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Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59, 6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61)
Vyčių km., Velžio sen., Panevėžio raj.
DETALUSIS PLANAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Savininkai – R. Bakšanskas, A. Tamelis, A. Sasnauskas ir N.
Sasnauskienė.
DETALIO PLANO RENGĖJAS: UAB “Niunevos projektai”.
1.BENDRIEJI DUOMENYS:
Sklypo detalusis planas ruošiamas teritorijoje, esančioje Vyčių km., Velžio sen., Panevėžio raj. privačių
žemės ūkio paskirties sklypų zonoje.
Detalusis planas paruoštas vadovaujantis:
- Panevėžio rajono savivaldybės teritorijų bendruoju planu (2008-07-03 patvirtintas Panevėžio raj.
savivaldybes Tarybos sprendimu Nr.T-154)
- Panevėžio rajono savivaldybėsvandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiuoju planu (2011-05-18
patvirtintas Panevėžio raj. savivaldybes Tarybos sprendimu Nr.T-118)

- Panevėžio rajono savivaldybėsvandens teritorijos šilumos ūkio specialiuoju planu (2011-05-18
patvirtintas Panevėžio raj. savivaldybes Tarybos sprendimu Nr.T-119)
- Panevėžio rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriaus išduotais planavimo sąlygų sąvadais
detaliojo planavimo dokumentui rengti ir teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotimis.
- Pažymėjimais apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus sklypus ir teises į juos.
- Žemės sklypų planais M 1:500 ir topografine nuotrauka M 1:500.
2. ESAMA PADĖTIS:
Planuojamoje teritorijoje, Panevėžio rajone, Vyčių km. yra šie sklypai:
1. Sklypo kadastro Nr.6613/0003:61 - sklypo plotas 0,2930 ha ir Nr.6613/0003:59 - sklypo plotas 0,2924
nuosavybės teise priklauso R. Bakšanskui. Žemės naudojimo paskirtis: Kita (žemės ūkio paskirties žemė).
2. Sklypo kadastro Nr.6613/0003:57- sklypo plotas 0,2930 ha, nuosavybės teise priklauso A. Tameliui.
Žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio paskirties žemė.
3. Sklypo kadastro Nr.6613/0003:60-sklypo plotas 0,2928 ha, nuosavybės teise priklauso A. Sasnauskui ir
N. Sasnauskienei. Žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio paskirties žemė.
Šiuo metu sklypuose yra pieva ir auga krūmai.

Apribojimai:
1. Elektros linijų apsaugos zonos.
2. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
3. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos
4. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos.
Įsiterpusių žemės naudotojų sklype nėra, servitutų nėra.
3. PLANAVIMO TIKSLAS:
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties sklypų padalinimas ir žemės paskirties keitimas kitai paskirčiai vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai. Esami 4 sklypai apjungiami ir padalinami į 9 atskirus
sklypus, tame skaičiuje 8 - namų valdai, 1- infrastruktūros objektams įrengti, suteikiant adresus, numatyti
galimą užstatymą, pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį ir naudojimo būdą, suformuoti sklypų
ribas.
Detalusis planas ruošiamas, derinamas ir svarstomas su visuomene bendrąja tvarka.
4.DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮTAKA MIESTO BENDRAJAM PLANUI:
Kadangi rengiamo sklypų detaliojo plano sprendiniai sutampa su šioje teritorijoje numatytu užstatymu
pagal rajono bendrąjį planą, rengiamo sklypo sprendinius būtina laikyti neprieštaraujančiais bendrojo plano
sprendiniams.
5.ARCHITEKTŪRINIS PLANAVIMAS:
Norint nustatyti planuojamo sklypo, sklypų sodybiniam užstatymui plotą, ribas, kiekį, gatvių ir inžinerinių
tinklų išdėstymą, plotą ir ribas, reikia eskiziškai suplanuoti visą tos vietovės gyvenamą kvartalą su

perspektyvinių gatvių išdėstymu. Tai yra atlikta detaliojo plano sprendiniuose (Žiūrėti brėžinį Nr.1205DPPP-1 ”Gyvenamo kvartalo Vyčių kaime, Panevėžio rajone projektiniai pasiūlymai”).
