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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
1. Žemės sklypo savininkas UAB “NTPV”.
2. Adresas, telefonas, faksas ir t.t.: Klaipėdos g. 64, Panevėžys
Tel.: +370 606 14770; El.paštas: uabntpv@gmail.com
3. Detaliojo plano rengėjas: UAB “Niunevos projektai”. Adresas: Daumėnų 31, Staniūnai, Panevėžio
raj., tel. 8 45 586817
I DALIS: PARENGIAMASIS ETAPAS
1. ĮVADAS
Žemės sklypo (kadastro Nr. 6646/0002:182) detalusis planas ruošiamas teritorijoje, esančioje Berčiūnų km.,
Naujamiesčio sen., Panevėžio raj.
1.1. Detalusis planas ruošiamas vadovaujantis:
- Panevėžio rajono savivaldybės teritorijų bendruoju planu.
- 2012 10 05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. S3-116.
- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus 2012 11 06 išduotu planavimo sąlygų
sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.TP,236-12(GD11-1619) ir 2012 11 06 teritorijų planavimo
dokumento planavimo užduotimi.
Pažymėjimu apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus sklypus.
Žemės sklypų planau M 1:500 ir topografine nuotrauka M 1:500.
1.2. Vadovautasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais teritorijų
planavimą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.
1.3. 2012-11-15 pasirašyta planavimo darbų sutartimi Nr.12/15-DP.
2. PARENGIAMASIS ETAPAS.
Parengta ir patvirtinta teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotis (kopija pridedama).
Planavimo darbų programos tikslas yra informuoti visuomenę, kas yra numatoma statyti planuojamame
sklype, viešai su visuomene bendraja tvarka apsvarstyti detalųjį planą ir siūlyti patvirtinti Rajono Taryboje.
Nustatyti planavimo terminai, tai yra 2012 IV –2013 IV ketvirtis.
3. DETALIOJO PLANO VYSTYMO PRIELAIDOS IR TIKSLAI
3.1. Planavimo tikslas.
Detalusis planas rengiamas dėl sklypo žemės paskirties keitimo.
Plano rengimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio keitimas, teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, pagal Panevėžio raj. savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendinius.
Detalusis planas apima bendrą 1,0200 ha teritoriją.
Pagal teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotį detalusis planas rengiamas 3 etapais. Detalusis
planas viešai svarstomas su visuomene bendraja tvarka.
3.2. Sklypo vystymo tikslai
Parengiamosios stadijos metu nustatomi teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai,
teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo ypatumai.
Rengiant detalųjį planą, remiamasi detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, kuriose nurodomi svarbiausi
uždaviniai:
suformuoti teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos
prioritetus;
atlikti teritorijos funkcinį zonavimą pirminiuose projektiniuose pasiūlymuose;
plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą investuotojų poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;

numatyti priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą;
rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių įrengimui;
nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus;
nustatyti
planuojamos teritorijos pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą.
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2013.04.24planas ruošiamas konkrečiam pasirinktam sklypui todėl kitos alternatyvos nėra svarstomos ir
nagrinėjamos.
4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮTAKA BENDRAJAM PLANUI
Kadangi rengiamo sklypo detaliojo plano sprendiniai sutampa su šioje teritorijoje numatytu užstatymu pagal
rajono bendrąjį planą, rengiamo sklypo sprendiniai laikomi neprieštaraujančiais bendrojo plano sprendiniams.
II DALIS. DETALIOJO PLANO RENGIMO ETAPAS.
1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS STADIJA
1.1. Sklypo dislokacija
Planuojama teritorija yra Berčiūnų km., Naujamiesčio sen., Panevėžio raj., prie valstybinės reikšmės rajoninio
kelio Nr.3002.
Planuojamos teritorijos plotas yra 1,0200 ha, kurį numatoma skirti pramonės ir sandėliavimo reikmėms.
Šiaurės vakarinė teritorijos dalis ribojasi su rajoniniu keliu Nr.3002, šiaurės rytinė ir pietrytinė dalys - su
privačiais žemės ūkio paskirties sklypais, pietvakarinė dalis ribojasi su laivo valstybinio fondo žeme.
Šiuo metu planuojama teritorija yra neužstatyta, vietovė sąlyginai lygi su kintamu nuolydžiu į Nevėžio upės
pusę, altitudės svyruoja nuo 45,55 iki 39,50 absoliutinio aukščio. Sklype ir aplink sklypą medžių nėra.
1.2. Informacija apie esamą žemėnaudą
Planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. 6646/0002:182) yra Berčiūnų km., Naujamiesčio sen., Panevėžio
raj., nuosavybės teise priklauso UAB “NTPV”.
Sklypo plotas yra 1,0200 ha. Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita; žemės naudojimo būdas: žemės
ūkio paskirties žemė; žemės naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Gretimybės: 1 - 3 žemės sklypas Nr 6646/0002:352;
3 - 5 žemės sklypas Nr 6646/0002:195;
5 - 7 valstybinis žemės fondas;
7 – 1 žemės sklypas Nr 6646/7001:002 (kelias ).
Servitutai: nėra.
Specialiosios naudojimo sąlygos:
Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 0,92ha.
Ryšių linijų apsaugos zonos, plotas 0,1937ha.
Kelių apsaugos zonos, plotas 0,1748ha.
Elektros linijų apsaugos zonos, plotas 0,2297ha.
Įsiterpusių žemės naudotojų sklype nėra.
1.3. Vietovės infrastruktūra
Šiuo metu planuojama teritorija yra neužstatyta, šiuo metu čia yra dykvietė.
Šiaurės vakarinėje dalyje teritorija ribojasi su rajoniniu keliu Nr.3002 iš kurio numatomas privažiavimas
prie planuojamos teritorijos.
Sklype yra paklotos 4 ryšių kabelių linijos iš kurių viena – neveikianti.
Per centrinę sklypo dalį eina aukštos įtampos elektros linija.
Planuojama teritorija yra melioruota. Prie pietrytinės sklypo ribos yra melioracijos griovys.
1.4. Esamas teritorijos apsaugos statusas
Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir urbanizuotą aplinką, nenumatomas medžių kirtimas,
žemės reljefo formos nekeičiamos. Apylinkėse yra kitos žemės ūkio paskirties žemės.
Šioje teritorijoje nėra vertingų gamtinių kompleksų, kurie ateityje galėtų pretenduoti į specialios apsaugos
statusą.
Biologinės įvairovės aspektu tai tipiška vietovės gyvūnų ir augalų bendrijų apgyvendinta vietovė,
nepasižyminti rūšių gausa ar išskirtinumu.
Sklype nėra natūralių vandens telkinių ir jiems būdingos gyvūnijos.
Prie planuojamo sklypo Natura 2000 teritorijų nėra, todėl neigiamų pasekmių šioms teritorijoms dėl didelio
nuotolio nenumatoma.
1.5. Informacija apie vietovėje esančias istorines, kultūrines arba archeologines vertybes
Gamtinių, istorinių, kultūriniu ir archeologinių vertybių nenustatyta.

