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Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje
valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė.
Koncepcija.
1. ĮVADAS.

Detaliojo plano organizatorius:
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 20, LT – 35200,
Panevėžys, tel.: (8 45) 501360, faksas: (8 45) 501354, www.panevezys.lt, el.p.:
administracija@panevezys.lt
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:
2013-09-30 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis
Nr. (13.28)-s3-78.
Planavimo procedūros vykdomos bendra tvarka.
Detaliojo plano lygmuo: pagal teritorijų planavimo rūšį - detaliojo planavimo dokumentas,
pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją - savivaldybės lygmens, pagal
planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės lygmens.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo dokumento planavimo
užduotimi, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2013-11-18
išduotu planavimo sąlygų sąvadu Nr. TP.198-13, institucijų išduotomis sąlygomis:
1. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus planavimo sąlygos
detaliojo planavimo dokumentui rengti (2013-11-18, Nr.TP.198-13);
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius planavimo
sąlygos planavimo dokumentui rengti (2013-10-31, Nr.23PLS-19);
3. Elektros energijos tiekimui - AB ,,LESTO" planavimo sąlygos, 2013-10-24, Nr. TS-45030-132326;
4. Vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui - UAB ,,Aukštaitijos vandenys" raštas ,,Dėl
projektavimo sąlygų" (2013-10-24, Nr. 1.6.-875, sąlygos nenustatomos), 2013-11-15 VšĮ ,,Velžio
komunalinis ūkis" raštas ,,Planavimo sąlygos detaliajam planui rengti Kakūnų k., Karsakiškio sen.,
Panevėžio r." Nr. S4-164;
5. Dujų tiekimui - AB ,,Lietuvos dujos" Panevėžio filialo planavimo sąlygos (2013-10-17, Nr.
2013/R-193);
6. Telekomunikacijų tiekimui - TEO LT, AB, planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui
rengti (2013-10-15, Nr. 03-2-07-3/2357);
7. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygos vietovės lygmens
detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti (2013-10-22, Nr.(5)-V3-2611);
8. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus raštas ,,Dėl Panevėžio
miesto savivaldybės prašymo sąlygoms detaliojo planavimo dokumentams rengti" (2013-10-16,
Nr.SD-297);
9. Panevėžio Visuomenės sveikatos centro planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui
rengti (2013-10-17, Nr.S-(7.48)-3719;
10. VĮ ,,Panevėžio regiono keliai" planavimo sąlygos (2013-11-11, Nr. S-422),
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391;
2004, Nr.21-617; 2006, Nr. 66-2429), Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 792809; 2006, Nr. 114-4364), LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr.22-652), kitais teisės aktais, norminiais
dokumentais.
Planuojamos teritorijos koncepcija atitinka šių planavimo dokumentų sprendiniams:
1. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (registro Nr.000661001024,
patvirtintas 2008-07-03 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-154);
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Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje
valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė.
Koncepcija.
2. Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialusis planas
(reg. Nr.000662001665, patvirtintas 2011-05-18 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T-118);
3. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas ( rg. Nr.
000662001666, patvirtintas 2011-05-18 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T119);
4. Panevėžio rajono neprivatizuojamų teritorijų planas;
5. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo specialusis planas;
6. Degalinių išdėstymo specialusis planas;
7. Rekreacinių zonų išdėstymo specialusis planas;
8. Kiti visi parengti ir rengiami detalieji planai planuojamoje teritorijoje.
2. PLANAVIMO TIKSLAI

Plana rengimo tikslai - žemės sklypo suformavimas ir naudojimo būdo nustatymas miesto
kapinių steigimui laisvoje valstybinėje žemėje. Planas rengiamas bendra tvarka. Plano rengimo
terminas - 2014 m. I - III ketvirčiai.
3. DETALIOJO PLANO ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ.
3.1. Planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų analizė.

Planuojamoje teritorijoje galioja Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
(2008-07-03, Tarybos sprendimas Nr. T-154) sprendiniai. 3.1.1. pav. pateikiama ištrauka iš
Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano.

