemės sklypams yra įregistruotos šios
specialiosios naudojimo sąlygos:
 Žemės sklypuose (kad. Nr. 5422/0006:392 ir kad. Nr. 5422/0006:317) - kelių apsaugos zonos; paviršinio
vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.
 Žemės sklypas V. Putvinskio g. 6 Kelmės m., Kelmės r. sav. (kad. Nr. 5422/0006:318) - kelių apsaugos zona –
2
2
321,0 m ; elektros linijų apsaugos zona – 31,0 m ; vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
2
apsaugos zonos – 30,0 m .
Planuojama teritorija ribojasi: pietvakarių ir šiaurės vakarų pusėje su valstybine žeme (žemės sklypas
nesuformuotas), esančia tarp planuojamų sklypų ir V. Putvinskio gatvės bei žemės sklypo kad Nr. 5422/0006:185;
šiaurės rytų pusėje su Žemąja gatve - valstybine žeme (žemės sklypas nesuformuotas); pietryčių pusėje su
žemės sklypu (kadastrinis Nr. 5422/0006:316), žemės sklypo paskirtis – kita, komercinės paskirties objektų
teritorijos. Sklypo savininkas - UAB „Girilis“.
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
 pertvarkyti valstybinės žemės sklypus (0,0755 ha kadastrinis Nr. 5422/0006:392; 0,0374 kadastrinis Nr.
5422/0006:317; 0,0456 ha kadastrinis Nr. 5422/0006:318), sujungiant į vieną žemės sklypą.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas):
Projekto sprendinių poveikis neturės neigiamos įtakos gretimų sklypų naudotojams ir bendrai teritorijos
vystymo darnai. Planuojama veikla: komercinės paskirties objektų teritorijos. Numatomos investicijos - privačios
lėšos. Planuojama ūkinė veikla, įgyvendinus numatytus tokio tipo statiniams keliamus techninius sprendinius ir
užtikrinus reikiamą statinių eksploatacijos priežiūrą, įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai,
gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai neturės.
Vertinimo aspektai

9.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
poveikis

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Sprendinio poveikis:
poveikis teritorijos vystymo
darnai ir (ar) planuojamai
veiklos sričiai
poveikis ekonominei aplinkai

Projekto sprendinių poveikis teritorijos
vystymo darnai ir planuojamai veiklai –
teigiamas.
Projekto sprendinių poveikis– teigiamas.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

poveikis socialinei aplinkai

Projekto sprendinių poveikis– teigiamas.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Projekto sprendinių poveikis– teigiamas.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
Siūlomos alternatyvos poveikis: Alternatyvūs sprendiniai nebuvo rengiami.

V. OLIŠAUSKIENĖS INDIVIDUALI PROJEKTAVIMO ĮMONĖ, Kalnų g. 10, 86146 Kelmė
Tel. 8 614 87799; el. paštas: v.olisauskiene@gmail.com

01-2015-ZSFP-AR-9

Žemės sklypų, esančių Kelmės r. sav., Kelmės m., V. Putvinskio g. 4, (kad. Nr. 5422/0006:392),
V. Putvinskio g. 4A (kad. Nr. 5422/0006:317) ir V. Putvinskio g. 6 (kad. Nr. 5422/0006:318),
FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS

V. PROJEKTO VIEŠAS SVARSTYMAS
Planavimo organizatoriui ir projektu suinteruotam asmeniui sutikus su projekto sprendiniais, projektas
buvo viešai svarstomas supaprastinta tvarka.
Skelbimas apie rengiamą Žemės sklypų, esančių Kelmės r. sav., Kelmės m., V. Putvinskio g. 4, (kad.
Nr. 5422/0006:392), V. Putvinskio g. 4A (kad. Nr. 5422/0006:317) ir V. Putvinskio g. 6 (kad. Nr.
5422/0006:318), buvo patalpintas planavimo organizatoriaus svetainėje - Kelmės rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje www.kelme.lt. Suinteresuoti asmenys susipažinti su rengiamu kaimo plėtros
projektu bei pateikti pastabas ir pasiūlymus turėjo galimybę 2015-06-30 iki 2015-07-15 dienomis kiekvieną
darbo dieną nuo 9 val. iki 17 val. projekto rengėjos (V. Olišauskienės individuali projektavimo įmonė)
patalpose, adresu: Kalnų g. 10, Kelmės m. Gretimo sklypo savininką UAB “Girilis” atstovaujantis direktorius
Alvydas Gerbenis su parengtu projektu supažindintas asmeniškai. Svarstymo metu nei raštiškų, nei žodinių
pasiūlymų ar pastabų negauta.

Projekto vadovė, architektė Valerija Olišauskienė
archtekto kvalifikacijos atestatas Nr. A793
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