1.6. Informacija apie vietovėje esančias sodybas
Teritorija mažai urbanizuota, artimiausia sodyba yra už 103m į rytų pusę ir 236m į pietus nuo planuojamos
teritorijos ribos. Artimiausi Degionių kaimo gyvenamieji namai yra už 184m į pietvakarius.
KONCEPCIJOS NUSTATYMO STADIJA
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Suplanuojant sklypus pramonės ir sandėlių objektų statybai, numatomas darbo vietų kūrimas, skatinant verslo
plėtrą.
Detaliojo plano koncepcija numato palankių sąlygų sudarymą tolesnei gamybos, administravimo,
tarpininikavimo darbo vietų kūrimui. Darbo vietos bus kuriamos neurbanizuotoje teritorijoje, Panevėžio rajone.
2.2. Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo koncepcija
2.2.1. Planuojamų sklypų teritorinės plėtros bei erdvinės struktūros vystymo idėja ir kryptys ir
pagrindiniai koncepcijos teiginiai
Planuojamų sklypų funkcinė zona apima mišrias sandėlių, komercijos ir gamybos (tame skaičiuje ir smulkiųjų
verslų) įmonių ir infrastruktūros teritorijas. Analizuojant situaciją buvo pasirinkti šie prioritetai:
1 - užstatymas;
2 - transporto komunikacijos;
3 - inžinieriniai tinklai;
Visus šiuos prioritetus vienija vizualinės ir funkcinės kokybės vardiklis.
Detaliuoju planu esamam sklypui numatomas žemės paskirties keitimas, nustatomas teritorijos naudojimo ir
tvarkymo režimas, suformuotos ir nustatytos sklypo ribos.
Planuojamas teritorijos užstatymas - 30% (0,306 ha) – pramonės ir sandėliavimo statinių statybos.
Projektuojamas pastatų aukštingumas 1-2 aukštai, maksimalus statinių aukštis – 8,5m. Apželdintų plotų
planuojamoje teritorijoje numatoma ne mažiau kaip 20% sklypo ploto.
Inžinierinių tinklų infrastruktūra planuojamoje teritorijoje yra silpnai išvystyta ir dalinai keičiama. Konkrečios
inžinierinių tinklų pajungimo vietos ir numatomi pajėgumai bus sprendžiami techniniuose projektuose,
atsižvelgiant į atitinkamų tarnybų išduotas technines sąlygas ir poreikį.
3.DETALIOJO PLANO KONKRETIZAVIMO STADIJA
3.2. Numatomi pagrindiniai detaliojo plano sprendiniai
3.2.1. Architektūrinis planavimas
Detaliuoju planu esamam sklypui numatomas žemės paskirties keitimas, nustatomas teritorijos naudojimo ir
tvarkymo režimas, suformuotos ir nustatytos sklypo ribos.
Suformuotame sklype numatomas teritorijos užstatymas (statinių išdėstymas sprendžiamas techniniame
projekte), privažiavimai, automobilių parkavimo aikštelės, inžinerinių tinklų koridoriai. Šiaurinėje sklypo dalyje
numatoma vieta dirbtiniam vandens telkiniui, kuris bus naudojamas kaip priešgaisrinis rezervuaras.Planuojamos
teritorijos riba sutampa su esamo sklypo riba, brėžiniuose ši riba už sklypo ribų pažymėta tik dėl grafinio
aiškumo.
Inžinierinių tinklų infrastruktūra planuojamoje teritorijoje yra silpnai išvystyta. Konkrečios inžinierinių tinklų
pajungimo vietos ir numatomi pajėgumai bus sprendžiami techniniuose projektuose, atsižvelgiant į atitinkamų
tarnybų išduotas technines sąlygas ir poreikį. Dalis ploanuojamos teritorijos patenka į valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr.3002” apsaugos zoną, kuri yra 20m nuo kelio sankasos briaunos.
3.2.2. Planuojama sklypų žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, servitutai bei
apribojimai:
Planuojamoje teritorijoje yra esamas vienas sklypas Nr.01 - plotas 10200 m². Sklypui nustatoma:
Žemės naudojimo paskirtis: - kitos paskirties žemė.
Žemės naudojimo būdas: - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, G kodas tp8, indeksas P. (Teritorija,
skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai)
Žemės naudojimo pobūdis: - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, G kodas tp8, indeksas P1.
(Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi statyti pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai).
Servitutai: sklype Nr.01 numatomas servitutas "S1", kodas 206, 207 ir 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas, plotas 0,152 ha. Servituto turėtojas AB LESTO, AB “Lietuvos dujos”,
AB “TEO LT” ir kitos inžinerinius tinklus tiesiancios ir eksploatuojancios organizacijos.
Specialiosios naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsagos zonos; VI. Elektros linijų
apsaugos zonos; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
3.3. Teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymas
3.3.1. Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos investicijos:
Planuojama ūkinė veikla - šiaudų briketų ir granulių gamyba.
Veiklos produkcija – šiaudų briketai ir granulės.
Visoje projektuojamoje teritorijoje projektuojamas pastatų aukštingumas 1-2 aukštai.
Investicijos – statytojų privačios lėšos.