3.1.1. pav. Ištrauka iš Panevėžio rajono savivaldybė teritorijos bendrojo
plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio.
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Koncepcija.
3.2. Geografinė padėtis ir susisiekimas.

Nagrinėjama - planuojama teritorija yra Kakūnų kaime, Karsakiškio seniūnijoje, Panevėžio
rajono savivaldybėje, šalia krašto kelio Nr. 122 Daugpilis - Kupiškis - Panevėžys, plotas apie 21,5
ha. Atstumas nuo Panevėžio miesto iki nagrinėjamos - planuojamos teritorijos Kakūnų k. yra 15,6
km, iki Karsakiškio kaimo - 17,7 km, nuo planuojamos teritorijos iki Karsakiškio kaimo - apie 1
km. 3.2.1. pav. pateikiama krašto kelio Nr. 122 fotofiksacija (kairėje matoma planuojamos
teritirijos dalis).

3.2.1. pav. Fotofiksacija.
3.3. Gamtinė aplinka, žemėnauda.

Vakaruose, pietvakariuose, rytuose yra ariama žemė - žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Nagrinėjama - planuojama teritorija ribojasi su miškų ūkio paskirties žemės sklypais. Į nagrinėjamą
- planuojamą teritoriją yra įsiterpęs miško, kurio plotas 2,07 ha. Šiaurės - rytų bei šiaurės - pietų
pusėje planuojama teritorija ribojasi su vietinės reikšmės keliu, kuris atskiria planuojamą teritoriją
nuo sodų ,,Startai" ( 3.3.1.ir 3.3.2. pav. ).
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Koncepcija.

3.3.1. pav. Fotofiksacija.

3.3.2. pav. Fotofiksacija.
Planuojamos teritorijos apsupta, maždaug už 50 m nuo planuojamos teritorijos šiaurinės
pusės, yra sodyba (3.3.2. pav.).
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Koncepcija.

3.3.2. pav. Fotofiksacija.
Pietvakariuose teka upelis Pietupis, kurio krantai techniškai sureguliuoti (3.3.3. pav.).

3.3.3. pav. Fotofiksacija.
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Koncepcija.
3.4. Inžineriniai tinkalai.

Elektra. Planuojamą teritoriją, iš vakarų į rytus, kerta aukštos įtampos 110 kV elektros oro
linija (3.4.1. pav.), kurios apsaugos zona, vadovaujantis Specialiosiosmis žemės ir miško naudojimo
sąlygomis, yra po 20 m nuo kraštinio laido į abi puses. Elektros tiekimas planuojamoms kapinėms
bus sprendžiamas techniniu projektu.
Telekomunikaciniai ryšiai. Šalia kelio Nr. 122, jo apsaugos zonoje, eina ryšių kabelis.
Melioracijos statiniai. Visoje planuojamoje teritorijoje yra įrengti melioracijos statiniai.
Rengiant kapinių techninį projektą, būtina kartu parengti melioracijos įrenginių pertvarkymo
projektą.
Vandentiekis, nuotekos. UAB ,,Aukštaitijos vandenys" planavimo sąlygų nenustato, nes
planuojamoje teritorijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra. Kapinių techninio projekto rengimo
metu bus nustatytas vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas.
Susisiekimas. Planuojama teritorija ribojasi su krašto keliu Nr. 122 Daugpilis - Kupiškis Panevėžys. Planuojamas sklypas turi du įvažiavimus - vienas nuo krašto kelio, kitas - nuo vietinės
reikšmės kelio rytuose. Prie įvažiavimų į sklypą numatomos automobilių stovėjimo aikštelės.
Transporto eismo organizavimo sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.

3.4.1. pav. Fotofiksacija.

3.5. Gretimybės (esama žemėnauda).

Teritorija ribojasi su registruotais žemės sklypais (3.5.1. lentelė).
3.5.1. lentelė. Planuojamos teritorijos gretimybėje esantys registruoti žemės sklypai.
Eil.Nr.