Susisiekimui planuojama D1 kategorijos gatvė (12m tarp raudonųjų gatvės linijų, važiuojamoji dalis 6m
pločio, kita teritorija numatoma šaligatviams ir inžineriniams tinklams tiesti).
Planuojamos gatvės ir inžineriniai tinklai sujungiami su Vyčių gyvenvietės gatvėmis ir inžineriniais tinklais.
Detaliuoju planu sklypas yra padalinamas į 9 sklypus, kuriuose numatomas žemės paskirties ir ribų
nustatymas.
Planuojama padalintų sklypų žemės naudojimo paskirtis naudojimo būdas ir pobūdis:
Žemės sklypų Nr. 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08:
Žemės naudojimo paskirtis: Kita;
Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos; Naudojimo pobūdis: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų statybos (Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų
gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai); G kodas tp6; indeksas G1;
Žemės sklypo Nr. 09:
Žemės naudojimo paskirtis: - kita. Žemės naudojimo būdas: - inžinierinės infrastruktūros teritorijos, G
kodas tp10, indeksas I.
Žemės naudojimo pobūdis: - susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridoriams, G kodas tp10, indeksas I2.
(Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro,
technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos, bei nuotolinio ryšio
(telekomunikacijų) linijos).
PLANUOJAMŲ SKLYPŲ PLOTAI:
01 - 913 kv.m.
02 - 1595 kv.m.
03 - 974 kv.m.
04 - 1534 kv.m.
05 - 973 kv.m.
06 - 1535 kv.m.
07 - 937 kv.m.
08 - 1571 kv.m.
09 - 1690 kv.m.
Bendras visų planuojamų sklypų plotas yra 11722m².
VEIKLOS APRIBOJIMAI:
Sklypams 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09 numatomi veiklos apribojimai:
1. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai(XXI).
2. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX).
3. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX).
Sklypams 02; 04; 06; 08; 09 numatomi veiklos apribojimai:
1. Elektros linijų apsaugos zonos (VI).
SERVITUTAI:
Sklypuose Nr.02, 04, 06 ir 08 numatomi servitutai "S1", “S2”, “S”3, “S4” kodas 206, 207 ir 208 - teisė tiesti,
aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas. Turėtojas UAB "Lesto". Servituto “S1” plotas
619m², servituto “S2” plotas 593m² , servituto “S3” plotas 604m², servituto “S4” plotas 537m².
Sklype Nr.9 numatomi servitutai: “S5”, kodas 215 - kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis,
teisė naudotis pėsčiųjų taku, plotas 1690m². Servitutas "S6", kodas 206, 207 ir 208 - teisė tiesti, aptarnauti ir
naudoti požemines ir antžemines komunikacijas, plotas 593m². Turėtojas UAB "Lesto" ir kt. org.
8.INŽINERINIAI TINKLAI:
Planuojamų sklypų perspektyviniai inžineriniai tinklai bus prijungti prie esamų Vyčių gyvenvietės
inžinerinių tinklų, nors inžinierinių tinklų infrastruktūra šioje dalyje nėra išvystyta ir baigiasi ties Staniūnų
gyvenvietės riba. Tinklų pajungimui planuojamuose sklypuose numatomi inžinerinių tinklų koridoriai.
Ruošiant techninius projektus, inžineriniai tinklai bus projektuojami atskirais projektais, pagal išduotas
technines sąlygas.
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų pajungimas numatomas nuo skirstomųjų vandentiekio tinklų prie
Velžio kelio (Žiūrėti brėžinį 1205-DP-PP-3). Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai numatomi ne
važiuojamoje kelio dalyje. Kol nebus pakloti buitinių nutekų tinklai, projektuojant gyvenamuosius namus,
vandens tiekimui numatyti šachtinius vandens šulinius, o buitinėms nuotekoms numatyti vietinius valymo
įrenginius arba išsėmimo duobes.

Perspektyvoje paviršinis lietaus vanduo numatomas surinkti kolektoriais į valymo įrenginius ir išleisti į
Nevėžio upę. Planuojami bendri lietaus vandens nuotekų valymo įrenginiai ir bendras lietaus vandens
nuotakynas visam perspektyviniam gyvenamam kvartalui.