3.3.2. Numatomos technologijos ir pajėgumai
Sklype numatoma šiaudų briketų ir granulių gamyba. Pagaminamos produkcijos kiekis 1,2 t/val. Per mėnesį
vidutiniškai perdirbama apie 250 tonų žaliavos.
Šiaudų
rulonai ar kitos formos ryšuliai juostiniu transporteriu patenka į draskytuvą, kuriame susmulkinami
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2013.04.24 Iš draskytuvo sraigtiniu transporteriu šiaudai tiekiami į malūną, kuriame sumalami iki 1-3 mm
frakcijos ir išpučiami į cikloną, kuriame nusodinami. Iš ciklono sumalti šiaudai transporterio pagalba patenka į
kaupiamąjį bunkerį, iš kurio, per dozatorių ir maišytuvą - į granulių presą. Žaliava užkaista iki 90 -100 laipsnių
Celsijaus. Suformuotos granulės elevatoriaus pagalba tiekiamos į aušintuvą kur yra atvėsinamos ir transporteriu
tiekiamos į pakavimo įrangą. Trupiniai nusiurbiami į cikloną ir pakartotinai įterpiami. Dažniausiai granulės
pakuojamos į 600-1200 kg didmaišius. Supakuoti gaminiai maišuose sandėliuojami iki išvežimo.
Sklype numatoma įrengti 10 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikšteles. Aikštelių bendras plotas –
apie 125 kv.m.
Sklype numatoma įrengti privažiavimo kelią, inžinerinius tinklus, buitinių nuotekų valymo įrenginius, į
kuriuos bus suvedamos visos nuotekos iš pastatų.
Pastatams skirto sklypo bendras plotas 0,306 ha.
3.3.3. Informacija apie naudojamas žaliavas ir medžiagas, energetinius ir technologinius išteklius
Šiaudų granulių gamybos procese naudojamos javinių kultūrų šiaudai – 3000 t/m, Granulių gamyboje
nenaudojami papildomi rišikliai (išskyrus vandenį).
Elektros energiją numatoma tiekti iš projektuojamos modulinės transformatorinės elektros pastotės sklypo
ribose. Elektros energijos pareikalavimas – apie 200kW.
Vandenį gamybinėms ir buitinėms reikmėms planuojama tiekti iš artezinio gręžinio (apie 1 kub.m/d),
gėrimui bus naudojamas vanduo atvežamas pagal poreikį, išfasuotas taroje.
Buitinių ir administracinių patalpų šildymui bus naudojami elektriniai šildytuvai, o gamybinėse patalpose
šildymas nereikalingas nes pakanka įrenginių skleidžiamos šilumos.
3.3.4. Galimi prisijungimo prie inžinerinės infrastruktūros įrenginių sprendimai:
Sklypo centrinėje dalyje yra 10 kV orinė elektros tiekimo linija L - 200. Pagal atskirą projektą numatoma
kad, nuo 10 kV elektros orinės linijos atramos Nr. 500/120, elektros energija 10 kV elektros tiekimo kabeliu,
bus tiekiama į teritorijoje planuojamą modulinę transformatorinę pastotę ir toliau kabelis perjungiamas prie
atramos Nr. 500/122, panaikinant atramą Nr. 500/121. Pagal elektros tinklus eksploatuojančios įmonės
technikines sąlygas, nuo planuojamos TP požeminiais elektros kabeliais numatoma pajungti planuojamus
objektus.
Sklype yra paklotos 4 ryšių kabelių linijos iš kurių viena – neveikianti. Pagal atskirą projektą numatoma dvi
veikiančias ryšių linijas perkelti arčiau šiaurės vakarinės sklypo ribos.
Vanduo bus tiekiamas iš iš artezinio gręžinio.
Buitinės nuotekos iš planuojamų statinių bus valomos perspektyviniuose vietiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose pietinėje sklypo dalyje.
Paviršinį lietaus vandenį numatoma surinkti nuo asfaltuotos dalies teritorijų. Visas surinktas paviršinis
vanduo bus išleidžiamas į melioracijos griovį vakarinėje sklypo dalyje. Paviršinis vanduo nuo privažiavimo
kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių turi būti surenkamas ir tvarkomas vadovaujantis „Paviršinių nuotekų
tvarkymo reglamentu“ patvirtintu LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-193, 2007-04-02.
Gamybinių nuotekų veiklos metu nesusidarys.
Patalpų šildymui bus naudojami elektriniai šildytuvai.
Konkrečios inžinierinių tinklų pajungimo vietos ir numatomi pajėgumai bus sprendžiami techniniame
projekte, atsižvelgiant į atitinkamų tarnybų išduotas technines sąlygas ir poreikį.
Planuojamoje tertorijoje yra įrengta valstybei priklausanti melioracijos sistema. Perspektyvoje statant naujus
statinius ši sistema bus rekonstruota nustatyta tvarka (paruošiant melioracijos statinių pertvarkymo projektą,
numatomi apvedimai), siekiant, kad ši sistema būtų išsaugota.
3.3.5. Planuojamas transporto tinklas.
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3002 BerčiūnaiNaujamiestis. Kelio apsaugos zona – 20m nuo kelio sankasos briaunos. Numatomas paros transporto srautas
sudarys 1-2 krovininiai automobiliai per savaitę ir apie 10 lengvųjų automobilių per parą. Pagal STR
2
2.06.01:1999 10 lentelę pramonės įmonėms reikalinga 1 autombilių stovėjimo vieta 60m darbo patalpų ploto,
2
2
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sandėliams - 1 vieta 100m sandėlių ploto. Įmonėje numatoma 200 m darbo patalpų ir 300 m sandėlių, todėl
numatoma įrengti ne mažiau kaip 7 vietų a/m stovėjimo aikštelę. Pagal STR 2.06.01:1999 11 lentelę, atstumas
nuo 11-50 vietų atvirų stovėjimo aikštelių iki gyvenamųjų namų turi būti ne mažesnis nei 15m, iki visuomeninių
pastatų – 10m, iki vaikų įstaigų – 25m, iki medicinos įstaigų stacionarų – 50m. Nurodytais atstumais nuo
planuojamų aikštelių tokio tipo statinių nėra ir ateityje statyti nenumatoma. Sklypo vidaus privažiavimų
išdėstymas bus sprendžiamas techniniame projekte.
Nauji inžinerinių komunikacijų tinklai planuojami už kelio juostos ribų.
Kelio apsaugos zonoje nauji vandens telkiniai ir vizuali reklama neplanuojami.