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

Nuosavybės
teisė/nuomininkas

Žemės sklypo
adresas

Paskirtis,
naudojimo būdas,
naudojimo pobūdis
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valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė.
Koncepcija.
1.
6626/0002:175
Giedrė Raudonikienė
Kakūnų k.,
Miškų ūkio (M),
7,0000
Karsakiškio sen., ūkinių miškų
(atlikti kadastriniai
Panevėžio r. sav. sklypai (M4)
matavimai)
2.
6626/0002:206
Vytautas Pleirė
Kakūnų k.,
Žemės ūkio (Z),
3,5923
Karsakiškio sen.,
kiti žemės ūkio
(atlikti kadastriniai
Panevėžio r. sav.
paskirties žemės
matavimai)
sklypai (Z4)
3.
6626/0002:176
Giedrė Raudonikienė
Kakūnų k.,
Miškų ūkio (M),
1,9200
Karsakiškio sen., ūkinių miškų
(atlikti kadastriniai
Panevėžio r. sav. sklypai (M4)
matavimai)
4.
6626/0002:248
Algimantas Petras
Kakūnų k.,
Miškų ūkio (M),
0,9324
Vičinas, Vidutis
Karsakiškio sen., ūkinių miškų
(atlikti kadastriniai
Povilas Vičinas
Panevėžio r. sav. sklypai (M4)
matavimai)
5.
6626/7001:2
Lietuvos Respublika,
Panevėžio r. sav.
Kita, inžinerinės
16,9818
patikėtinis - VĮ
teritorija
infrastruktūros
(atlikti kadastriniai
,,Panevėžio regiono
teritorijos (I),
matavimai)
keliai"
susisiekimo ir
inžinerinių tinklų
koridprtiams (I2)
6.
6626/0002:234
UAB ,,Dovalda"
Kakūnų k.,
Žemės ūkio (Z),
0,6000
Karsakiškio sen.,
kiti žemės ūkio
(atlikti preliminarūs
Panevėžio r. sav.
paskirties žemės
matavimai)
sklypai (Z4)
7.
6626/0002:27
Vaclovas
Pagiegalos k.,
Žemės ūkio (Z)
30,0800
Steponavičius,
Karsakiškio sen.,
(atlikti preliminarūs
panaudos gavėjas Panevėžio r. sav.
matavimai)
Andrius
Steponavičius
8.
6626/0002:209
Jolanta Revutienė
Kakūnų k.,
Žemės ūkio (Z),
4,1900
Karsakiškio sen.,
kiti žemės ūkio
(atlikti preliminarūs
Panevėžio r. sav.
paskirties žemės
matavimai)
sklypai (Z4)
9.
6626/0002:198
Amilija Grigalienė
Kakūnų k.,
Žemės ūkio (Z),
2,3800
Karsakiškio sen.,
kiti žemės ūkio
(atlikti preliminarūs
Panevėžio r. sav.
paskirties žemės
matavimai)
sklypai (Z4)
10.
6626/0002:186
Valė Bilkienė
Kakūnų k.,
Kita,
0,1500
Karsakiškio sen.,
gyvenamosios
(atlikti preliminarūs
Panevėžio r. sav.
teritorijos (G),
matavimai))
mažaaukščių
gyvenamųjų namų
statybos (G1)
11.
6626/0002:187
Valė Bilkienė
Kakūnų k.,
Žemės ūkio (Z),
0,0500
Karsakiškio sen.,
kiti žemės ūkio
(atlikti preliminarūs
Panevėžio r. sav.
paskirties žemės
matavimai)
sklypai (Z4)
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Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje
valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė.
Koncepcija.
12.
6626/0002:188
Valė Bilkienė
Kakūnų k.,
Žemės ūkio (Z),
0,2000
Karsakiškio sen.,
kiti žemės ūkio
(atlikti preliminarūs
Panevėžio r. sav.
paskirties žemės
matavimai)
sklypai (Z4)

