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1. ĮVADAS

Reg. nr:T2-237
Detaliojo plano organizatorius:
2013.12.10
Julius Petras Šilinis (2012-11-28 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų
perdavimo sutartis Nr. S3-158), Vilties g. 14-28, Panevėžys, tel. 8-684-75905.
Detaliojo plano rengėjas:
UAB „Želdima“ (Jaunimo g. 29, LT-38176, Dembavos k., Panevėžio r. sav., tel.: 8 676 42727),
tel./faks. (8 45) 594 857, elektroninis paštas: zeldima@yahoo.com.
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
2012 m. lapkričio 28 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo
sutartis Nr. S3-158.
Planavimo procedūros vykdomos bendra tvarka. Detalusis planas rengiamas vadovaujantis
teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotimi, patvirtinta 2013 m. sausio 20 d. planavimo
organizatoriaus Juliaus Petro Šilinio, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus išduotu planavimo sąlygų sąvadu 2013-01-31 Nr. TP.297-12(GD9-1296), institucijų
išduotomis sąlygomis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrius, 2013-01-31,
Nr.TP.297-12;
AB LESTO, 2013-01-30, Nr. TS-45030-13-0244;
UAB ,,Aukštaitijos vandenys", 2012-12-18, Nr. 1.3.1.-1292;
AB ,,Lietuvos dujos" Panevėžio filialas, 2012-12-19, Nr. 2012/R-283;
TEO LT, AB, 2012-12-11, Nr. 03-2-07-3/3047;
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, 2012-12-19, Nr.(5)-V3-2030;

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu
(Žin., 1995, Nr. 107-2391), Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 79-2809), kitais teisės
aktais, norminiais dokumentais.
Planuojama teritorija atitinka šių planavimo dokumentų sprendiniams:
1.
2.
3.
4.

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2008 m. liepos 3 d.
Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-154;
Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas, patvirtintas
Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-118;
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Panevėžio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-119;
Velžio gyvenvietės generalinis planas.
2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas ir žemės
paskirties keitimas kitai paskirčiai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (pagrindinė
tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio keičiama į kitos paskirties žemę – gyvenamosios
teritorijos; pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos); numatyti planuojamos
teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus; numatyti
užstatytų teritorijų ir naujai planuojamų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones;
užtikrinti gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą;
vadovaujantis išduotomis techninėmis sąlygomis, numatyti inžinerinės, susisiekimo ir kitos visuomenės
poreikiams tenkinti reikalingos infrastruktūros plėtrą. Sklypą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
statybos paskirčiai formuoti ne mažesnį kaip 900 m² (9 arų) ploto.
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3. DETALIOJO PLANO ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ, SPRENDINIAI
3.1. Esamos būklės analizė
Reg. nr:T2-237
2013.12.10 Dalijamo žemės sklypo kadastrinis Nr. 6690/0002:218, plotas 0,6175 ha. Žemės sklypas yra
Velžio kaimo vakarinėje dalyje, sklypo rytų pusėje - D kategorijos Žalioji gatvė, šiaurėje, pietuose,
vakaruose - žemės ūkio paskirties žemės sklypai, apie kuriuos išsami informacija pateikta 3.1.1. lentelėje.
Vakarų pusėje yra veikiantis vaismedžių sodas, apie kurio galimą įtaką planuojamai teritorijai aprašymas
pateiktas skyriaus 3.2. Sprendiniai pastraipoje ,,Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga" ir skyriuje
3.2.1. Detaliojo plano sprendinių poveikis aplinkai. Dalijamo žemės sklypo vakarų pusėje yra viena eilė
saugomų medžių, vyrauja tuopos, uosialapiai klevai, kaukazinės sklyvos.
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane planuojama teritorija patenka į
intensyvaus užstatymo statybų plėtros zoną, kur reglamentuojami sklypų plotai ne mažesni kaip 9 arai.
3.1.1. paveikslėlyje pateikiama ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės
naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio.