3.3.6. Sanitarinės apsaugos zonos
Nuo pietinėje pusėje esančios Nevėžio upės iki planuojamo sklypo ribos yra 202 m. ir į Nevėžio upės
apsaugos
zoną sklypas nepatenka.
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Pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 2004-08-19 isakymu Nr. V-586 patvirtintas
2013.04.24
„Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles“ šiaudų granulių gamyba ir sandėliavimas
nepatenka priedo „Sanitarinių apsaugos zonų ribų dydžiai taikomi, kai neatliekamas poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas“ sąrašą, todėl sanitarinė apsaugos zona nenumatoma.
Esamo valstybinės reikšmės rajoninio kelio apsaugos zona – 20m.
Arteziniam grežiniui numatoma 5 m sanitarine apsaugos zona.
III DALIS. DETALIOJO PLANO BAIGIAMASIS ETAPAS
1. Galimo poveikio šaltiniai gyvenamai aplinkai
Išankstiniu vertinimu, planuojamoje teritorijoje mažai tikėtinas aplinkos oro kokybės pablogėjimas. Oro
teršalų koncentracijų padidėjimas galimas esant teršalų sklaidai nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Vis
daugiau įtakos regiono atmosferos oro būklei turi tolimosios teršalų pernašos iš Vakarų ir Vidurio Europos.
Gamybos zonos kūrimas gali sąlygoti teritorijos aplinkos kokybės pablogėjimą, tačiau neturės viršyti
gyvenamajai aplinkai nustatytų leistinų normų už objekto sanitarinės apsaugos zonos ribų.
Atliekas planuojamoje teritorijoje įmonė turės tvarkyti vadovaujantis Atliekų įstatymu bei Atliekų tvarkymo
taisyklėmis.
Planuojamai ūkinei veiklai, susijusiai su galimu žymesniu poveikiu aplinkai bei gyventojų sveikatai,
parenkami geriausiai prieinami veiklos būdai, numatomos reikiamos taršos mažinimo priemonės. Taip pat
įvertintos galimos ekstremalios situacijos, jų prevencija ir operatyvus pasekmių aplinkai likvidavimas.
Organizuota ūkinę veiklą vykdančios įmonės poveikio aplinkai stebėsena.
Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas, orientaciniai jų kiekiai:
1. Atliekų susidarymas (kiekiai ir kategorijos):
Susidariusios mišrios komunalinės atliekos (apie 10 kub.m. per metus, kodas pagal atliekų sąrašą – 20 03
01), bus surenkamos į konteinerius ir išvežamos į savartyną.
2. Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių,
teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
3. Radioaktyviųjų medžiagų naudojimo ir saugojimo nebus.
4. Planuojama veikla nesukelia šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės)
spinduliuotės.
5. Kadangi planuojama teritorija yra toli nuo esamų gyvenamų tai ūkinė veikla neigiamo poveikio
gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai ar gyventojų sveikatai nedarys.
6. Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė ir jų prevencija:
Numatomų pastatų gaisro ir avarijų tikimybė minimali, nes ruošiant techninius pastatų projektus bus
numatomos visos apsaugos priemonės. Statiniuose, pagal galiojančius normatyvus, bus įrengta priešgaisrinė
signalizacijos sistema bei gaisro gesinimo įranga, gesintuvų tipas ir skaičius, statiniai apsaugoti žaibosaugos
stiebais ir žaibosaugos požeminiu kontūru. Tarp statinių bus išlaikomi atstumai pagal priešgaisrinius
reikalavimus. Teritorijoje įrengiami pilnai sukomplektuoti priešgaisriniai skydai ir smėlio dėžės, pagal
galiojančius normatyvus. Gaisro avarijų prevencijai įmonės darbuotojai bus instruktuojami, kaip elgtis gaisro
metu.
7. Pagrindiniai aplinkos oro teršėjai esamoje teritorijoje yra autotransportas ir paslaugų įmonės.
Šalia magistralinio kelio nėra želdinių apsauginės juostos, be to kelio sankasa keliais metrais iškilusi virš
vietovės paviršiaus, todėl oro tarša, priklausomai nuo vėjo krypties ir stiprumo, sklinda iki 70-150 m atstumu
nuo kelkraščių. Kvapų sklidimas į aplinką nenumatomas.
8. Veiklos įtakojama aplinkos oro taršos bei triukšmo lygio padidėjimas dėl ūkinės veiklos ir iš
autotransporto priemonių, įrengus techninės apsaugos priemones - gamybinė linija bus sumontuota patalpoje,
kurios sienos turės reikiamą akustinę varžą, o dulkių surinkimui naudojami oro filtravimo įrenginiai, neturės
viršyti leistinų normų.
9. Planuojamos veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ar erozija nenumatoma. Sklype bus įrengiamos kietos
dangos ir žalieji plotai. Dirvožemis ir gruntas iš iškasų panaudojamas reljefo ir žalių plotų sutvarkymui. Dangos
klojamos su bendru nuolydžiu vandens surinkimo trapų linkme. Inžinerinių tinklų iškasos užpilamos smėliu.
2. Planuojamos teritorijos poveikio aplinkai vertinimas
Pagal Planojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnį, planuojama ūkinė veikla
nepatenka į antro priedo veiklos rūšių sąrašą ir nėra poveikio aplinkai vertinimo atrankos objektas, todėl
informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo neatliekama.