4. KONCEPCIJA

Koncepcijos stadijoje numatoma valstybinėje žemėje suformuoti 1 (vieną) žemės sklypą,
atsižvelgiant į greta esančių žemės sklypų ribas, jų nepažeidžiant. Vadovaujantis Panevėžio rajono
savivaldybės teritorijos bendruoju planu (2008-07-03, 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).
Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo koncepciniai sprendiniai pateikti koncepcijos brėžinyje
14/01-DP-II
ir 4.1. lentelėje. Koncepciniai sprendiniai turi būti tikslinami sprendinių
konkretizavimo stadijoje.
4.1. lentelė. Planuojamų žemės sklypų privalomieji reikalavimai.
Privalomieji reikalavimai
Skl
ypo
Nr.

Sklypo
plotas
(kv.m)

Sklypo naudojimo
būdas, pobūdis
(kodas/indeksas)

1

153527

Bendro naudojimo
teritorijos (tp11/B),
kapinių (tp11/B2)

Kiti

iki
karni
zo, m

Sklyp
o
užstat
ymo
tanku
mas
%

Sklypo
užstaty
mo
intensy
vumas

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

-

60

60

I; VI; XXI;
XXVI;
XXVII;

Statinių aukštis sklype
nuo
žemės
pavirši
aus, m

8

altitudė,
m

60,90

* Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-05-12 nutarimas
Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ su pakeitimais (Žin., 1992,
Nr. 22-652)) reikalavimai nustatomi, punkto Nr.: Ryšių linijų apsaugos zona - I; Elektros linijų
apsaugos zona - VI; Miško naudojimo apribojimai - XXVI; Saugotini medžiai ir krūmų želdiniai,
augantys ne miško žemėje XXVII; Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos bei įrenginiai - XXI.
Susisiekimo infrastruktūra. Pagrindinis įvažiavimas į kapines numatomas nuo krašto kelio Nr.122,
kitas - nuo vietinės reikšmės kelio rytuose. Prie pagrindinio įvažiavimo numatomas 0,05 ha plotas
nedideliam aptarnavimo pastatui (sargui, budinčiajam, viešajam tualetui ar kt.), nuo kurio
planuojamas 3 m pločio takas, vedantis į pagrindinį aptarnavimui skirtą pastatą, jam vieta numatyta
sklypo vidurinėje dalyje, plotas apie 0,42 ha. Nuo pagrindinio aptarnavimo pastato, tokio pat (3 m)
pločio takas veda į ritualinių cereminijų zoną (prie antro įvažiavimo į formuojamą žemės sklypą),
kurios plotas, kartu su automobilių stovėjimo aikštele, yra 0,84 ha. Kiti takai numatomi: pagalbiniai
- 1-2 m, šoniniai praėjimai - 0,5 m, galiniai - 0,75 m.
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Koncepcija.
Automobilių stovėjimo aikštelės, kurios talpintų apie 300-400 automobilių, numatytos
dviejose vietose: prie krašto kelio Nr.122, plotas 0,90 ha ir prie ritualinėms ceremonijoms skirto
pastato, planuojamo žemės sklypo pietrytinėje pusėje, plotas apie 0,70 ha. Automobilių stovėjimo
vietos numatytos ir prie pagrindinio aptarnavimo pastato (iki 6 vietų).
Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga. Planuojamas žemės sklypas nepatenka į
saugomas teritorijas, į jokias sanitarinės apsaugos zonas. Kapinių želdiniams, pagal nustatytas
normas, turi būti priskiriama iki 20 % viso kapinių ploto. Planuojamose kapinėse želdynams
(gazonams, medžiams, alėjoms) numatytas dvigubai didesnis plotas. Viso planuojamo sklypo
perimetru, 8 m atstumu nuo sklypo ribos, numatomas apželdinimas.
Kapinės planuojamos tradiciniam laidojimui. Naujų steigiamų kapinių sanitarinė apsaugos
zona 100 m, laidojimo zona numatoma už 150 m nuo esamų, artimiausių gyvenamųjų pastatų.
Detaliuoju planu numatoma, kad bendras laidojimo zonų plotas, kartu su takais, apie 8 ha,
tai sudaro 52 % viso planuojamo žemės sklypo ploto. Į kapinių žemės slypą patenka apie 2,07 ha
(13 %) miško (informaciją pateikia VMT miškų kadastro skyrius), kuriame laidojimo vietos