3.1.1. pav. Dalijamo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6690/0002:218) padėtis Panevėžio rajono
savivaldybės teritorijos bendrajame plane (Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys).
Dalijamas žemės sklypas ribojasi su nekilnojamojo turto registre registruotais žemės sklypais (3.1.1.
lentelė).
3.1.1. lentelė. Dalijamo žemės sklypo gretimybės.
Eil. Nr.

1.

Žemės sklypo
kadastrinis Nr./plotas
ha arba pastato
unikalus Nr.(kai nėra
suformuotas sklypas)

Nuosavybės
teisė/nuomininkas/

Adresas

Paskirtis,
naudojimo būdas,
naudojimo pobūdis

6690/0002:213
0,1000

Modestas
Mikeliūnas,
Anastazija

Velžio k., Velžio
sen., Panevėžio r.
sav.

Žemės ūkio
paskirties žemė
(Z)

(žemės sklypas
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suformuotas atliekant
preliminarius
nr:T2-237matavimus)

Reg.
2.
2013.12.10

6690/0001:64
0,3650

(atlikti kadastriniai
matavimai)

3.

6690/0001:2
8,8338
(atlikti kadastriniai
matavimai)

4.

6690/0001:16
6,1340

Mikeliūnienė,
Birutė Mikeliūnaitė
Modestas
Mikeliūnas,
Birutė Mikeliūnaitė

Velžio k., Velžio
sen., Panevėžio r.
sav.

Žemės ūkio
paskirties žemė
(Z)

Bronislovas
Mikeliūnas
sudaryta nuomos
sutartis:
UAB „Dembavos
medelynas“
Genovaitė Ona
Mikeliūnienė

Velžio k., Velžio
sen., Panevėžio r.
sav.

Žemės ūkio
paskirties žemė
(Z)

Velžio k., Velžio
sen., Panevėžio r.
sav.

Žemės ūkio
paskirties žemė
(Z)

Velžio k., Velžio
sen., Panevėžio r.
sav.

Žemės ūkio
paskirties žemė
(Z)

(atlikti kadastriniai
matavimai

5.

6690/0002:214
0,5028

Genovaitė Ona
Mikeliūnienė

(žemės sklypas
suformuotas atliekant
preliminarius
matavimus)

3.1.2. lentelėje pateikiama informacija apie esančius inžinerinius tinklus.
3.1.2. lentelė. Informacija apie esamus inžinerinius tinklus.
Inžineriniai tinklai
Elektros

Šilumos

+

-

Vandentiekio

Buitinių
nuotekų

+

+

Lietaus
nuotekų
-

Ryšių

+

Dujotiekio

+

+ Yra ; - Nėra
3.2. Sprendiniai
Detaliojo plano sprendiniai numato esamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr.
6690/0002:218, plotas 0,6175 ha) padalijimą ir žemės paskirties keitimą kitai paskirčiai - vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.
Detaliuoju planu suformuoti 6 (šeši) žemės sklypai kitai paskirčiai:
• sklypas Nr. 1 (1010 m²), sklypas Nr. 2 (1013 m²), sklypas Nr. 3 (1023 m²), sklypas Nr. 4 (1021
m²), sklypas Nr. 5 (1052 m²), sklypas Nr. 6 (1056 m²). Nustatoma pagrindinė tikslinė žemės
naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos (G), naudojimo pobūdis –
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1).
Sklypai suformuoti atsižvelgiant į greta esančių žemės sklypų ribas, jų nepažeidžiant.
Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu (2008 m. liepos 03 d. Panevėžio
rajono savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. T-154), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m.
kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151, 2012 m. liepos 13 d. pakeitimu - įsakymas Nr. D1-595 ,,Dėl žemės
sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“,
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Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (Žin, 2004,
Nr.149-5420; 2007, Nr. 63-2430), nustatomi reglamentai (žr. 3.2.1 lentelė). Detaliojo plano teritorijos
tvarkymo
režimo pagrindiniai sprendiniai pateikti brėžinyje 13/006-DP-1.
Reg.
nr:T2-237

2013.12.10

3.2.1. lentelė. Planuojamų žemės sklypų privalomieji reikalavimai.
Privalomieji reikalavimai
Skly
po
Nr.