3. Teritorijos jautrumas ir vertingumas aplinkos apsaugos požiūriu.
Pagal vietovės pobūdį, jos dislokaciją kitų rajono teritorijų atžvilgiu bei žemėnaudos tipą, šioje vietovėje
susiformavęs kraštovaizdis priskirtinas mišriam agrariniam - miestiškajam kraštovaizdžio tipui - žmogaus labai
pakeistam,
jo veiklos veikiamam, palaikomam ir vystomam kraštovaizdžiui. Teritorija gamtinės aplinkos
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požiūriu
2013.04.24 nėra jautri planuojamai veiklai, kadangi joje nėra išlikusių vertingų natūralių gamtinių bendrijų,
o vykdomos žemdirbystės bei kitos vėiklos poveikyje patyrė rūšinius pokyčius. Vystant planuojamą veiklą
teritorijoje palaipsniui mažės esamo kraštovaizdžio vizualinis dirbamų laukų ir pievų gamtinių elementų
dominavimas, jų vietą didesniu mastu užims technogeniniai urbanistiniai elementai, priderinti prie transformuotos
gamtinės situacijos.
Planuojamoje teritorijoje taršių įmonių nenumatoma.
Planuojama teritorija į valstybinės bei vietinės reikšmės saugomas gamtines teritorijas nepatenka. Šioje
teritorijoje nėra vertingų gamtinių kompleksų, kurie ateityje galėtų pretenduoti į specialios apsaugos statusą.
Biologinės įvairovės aspektu tai tipiška urbanizuotos vietovės gyvūnų ir augalų bendrijų apgyvendinta vietovė,
nepasižyminti rūšių gausa ar išskirtinumu.
Planuojama teritorija nepasižymi gyvūnų rūšių įvairove. Sklypuose nėra natūralių vandens telkinių ir jiems
būdingos gyvūnijos. Vietovėje veisiasi kelios plačiai sutinkamos varliagyvių rūšys.
Europinės bei nacionalinės svarbos natūralių gamtinių buveinių ar gyvūnų rūšių planuojamoje teritorijoje ir
aplinkinėse vietovėse nenustatyta.
Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir urbanizuotą aplinką, nenumatomas medžių kirtimas,
žemės reljefo formos nekeičiamos.
Plotai tarp teritorijos vidaus kelių, autotransporto stovėjimo aikštelių, technologinių aikštelių su kieta danga
bus apželdinti veja, dekoratyvinių krūmų ir medžių želdiniais. Tai padės sumažinti išsklaidytąją taršą. Ūkinės
veiklos metu susidariusios buities ir komunalinės atliekos bus surenkamos į konteinerius ir išežamos į buitinių
atliekų sąvartyną.
Prie planuojamo sklypo Natura 2000 teritorijų nėra, todėl neigiamų pasekmių šioms teritorijoms dėl didelio
nuotolio nenumatoma.
Planuojama teritorija yra rajoninio kelio transporto emisijų sklaidos zonoje ir planuojamo sklypo dalis
patenka į esamą (20 metrų) kelio sanitarinę apsaugos zoną.
4. Informacija apie numatomas poveikio sumažinimo priemones
Priemonės, numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar
kompensuoti.
Tam tikro masto poveikis aplinkos oro būklei gali kilti dėl oro taršos ir triukšmo iš mobilių (automobilių
transporto) šaltinių. Pagrindinė neigiamų pasekmių išvengimo priemonė yra infrastruktūros suplanavimas, o
taip pat racionalus aplinkosauginiu, ypač higieniniu, aspektu įmonių išdėstymas. Pagal teritorijos dislokaciją
gretimų apylinkių atžvilgiu, planuojamas teritorijos įmonių veiklos pasekmės artimiausių gyvenamų vietovių
aplinkos oro kokybei esminės neigiamos įtakos neturės. Didelio taršos lygio pramonės įmonės, kurių emisijos
žymiai pablogintų aplinkos oro kokybę, teritorijoje nebus planuojamos. Viena iš prevencijos priemonių galimai
neigiamoms pasėkmėms aplinkai sumažinti būtų planuojamoje teritorijoje vystyti ūkinę veiklą, prioriteto
suteikimas įmonėms, naudojančioms pažangiausias gamybos bei teršalų valymo technologijas.
Veiklos įtakojama aplinkos oro taršos bei triukšmo lygio padidėjimas dėl planuojamos ūkinės veiklos ir iš
autotransporto priemonių, neturės viršyti leistinų normų. Įrengiamos techninės apsaugos priemonės - gamybinė
linija bus sumontuota patalpoje, kurios sienos turės reikiamą akustinę varžą, o dulkių surinkimui naudojami oro
filtravimo įrenginiai, todėl neigiamų pasekmių vietiniams gyventojams bei jų sveikatai neturėtų sukelti.
Planuojamoje tertorijoje yra įrengta valstybei priklausanti melioracijos sistema. Perspektyvoje statant naujus
statinius ši sistema bus rekonstruota nustatyta tvarka (paruošiant melioracijos statinių pertvarkymo projektą,
numatomi apvedimai), siekiant, kad ši sistema būtų išsaugota.
Siekiant sumažinti dirvožemio užterštumą, paviršinį lietaus vandenį numatoma surinkti nuo asfaltuotos
dalies teritorijų. Visas surinktas paviršinis vanduo bus išleidžiamas į melioracijos griovį vakarinėje sklypo
dalyje. Paviršinis vanduo nuo privažiavimo kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių turi būti surenkamas ir
tvarkomas vadovaujantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu“ patvirtintu LR Aplinkos ministro įsakymu
Nr.D1-193, 2007-04-02. Kadangi stovėjimo aikštelės plotas mažiesnis kaip 0,5 ha, tai valymo įrenginiai
nenumatomi.
Buitinės nuotekos iš planuojamų statinių bus valomos perspektyviniuose vietiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose pietinėje sklypo dalyje.