neplanuojamos.
Inžinerinė infrastruktūra. Planuojamo žemės sklypo aprūpinimas inžineriniais tinklais
numatomas inžinerinių tinklų koridoriais. Inžineriniai tinklai projektuojami pagal inžinerinius
tinklus eksploatuojančių institucijų išduotas projektavimo sąlygas.
Nuotekos bus leidžiamos į vietinius valymo įrenginius, išvalytos nuotekos nuvedamos į
upelį Petupį. Lietaus nuotekos surenkamos tinklais į lietaus nuotekų valymo įrenginį ir išleidžiamos
į upelį Pietupį.
Vandens tiekimas (maistui, laistymui) numatomas iš planuojo įrengti gręžinio. Nymatomas
vandens gręžinio pajėgumas 10 m³/d. Griežto režimo apsaugos zona 5 m. Papildomai, laistymui
vandenį galima panaudoti iš projektuojamo dirbtinio vandens telkinio, kuris, sutvarkius ir
apželdinus krantus, tarnautų kaip mažosios architektūros objektas, susikaupimo ir apmąstymų vieta.
Vandens telkinio vieta numatyta prie pagrindinio, aptanavimui skirto pastato.
Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei Panevėžio rajono
savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiuosiuose planuose planuojama teritorija nepatenka į
plėtros teritorijas.
Elektros energijos vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie tinklų numatomas vykdyti
nuo 10 kV oro linijos (OL) L-200 iš TP ,,Ekranas", suprojektavus ir sumontavus naują modulinę
transformatorinę (MT), jos pajungimui 10 kV kabelių liniją nuo 10 kV oro linijos (OL) L-200 iš TP
,,Ekranas" ir iš naujos MT 0,4 kV kabelių liniją su komercinės apskaitos spinta.
Kapinių aptarnavimui ir kapų priežiūrai numatomos 3 aikštelės šiukšlių konteineriams.
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (1998
m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys biologiškai
suyrančios ir nesuyrančios, bei kitos atliekos (apie 10 t/metus). Atliekos bus perduodamos atliekų
tvarkytojui, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui. Kitos atliekos, susidarančios
eksploatacijos metu – priskiriamos nepavojingoms. Visas statybines atliekas planuojama tvarkyti
taip, kad nebūtų neigiamo poveikio aplinkai. Statybinės atliekos turi būti atiduodamos atliekų
tvarkytojams (įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims), kurie tvarko atliekas pagal „Atliekų
tvarkymo taisyklių“ ir kitų teisės aktų reikalavimus. Statybinės atliekos negali būti sandėliuojamos
ir laikomos planuojamoje teritorijoje ir turi būti kuo greičiau pašalintos iš teritorijos priduodant jas
įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas LR įstatymų nustatyta tvarka.
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje objektų statybos, inžinerinių tinklų tiesimo metu
galimas trumpalaikis neigiamas poveikis aplinkai dėl susidariusių statybos atliekų, dulkių, teršalų iš
mobilios statybos technikos bei triukšmo. Prognozuojamų statybinių atliekų kiekis yra nežinomas,
nes tai priklausys nuo statybos darbų kiekio ir kokybės. Visos atliekos planuojamos tvarkyti taip,
kad nebūtų neigiamo poveikio aplinkai.
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Žemės sklypo suformavimo ir naudojimo būdo nustatymo miesto kapinių steigimui laisvoje
valstybinėje žemėje Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. detalusis planas. Esama būklė.
Koncepcija.
Kapinių sklype numatomos trys vietos aptarnavimo statiniams, įrenginiams. Sanitariniai
mazgai numatyti visose aptanavimo ir ritualinių ceremonijų patalpose.

Projekto vadovas (atestasto Nr. 24001)

Aurelija Čergelienė
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