Skly
po
plota
s
(kv.
m)

Sklypo naudojimo
būdas, pobūdis
(kodas/indeksas)

1

1010

2

1013

3

1023

4

1021

5

1052

6

1056

Gyvenamosios
teritorijos (tp6/G),
vienbučių ir
dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos (tp6/G1)
Gyvenamosios
teritorijos (tp6/G),
vienbučių ir
dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos (tp6/G1)
Gyvenamosios
teritorijos (tp6/G),
vienbučių ir
dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos (tp6/G1)
Gyvenamosios
teritorijos (tp6/G),
vienbučių ir
dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos (tp6/G1)
Gyvenamosios
teritorijos (tp6/G),
vienbučių ir
dvibučių
gyvenamųjų pastatų
statybos (tp6/G1)
Gyvenamosios
teritorijos (tp6/G),
vienbučių ir
dvibučių
gyvenamųjų pastatų

Statinių aukštis sklype

Kiti
Sklypo užstatymo
tankumas

Skly- Servi
po
tutas
užsta
tymo
inten
syvu
-mas

Spec. žemės
naud. sąlygų
punkto Nr.,
plotas, m² *

nuo
žemės
paviršiaus,
m

Altistu
-dė, m

iki
karnizo,
m

8,5

65,70

3,58,5

0,30

0,60

S1

IX-116
XLIX – 219
XXVII

8,5

65,70

3,58,5

0,30

0,60

S2

IX-111
XLIX –222
XXVII

8,5

65,70

3,58,5

0,30

0,60

S3

IX-120
XLIX – 230
XXVII

8,5

65,70

3,58,5

0,30

0,60

S4

IX-125
XLIX – 236
XXVII

8,5

66,00

3,58,5

0,30

0,60

S5

IX-129
XLIX – 250
XXVII

8,5

66,00

3,58,5

0,30

0,60

S6

IX-136
XLIX – 252
XXVII
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statybos (tp6/G1)