Plotai tarp teritorijos vidaus kelių, autotransporto stovėjimo aikštelių su kieta danga ir statinių bus
apželdinti veja, dekoratyvinių krūmų ir medžių želdiniais. Pagal „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normas“, patvirtintas LR Aplinkos ministro isakymu Nr. D1 694, 2007-12-21 projektuojamų želdynų
plotas turi
buti ne mažesnis kaip 20 % sklypo ploto. Tai padės sumažinti išsklaidytąją taršą. Ūkinės veiklos
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2013.04.24 komunalinės atliekos bus surenkamos į konteinerius ir išežamos į buitinių atliekų sąvartyną.
5.Detaliojo plano viešas svarstymas su visuomene
Apie rengiamą detalujį planą buvo pranešta Panevėžio rajono laikraštyje “Sekundė”, Panevėžio rajono
savivaldybės internetiniame tinklapyje, prie planuojamos teritorijos įrengtame stende bei Naujamiesčio
seniūnijos skelbimų lentoje, prašant rajono visuomenę pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl ruošiamo detaliojo
plano. Taip pat besiribojančių sklypų savininkams išsiūsti registruoti informaciniai laiškai.
Nuo 2012 11 27 iki 2012 12 12 Panevėžio raj. Savivaldybės Architektūros priimamajame 8-17 val. buvo
eksponuojami detaliojo plano sprendiniai.
2012 m. gruodžio mėn. 12d. - 15 val. UAB “Niunevos projektai” biure, Daumėnų 31, Staniūnai, Panevėžio
raj. vyko detaliojo plano viešas svarstymas su visuomene, kuriame dalyvavo gretimo sklypo kad. Nr.
6646/0002:195 savininkas D. P. Povilonis ir sklypo 6646/0002:352 savininko UAB “Litforina” atstovas
V.Kraujalis. Svarstymo metu D. P. Povilonis pateikė pasiūlymą Nr.1, kuriame pareiškė pretenzijas dėl galimo
padidėjusio taršos ir triukšmo lygio jo sklype. Pranešus D. P. Poviloniui, kad įvertinus visas technines apsaugos
priemones taršos ir triukšmo lygis leistinų ribinių normų, gyvenamoje aplinkoje už planuojamo sklypo ribų,
neviršys. Daugiau jokių pastabų negauta.
Derinimas su planavimo organizatoriumi įvyko svarstymo metu ir detaliojo plano sprendiniams buvo
pritarta.
Detaliojo plano sprendiniai nebuvo apskųsti, todėl konstatuojama, kad viešo susirinkimo procedūra atlikta ir
detaliojo plano sprendiniams yra pritarta.
Derinimas su savininku įvyko svarstymo metu ir detaliojo plano sprendiniams buvo pritarta.
6. Detaliojo plano derinimas ir tikrinimas
Detaliojo planavimo dokumentų kompleksinio derinimo procedūra atliekama Panevėžio rajono savivaldybės
Nuolatinėje statybos komisijoje.
Detaliojo plano tvirtinimas: prieš teikiant tvirtinti detaliojo planavimo dokumentų sprendiniai turi būti:
nustatyta tvarka apsvarstyti su visuomene; kompleksiškai suderinti Nuolatinėje statybos komisijoje; patikrintas
valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje. Tvirtinimas atliekamas Panevėžio rajono
savivaldybės Taryboje ir registravimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijų planavimo registre.
Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo
ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę
priežiūrą atliekanti institucija – Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius.

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Niunevos projektai” direktorius Haroldas Niuneva

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 6646/0002:182)
BERČIŪNŲ KM., NAUJAMIESČIO SEN., PANEVĖŽIO RAJ.
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Teritorijų planavimo dokumento organizatorius......... UAB “NTPV”. Adresas, telefonas, faksas ir t.t.

Klaipėdos g. 64, Panevėžys, Tel.: +370 606 14770; El.paštas: uabntpv@gmail.com
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Teritorijų planavimo dokumento rengėjas…… UAB “Niunevos projektai”. Adresas: Daumėnų 31,
Staniūnai, Panevėžio raj., tel. 8 45 586817, 8 687 31944
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas…….. Žemės sklypo (kadastro nr. 6646/0002:182)
Berčiūnų km., Naujamiesčio sen., Panevėžio raj. detalusis planas