Reg.
nr:T2-237
* Specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų (Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343
2013.12.10
„Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ su pakeitimais (Žin., 1992, Nr. 22-652))
reikalavimai nustatomi, punkto Nr.: Dujotiekio apsaugos zona - IX; Saugotini želdiniai (medžiai ir
krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje - XXVII; Vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - XLIX. Sklypuose nustatomi servitutai: S1 - plotas 220
m²; S2 - plotas 220 m²; S3 - plotas 230 m²; S4 - plotas 236 m²; S5 - plotas 250 m²; S6 - plotas 270 m².
Servituto kodai: 206 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 207 teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 208 - teisė naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Atstumai nuo statinių iki gretimo žemės sklypo ribos, kai gyvenamosios paskirties statinių aukštis
iki 8,5 m – 3,0 m.
Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo
Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“.
Inžinerinė infrastruktūra.
Žaliosios gatvėje ir planuojamoje teritorijoje yra visi inžineriniai tinklai reikalingi planuojamos
teritorijos aprūpinimui. Inžineriniai tinklai projektuojami pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių
institucijų išduotas projektavimo sąlygas.
Šildymas.
Sklype numatomas šildymo reglamentas – dujinis, elektrinis arba kietu kuru ruošiama šiluma.
Magistralinių centralizuotų šilumos tinklų planuojamoje teritorijoje nėra ir jie nėra numatyti Panevėžio
rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiajame plane.
Šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos
techninius ir normatyvinius reikalavimus.
Detaliajam planui yra išduotos AB “Lietuvos dujų” Panevėžio filialo planavimo sąlygos
2012.12.19, Nr. 25-49-141. Pagal jas prisijungimo prie dujų vieta – esamas vidutinio slėgio plieninis PL
DN219 dujotiekis (Žalioji g), kuris formuojamus žemės sklypus kerta šiaurės-pietų kryptimi, jam
nustatyta apsaugos zona po 2 m abipus vamzdyno ašies.
Esamas dujotiekis suteikia alternatyvą pasirenkant šildymo būdą planuojamame sklype.
Vandentiekis ir buitinės nuotekos.
Šalia planuojamos teritorijos (prie Žaliosios gatvės) yra vandentiekio ir nuotekų tinklai. Detaliuoju
planu suplanuotiems žemės sklypams vandentiekio tinklų prijungimas numatomas nuo esamų
vandentiekio tinklų Žaliosios gatvėje. Nuotekų nuvedimas numatomas į Žaliosios g. nuotekų tinklus.
Formuojamus žemės sklypus šiaurės-pietų kryptimi kerta spaudiminės (slėginė) kanalizacijos
linija, kuriai nustatyta apsaugos zona po 2,5 m abipus vamzdyno ašies. Žemės sklypuose Nr. 5 ir 6 yra
neveikiančios kanalizacijos tinkai, kuriuos numatoma panaikinti.
Elektros energija.
AB „Lesto“ 2013-01-30 išduotose planavimo sąlygose (Nr. TS-45030-13-0244) planuojamuose
sklypuose nurodyta galimybė elektros tinklus prisijungti nuo 10/0,4 kV transformatorinės ST V-2501
(esanti į šiaurę nuo planuojamo žemės sklypo), atlikus joje reikiamus pertvarkymus, t.y. suprojektavus ir
sumontavus 0,4 kV kabelinį tinklą su tranzitinėmis apskaitos spintomis.
Ryšiai.
Sprendiniai parengti vadovaujantis TEO AB 2012-12-11 Nr. 03-2-07-3/3047 išduotomis
planavimo sąlygomis. Planuojamoje teritorijoje numatomas ryšių linijų prisijungimas nuo esamų šalia
Žaliosios gatvės esančių ryšių linijų tinklų.
Susisiekimo infrastruktūra.
Planuojamiems žemės sklypams įvažiavimas, priėjimas numatomas nuo esamos D kategorijos
Žaliosios gatvės. Detalesnis įvažiavimų į sklypus organizavimas turi būti sprendžiamas techninio projekto
rengimo metu. Planuojamoje teritorijoje numatomi privažiavimai prie visų planuojamų pastatų ir statinių
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statybos zonų, kurie atitinka „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510;
2011, Nr. 23-1137; 2011, Nr. 75-3661).
Reg. nr:T2-237
Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga.
Planuojami žemės sklypai nepatenka į saugomas teritorijas, detaliojo plano sprendiniai atitinka
2013.12.10
visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimus.
Dalijamo žemės sklypo (6690/0002:218) vakarų pusėje yra vaismedžių sodas, kurio vietoje,
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, numatytos gyvenamosios statybos. Šiuo
metu vaismedžių sodas yra intensyviai naudojamas, prižiūrimas - purškiamas chemikalais ir trašomis.
Sodo priežiūros technika kelia triukšmą. Pagal pateiktą UAB ,,Dembavos medelynas" informaciją,
technikos keliamo triukšmo laiko tarpą stengiamasi trumpinti, naudojant po dvi technikos priemones
vienu metu. Purškimų skaičius priklauso nuo oro sąlygų - gali būti purškiama 10 - 15 kartų per sezoną nuo gegužės iki rugpjūčio mėn., bet nebūtinai kiekvieną kartą cheminėmis medžiagomis. Kad išvengti
galimo, tikėtina nedidelio, triukšmo ir cheminių medžiagų poveikio, labai svarbu išlaikyti apsauginių
želdinių juostą. Apie sode naudajamas chemines medžiagas, purškimų skaičių bei naudojamą techniką
išsami informacija pateikta skyriuje 4. PRIEDAI.
Planuojamoje teritorijoje augantys savaiminiai krūmai (kaukazinės slyvos ir kt.), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215), saugotiniems nepriskirti, tuopos,
uosialapiai klevai - saugomi (auga žemės sklypo vakarinėje pusėje). Esami medžiai yra seni. Dėl daugelio
jų prastos sanitarinės, ekologinės, estetinės būklės, siūloma sodinti naujus vertingus medžius - Kalnines ir
Paprastasias pušis, 60 vnt. (kiekviename žemės sklype po 10-14 vnt.), tokiu būdu suformuojant tankų
apsauginį masyvą nuo galimo oro užterštumo. Įvertinus galimą nedidelį poveikį būsimai veiklai
planuojamuose žemės sklypuose - gyvenamosioms teritorijoms - siūloma geresnės būklės esamus
medžius (tuopas, uosialapius klevus, krūmus) išsaugoti - medžius apgenėti, sutankinti lajas, taip juos
atnaujinti.
Šalinamų medžių vertė kompensuojama vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių
ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu (Žin., 2008, Nr. 17). Detaliojo plano sprendiniuose numatytas
šalinamų medžių vertės atlygimas - naujų želdinių įveisimas.
Žemės sklypuose Nr.: 1; 2; 3; 4; 5; 6 - nustatoma priklausomųjų želdynų norma, įskaitant vejas ir
gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto - 25 %, želdynai normuojami pagal STR 2.06.01:1999
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773) (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 ,,Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties
želdynų plotų, normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
(Žin., 2007, Nr.137)).
Statybos laikotarpiu susidarys nedidelis kiekis statybinių atliekų, kurios bus išvežamos į savartyną.
Pavojingos, radioaktyvios medžiagos planuojamoje teritorijoje nebus naudojamos ir saugojamos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatomis, statinyje esančių triukšmo
šaltinių skaleidžiamas triukšmas neturi viršyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
liepos 2 d. įsakymu Nr. V-555 dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2007 ,,Akustinis triukšmas.
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"
nustatytų triukšmo ribinių dydžių vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai. Vibracijos lygis nepakis.
Šviesos, šilumos, jonizuojančio ar nejonizuojančio (elektromagnetinio) spinduliavimo neigiamo poveikio
nebus. Ekstremalių situacijų tikimybė minimali. Fizikiniai ir biologiniai teršalai nesusidarys.
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procesas.
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais
(Žin., 2007, Nr. 33-1190) nauja redakcija 2010 m. liepos 1 d. (Žin., 2010, Nr. 78-4010) kaimyninių žemės
sklypų savininkai ir naudotojai (3.1 skyrius, 3.1.1. lentelė) informuoti registruotais laiškais apie
pradedamą rengti ir parengtus detaliojo plano sprendinius, susipažinimo su sprendiniais vietą, laiką.
Detaliojo plano derinimo ir tikrinimo procedūra.
7
UAB ,,Želdima", 2013 m.
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Detaliojo plano derinimas atliekamas Panevėžio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos
komisijoje, su planavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovais. Suderintas planas, kartu su Nuolatinės
statybos
komisijos protokolu teikiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Reg.
nr:T2-237
Aplinkos
2013.12.10ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui
patikrinimo aktui gauti.
3.2.1. Detaliojo plano sprendinių poveikis aplinkai.
Planuojamoje teritorijoje veikla bus vykdoma laikantis aplinkos apsaugos bei higieninės saugos
reikalavimų. Ruošiant projektinę dokumentaciją statybos darbams, privaloma vadovautis Lietuvos
Respublikos normatyviniais statybos techniniais dokumentais (STR), kuriuos reglamentuoja Statybos
įstatymas. 3.2.1.1. lentelėje pateikiamas sprendinių poveikio vertinimas.
3.2.1.1. lentelė. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo lentelė.
Julius Petras Šilinis (2012-11-28 detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S3158), Vilties g. 14-28, Panevėžys, tel. 8-684-75905.