4
5
6

7

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais dokumentais: su Panevėžio rajono savivaldybės teritorijų
bendruoju planu
Ryšys su patvirtintais ilgaaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: su
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijų bendruoju planu
Status quo situacija: Sklypo dislokacija:
Planuojama teritorija yra Berčiūnų km., Naujamiesčio sen., Panevėžio raj., prie valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr.3002.
Planuojamos teritorijos plotas yra 1,0200 ha, kurį numatoma skirti pramonės ir sandėliavimo reikmėms.
Šiaurės vakarinė teritorijos dalis ribojasi su rajoniniu keliu Nr.3002, šiaurės rytinė ir pietrytinė dalys - su
privačiais žemės ūkio paskirties sklypais, pietvakarinė dalis ribojasi su laivo valstybinio fondo žeme.
Šiuo metu planuojama teritorija yra neužstatyta, vietovė sąlyginai lygi su kintamu nuolydžiu į Nevėžio upės
pusę, altitudės svyruoja nuo 45,55 iki 39,50 absoliutinio aukščio. Sklype ir aplink sklypą medžių nėra.
Informacija apie esamą žemėnaudą:
Planuojamas žemės sklypas (kadastro Nr. 6646/0002:182) yra Berčiūnų km., Naujamiesčio sen., Panevėžio
raj., nuosavybės teise priklauso UAB “NTPV”.
Sklypo plotas yra 1,0200 ha. Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita; žemės naudojimo būdas: žemės
ūkio paskirties žemė; žemės naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Gretimybės: 1 - 3 žemės sklypas Nr 6646/0002:352;
3 - 5 žemės sklypas Nr 6646/0002:195;
5 - 7 valstybinis žemės fondas;
7 – 1 žemės sklypas Nr 6646/7001:002 (kelias ).
Servitutai: nėra.
Specialiosios naudojimo sąlygos:
Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas 0,92ha.
Ryšių linijų apsaugos zonos, plotas 0,1937ha.
Kelių apsaugos zonos, plotas 0,1748ha.
Elektros linijų apsaugos zonos, plotas 0,2297ha.
Įsiterpusių žemės naudotojų sklype nėra.
Esamas teritorijos apsaugos statusas:
Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas ir urbanizuotą aplinką, nenumatomas medžių
kirtimas, žemės reljefo formos nekeičiamos. Apylinkėse yra kitos žemės ūkio paskirties žemės.
Šioje teritorijoje nėra vertingų gamtinių kompleksų, kurie ateityje galėtų pretenduoti į specialios apsaugos
statusą.
Biologinės įvairovės aspektu tai tipiška vietovės gyvūnų ir augalų bendrijų apgyvendinta vietovė,
nepasižyminti rūšių gausa ar išskirtinumu.
Sklype nėra natūralių vandens telkinių ir jiems būdingos gyvūnijos.
Prie planuojamo sklypo Natura 2000 teritorijų nėra, todėl neigiamų pasekmių šioms teritorijoms dėl didelio
nuotolio nenumatoma.
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Plano rengimo tikslas: pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio keitimas,
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, pagal Panevėžio raj.
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
Detalusis planas apima bendrą 1,0200 ha teritoriją.
Pagal teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotį detalusis planas rengiamas 3 etapais. Detalusis
planas viešai svarstomas su visuomene bendraja tvarka.
Detaliuoju planu esamam sklypui numatomas žemės paskirties keitimas, nustatomas teritorijos naudojimo ir
tvarkymo režimas, suformuotos ir nustatytos sklypo ribos.

Suformuotame sklype numatomas teritorijos užstatymas, privažiavimai, automobilių parkavimo aikštelės,
inžinerinių tinklų koridoriai.
Sklype planuojama ūkinė veikla - šiaudų briketų ir granulių gamyba..
Planuojamas teritorijos užstatymas - 30% (0,306 ha) – pramonės ir sandėliavimo statinių statybos.
Reg.Projektuojamas
nr:T2-96 pastatų aukštingumas 1-2 aukštai, statinių aukštis – 8,5m.
Investicijos
2013.04.24 – būsimų statytojų privačios lėšos.
Inžinierinių tinklų infrastruktūra planuojamoje teritorijoje mažai išvystyta ir dalinai keičiama. Konkrečios
inžinierinių tinklų pajungimo vietos ir numatomi pajėgumai bus sprendžiami techniniuose projektuose,
atsižvelgiant į atitinkamų tarnybų išduotas technines sąlygas ir poreikį. Dalis ploanuojamos teritorijos
patenka į valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3002” apsaugos zoną, kuri yra 20m nuo kelio sankasos
briaunos.
Planuojamoje teritorijoje yra esamas vienas sklypas Nr.01 - plotas 10200 m². Sklypui nustatoma:
Žemės naudojimo paskirtis: - kitos paskirties žemė.
Žemės naudojimo būdas: - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, G kodas tp8, indeksas P. (Teritorija,
skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai)
Žemės naudojimo pobūdis: - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, G kodas tp8, indeksas P1.
(Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi statyti pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai).
Servitutai: sklype Nr.01 numatomas servitutas "S1", kodas 206, 207 ir 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas, plotas 0,152 ha. Servituto turėtojas AB LESTO, AB “Lietuvos
dujos”, AB “TEO LT” ir kitos inžinerinius tinklus tiesiancios ir eksploatuojancios organizacijos
Specialiosios naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos zonos; II. Kelių apsagos zonos; VI. Elektros linijų
apsaugos zonos; XXI. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
Galimi prisijungimo prie inžinerinės infrastruktūros įrenginių sprendimai:
Sklypo centrinėje dalyje yra 10 kV orinė elektros tiekimo linija L - 200. Pagal atskirą projektą numatoma
kad, nuo 10 kV elektros orinės linijos atramos Nr. 500/120, elektros energija 10 kV elektros tiekimo kabeliu,
bus tiekiama į teritorijoje planuojamą modulinę transformatorinę pastotę ir toliau kabelis perjungiamas prie
atramos Nr. 500/122, panaikinant atramą Nr. 500/121. Pagal elektros tinklus eksploatuojančios įmonės
technikines sąlygas, nuo planuojamos TP požeminiais elektros kabeliais numatoma pajungti planuojamus
objektus.
Sklype yra paklotos 4 ryšių kabelių linijos iš kurių viena – neveikianti. Pagal atskirą projektą numatoma dvi
veikiančias ryšių linijas perkelti arčiau šiaurės vakarinės sklypo ribos.
Vanduo bus tiekiamas iš iš artezinio gręžinio.
Buitinės nuotekos iš planuojamų statinių bus valomos perspektyviniuose vietiniuose nuotekų valymo
įrenginiuose pietinėje sklypo dalyje.
Paviršinį lietaus vandenį numatoma surinkti nuo asfaltuotos dalies teritorijų. Visas surinktas paviršinis
vanduo bus išleidžiamas į melioracijos griovį vakarinėje sklypo dalyje. Paviršinis vanduo nuo privažiavimo
kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių turi būti surenkamas ir tvarkomas vadovaujantis „Paviršinių
nuotekų tvarkymo reglamentu“ patvirtintu LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-193, 2007-04-02.
Gamybinių nuotekų veiklos metu nesusidarys.
Patalpų šildymui bus naudojami elektriniai šildytuvai.
Konkrečios inžinierinių tinklų pajungimo vietos ir numatomi pajėgumai bus sprendžiami techniniame
projekte, atsižvelgiant į atitinkamų tarnybų išduotas technines sąlygas ir poreikį.
Planuojamoje tertorijoje yra įrengta valstybei priklausanti melioracijos sistema. Perspektyvoje statant naujus
statinius ši sistema bus rekonstruota nustatyta tvarka (paruošiant melioracijos statinių pertvarkymo projektą,
numatomi apvedimai), siekiant, kad ši sistema būtų išsaugota.
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3002 BerčiūnaiNaujamiestis. Numatomas paros transporto srautas sudarys 1-2 krovininiai automobiliai per savaitę ir apie
10 lengvųjų automobilių per parą.
Sanitarinės apsaugos zonos
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 2004-08-19 isakymu Nr. V-586 patvirtintas
„Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles“ šiaudų granulių gamyba ir sandėliavimas
nepatenka priedo „Sanitarinių apsaugos zonų ribų dydžiai taikomi, kai neatliekamas poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas“ sąrašą, todėl sanitarinė apsaugos zona nenumatoma.
Esamo valstybinės reikšmės rajoninio kelio apsaugos zona – 20m.
Arteziniam grežiniui numatoma 5 m sanitarine apsaugos zona.
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Galimas sprendinių poveikio vertinimas:
Gamybos zonos kūrimas gali sąlygoti teritorijos aplinkos kokybės pablogėjimą, tačiau neturės viršyti
gyvenamajai aplinkai nustatytų leistinų normų už objekto sanitarinės apsaugos zonos ribų.
Atliekas planuojamoje teritorijoje įmonė turės tvarkyti vadovaujantis Atliekų įstatymu bei Atliekų tvarkymo
taisyklėmis.
Planuojamai ūkinei veiklai, susijusiai su galimu žymesniu poveikiu aplinkai bei gyventojų sveikatai,