1

Teritorijų planavimo
dokumento
organizatorius:

2

UAB „Želdima“ (Jaunimo g. 29, LT-38176, Dembavos k.,
Panevėžio r., tel.: 8 676 42727), tel.faks. (8 45) 594 857,
elektroninis paštas: zeldima@yahoo.com
Žemės sklypo (6690/0002:218) Velžio k., Velžio sen.,
Teritorijų planavimo
dokumento pavadinimas: Panevėžio r. detalusis planas
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas,
Ryšys su planuojamai
patvirtintas 2008 m. liepos 3 d. Panevėžio rajono savivaldybės
teritorijai galiojančiais
Tarybos sprendimu Nr. T-154.
teritorijų planavimo
dokumentais
Dalijamo žemės sklypo kadastrinis Nr. 6690/0002:218,
Status quo situacija
plotas 0,6175 ha. Žemės sklypas yra Velžio kaimo vakarinėje
dalyje, sklypo rytų pusėje - D kategorijos Žalioji gatvė,
šiaurėje, pietuose, vakaruose - žemės ūkio paskirties žemės
sklypai, apie kuriuos išsami informacija pateikta 3.1.1.
lentelėje. Vakarų pusėje yra veikiantis vaismedžių sodas, kurį
nuo dalijamo žemės sklypo skiria viena eilė saugomų medžių,
vyrauja tuopos, uosialapiai klevai, kaukazinės sklyvos.
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane
planuojama teritorija patenka į intensyvaus užstatymo statybų
plėtros zoną, kur reglamentuojami sklypų plotai ne mažesni
kaip 9 arai.
Padalinti žemės ūkio paskirties sklypą ir pakeisti žemės ūkio
Tikslas kurio siekiama
paskirtį į kitą paskirtį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
įgyvendinant teritorijų
pastatų statybą (pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
planavimo sprendinius
iš žemės ūkio keičiama į kitos paskirties žemę – gyvenamosios
teritorijos; pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų
statybos); numatyti planuojamos teritorijos vystymo
koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir
apsaugos prioritetus; numatyti užstatytų teritorijų ir naujai
planuojamų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias
priemones; užtikrinti gamtos išteklių racionalų naudojimą,
kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą; vadovaujantis
išduotomis techninėmis sąlygomis, numatyti inžinerinės,
susisiekimo ir kitos visuomenės poreikiams tenkinti

3
4

5

6

Teritorijų planavimo
dokumento rengėjas:
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Galimo sprendinių
Reg. nr:T2-237
poveikio vertinimas
(pateikiamas
2013.12.10
apibendrintas poveikio
aprašymas ir
įvertinimas)

reikalingos infrastruktūros plėtrą.
Žemės ūkio paskirties žemės sklypas dalijamas į šešias dalis ir
suformuojami šeši žemės sklypai kitai paskirčiai (gyvenamajai
statybai). Vadovaujantis Panevėžio rajono bendruoju planu
(2008 m. liepos 03 d. Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos
sprendimas Nr. T-154), Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151, 2012 m.
liepos 13 d. pakeitimu - įsakymas Nr. D1-595 ,,Dėl žemės
sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų
ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklėmis (Žin, 2004, Nr.149-5420; 2007, Nr. 63-2430)
nustatomi reglamentai. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos
(Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.
343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ ir jo pakeitimai (Žin., 1992, Nr. 22-652))
nustatomos, punkto Nr.: Dujotiekio apsaugos zona - IX;
Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų
ūkio paskirties žemėje - XXVII; Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos XLIX.
Planuojamiems žemės sklypams įvažiavimas,
priėjimas numatomas nuo esamos D kategorijos gatvės (Žalioji
gatvė). Planuojami žemės sklypai nepatenka į saugomas
teritorijas, detaliojo plano sprendiniai atitinka visuomenės
sveikatos teisės aktų reikalavimus. Dalijamo žemės sklypo
((6690/0002:218) vakarų pusėje yra vaismedžių sodas, kurio
vietoje, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame
plane, numatytos gyvenamosios statybos. Šiuo metu
vaismedžių sodas yra intensyviai naudojamas, prižiūrimas purškiamas chemikalais ir trašomis. Sodo priežiūros technika
kelia triukšmą. Pagal pateiktą UAB ,,Dembavos medelynas"
informaciją, technikos keliamo triukšmo laiko tarpą
stengiamasi trumpinti, naudojant po dvi technikos priemones
vienu metu. Purškimų skaičius priklauso nuo oro sąlygų - gali
būti purškiama 10 - 15 kartų per sezoną - nuo gegužės iki
rugpjūčio mėn., bet nebūtinai kiekvieną kartą cheminėmis
medžiagomis. Kad išvengti galimo, tikėtina nedidelio,
triukšmo ir cheminių medžiagų poveikio, labai svarbu išlaikyti
apsauginių želdinių juostą. Apie sode naudajamas chemines
medžiagas, purškimų skaičių bei naudojamą techniką išsami
informacija pateikta skyriuje 4. PRIEDAI.
Planuojamoje teritorijoje augantys savaiminiai krūmai
(kaukazinės slyvos ir kt.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos
želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215), saugotiniems
nepriskirti, tuopos, uosialapiai klevai - saugomi (auga žemės
sklypo vakarinėje pusėje). Esami medžiai yra seni. Dėl
daugelio jų prastos sanitarinės, ekologinės, estetinės būklės,
siūloma sodinti naujus vertingus medžius - Kalnines ir
Paprastasias pušis, 60 vnt. (kiekviename žemės sklype po 1014 vnt.), tokiu būdu suformuojant tankų apsauginį masyvą nuo
galimo oro užterštumo. Įvertinus galimą nedidelį poveikį
9
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Vertinimo aspektai