parenkami geriausiai prieinami veiklos būdai, numatomos reikiamos taršos mažinimo priemonės. Taip pat
įvertintos galimos ekstremalios situacijos, jų prevencija ir operatyvus pasekmių aplinkai likvidavimas.
Organizuota ūkinę veiklą vykdančios įmonės poveikio aplinkai stebėsena.
Fizikinių ir biologinių teršalų susidarymas, orientaciniai jų kiekiai:
Atliekų susidarymas (kiekiai ir kategorijos):
Reg.1.nr:T2-96
Susidariusios
mišrios komunalinės atliekos (apie 10 kub.m. per metus, kodas pagal atliekų sąrašą – 20 03
2013.04.24
01), bus surenkamos į konteinerius ir išvežamos į savartyną.
2. Pavojingų (sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių,
teratogeninių, mutageninių ir kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
3. Radioaktyviųjų medžiagų naudojimo ir saugojimo nebus.
4. Planuojama veikla nesukelia šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės)
spinduliuotės.
5. Kadangi planuojama teritorija yra toli nuo esamų gyvenamų tai ūkinė veikla neigiamo poveikio
gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai ar gyventojų sveikatai nedarys. Apželdintų plotų planuojamoje
teritorijoje numatoma ne mažiau kaip 20% sklypo ploto.
6. Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė ir jų prevencija:
Numatomų pastatų gaisro ir avarijų tikimybė minimali, nes ruošiant techninius pastatų projektus bus
numatomos visos apsaugos priemonės. Statiniuose, pagal galiojančius normatyvus, bus įrengta priešgaisrinė
signalizacijos sistema bei gaisro gesinimo įranga, gesintuvų tipas ir skaičius, statiniai apsaugoti žaibosaugos
stiebais ir žaibosaugos požeminiu kontūru. Tarp statinių bus išlaikomi atstumai pagal priešgaisrinius
reikalavimus. Teritorijoje įrengiami pilnai sukomplektuoti priešgaisriniai skydai ir smėlio dėžės, pagal
galiojančius normatyvus. Gaisro avarijų prevencijai įmonės darbuotojai bus instruktuojami, kaip elgtis gaisro
metu.
7. Pagrindiniai aplinkos oro teršėjai esamoje teritorijoje yra autotransportas ir paslaugų įmonės.
Šalia magistralinio kelio nėra želdinių apsauginės juostos, be to kelio sankasa keliais metrais iškilusi virš
vietovės paviršiaus, todėl oro tarša, priklausomai nuo vėjo krypties ir stiprumo, sklinda iki 70-150 m atstumu
nuo kelkraščių. Kvapų sklidimas į aplinką nenumatomas.
8. Veiklos įtakojama aplinkos oro taršos bei triukšmo lygio padidėjimas dėl ūkinės veiklos ir iš
autotransporto priemonių, įrengus techninės apsaugos priemones - gamybinė linija bus sumontuota
patalpoje, kurios sienos turės reikiamą akustinę varžą, o dulkių surinkimui naudojami oro filtravimo
įrenginiai, neturės viršyti leistinų normų.
9. Planuojamos veiklos sąlygojama dirvožemio tarša ar erozija nenumatoma. Sklype bus įrengiamos kietos
dangos ir žalieji plotai. Dirvožemis ir gruntas iš iškasų panaudojamas reljefo ir žalių plotų sutvarkymui.
Dangos klojamos su bendru nuolydžiu vandens surinkimo trapų linkme. Inžinerinių tinklų iškasos užpilamos
smėliu.

Vertinimo aspektai
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Sprendinio poveikis
Teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamos veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
Siūlomos alternatyvos poveikis
Teritorijos vystymo darnai ir (ar)
planuojamos veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
poveikis

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Teigiamas ilgalaikis poveikis

nėra

Teigiamas ilgalaikis poveikis

nėra

Teigiamas ilgalaikis poveikis
Teigiamas ilgalaikis poveikis

nėra
Trumpalaikis, statybų metu

Alternatyvos nėra
nėra
nėra
nėra

Detaliojo plano rengėjas: UAB “Niunevos projektai” direktorius Haroldas Niuneva
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