Teritorijos vystymo darnai
ir (ar) planuojamai veiklos
sričiai

būsimai veiklai planuojamuose žemės sklypuose gyvenamosioms teritorijoms - siūloma geresnės būklės esamus
medžius (tuopas, uosialapius klevus, krūmus) išsaugoti medžius apgenėti, sutankinti lajas, taip juos atnaujinti.
Šalinamų medžių vertė kompensuojama vadovaujantis
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems
darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos
aprašu (Žin., 2008, Nr. 17). Detaliojo plano sprendiniuose
numatytas šalinamų medžių vertės atlygimas - naujų želdinių
įveisimas.
Žemės sklypuose Nr.: 1; 2; 3; 4; 5; 6 - nustatoma
priklausomųjų želdynų norma, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas
nuo viso žemės sklypo ploto - 25 %, želdynai normuojami
pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773) (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d.
įsakymas Nr. D1-694 ,,Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties
želdynų plotų, normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų)
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr.137)).
Statybos laikotarpiu susidarys nedidelis kiekis
statybinių atliekų, kurios bus išvežamos į savartyną.
Pavojingos, radioaktyvios medžiagos planuojamoje teritorijoje
nebus naudojamos ir saugojamos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatomis, statinyje
esančių triukšmo šaltinių skaleidžiamas triukšmas neturi viršyti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
liepos 2 d. įsakymu Nr. V-555 dėl Lietuvos higienos normos
HN 33:2007 ,,Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje" nustatytų triukšmo ribinių dydžių vietovei, kurioje
naudojami triukšmo šaltiniai. Vibracijos lygis nepakis. Šviesos,
šilumos, jonizuojančio ar nejonizuojančio (elektromagnetinio)
spinduliavimo neigiamo poveikio nebus. Ekstremalių situacijų
tikimybė minimali. Fizikiniai ir biologiniai teršalai
nesusidarys.
Žaliojoje gatvėje yra visi inžineriniai tinklai reikalingi
planuojamos teritorijos aprūpinimui. Inžineriniai tinklai
projektuojami pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių
institucijų išduotas projektavimo sąlygas.
Poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos.
Numatomas užstatymas neturės reikšmingo poveikio
aplinkai, žemės sklypuose bus vykdoma veikla, atitinkanti
detaliojo plano sprendinius, Lietuvos Respublikoje galiojančių
teisės aktų nuostatas.
Teigiamas (trumpalaikis, Neigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis
ilgalaikis) poveikis
Sprendimo poveikis
Ilgalaikis
Nėra
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Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Reg. nr:T2-237
Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
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Ilgalaikis
Ilgalaikis
Ilgalaikis
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Teritorijos vystymo darnai
ir (ar) planuojamai veiklos
sričiai
Ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Projekto vadovas (atestasto Nr. 24001)

Nėra
Nėra
Nėra

Siūlomos alternatyvos
-

-

-

-

Aurelija Čergelienė
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4. PRIEDAI
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