Vartotojų objektai planuojamoje teritorijoje prie elektros skirstomųjų tinklų bus jungiami suprojektavus ir
sumontavus MT su reikiamos galios transformatoriumi (projektas Nr.11/174-00-TP-ET-02), bei
suprojektavus ir sumontavus 0,4 kV kabelių liniją KL su tranzitinėmis apskaitos spintomis prie sklypų ribų.
Telekomunikacinio ryšio įrengimui reikės pakloti ryšio kanalizaciją, prisijungiant prie miesto tinklų.
Pastatų šildymui bus naudojamos gamtinės dujos ir kietas kuras. Pasijungimas prie miesto dujotiekio tinklų
numatomas nuo perspektyvinių Panevėžio miesto dujotiekio tinklų.
Vidutinio spaudimo dujotiekio linijos atšaka bus atvesta iš Staniūnų gyvenvietės. Detaliąjame plane
inžinierinių tinklų koridoriuose numatomos vietos gamtinių dujų dujotiekiui.
Susisiekimui planuojama D1 kategorijos gatvė.
Konkrečios inžinierinių tinklų pajungimo vietos ir numatomi pajėgumai bus sprendžiami techniniuose
projektuose, atsižvelgiant į atitinkamų tarnybų išduotas technines sąlygas ir poreikį.
Skirstomieji tinklai klojami tinklu koridoriuje pagal gatves skerspjūvio profilio brežinį (S-6).
Realizuojant detaliojo plano sprendinius pirmuoju etapu butina įrengti infrastruktūros plėtrą: t.y. inžinerinius
magistralinius tinklus ir susisiekimo sistemas. Antruoju etapu - vykdant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų ir jų priklausinių statybą, sekančiuose projektavimo etapuose, visais atvejais privaloma vadovautis
LR normatyviniais statybos dokumentais (STR), kuriuos reglamentuoja Statybos istatymas.
9.PRIVAŽIAVIMAI:
Privažiavimai prie sklypų Nr. 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; numatomi iš perspektyvinio akligatvio, per sklypą Nr.
09, kuriame yra servitutas "S1", 215 - kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis
pėsčiųjų taku, plotas 0,1690 ha.
10.MELIORACINĖS SISTEMOS:
Planuojamų sklypų tertorijose yra įrengta valstybei priklausanti melioracijos sistema. Užstatant gyvenamą
kvartalą, ši sistema bus rekonstruota nustatyta tvarka. Sklypai patenka į Panevėžio miesto vandenvietės
trečiąją sanitarinės apsaugos zoną.
11.POVEIKIS KRAŠTOVAIZDŽIUI:
Esamas sklypas dalijamas į 9 sklypus, viename numatomas privažiavimo kelias - akligatvis, inžinerinių
tinklų koridoriai.
Pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijų bendrąjį planą planuojamoje teritorijoje yra numatoma
intensyvaus užstatymo individualiais gyvenamais namais statybų plėtros zona (vieno sklypo plotas turi būti
ne mažiau 9 arai).
Padalijus žemės sklypus, bei pakeitus jų ribas, keičiant naujai suformuotų sklypų žemės naudojimo
paskirtį, čia bus statomi individualūs gyvenamieji namai, kurie derės prie esamo Vyčių gyvenvietės
kvartalo užstatymo. Padalintų 8 sklypų gyvenamai statybai, kurių plotas 1,0032 ha, kai užstatymas yra 2530%, bendras užstatymo plotas bus 0.2759 ha.
11.1. Veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija, numatomos investicijos:
sklypams Nr.01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; - plotas 10032 m². Planuojama vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statyba. Veikla – gyvenama zona. Investicijos – būsimų statytojų privačios lėšos.
sklypui Nr.09 - plotas 1690 m². Planuojama statyti, inžinerinius tinklus, privažiavimo kelius ir juos
eksploatuoti. Investicijos – būsimų statytojų privačios lėšos.
Planuojamos teritorijos ploto 0,11722 ha projektuojamas užstatymo pobūdis:
17% - Inžinerinės infrastruktūros -1 sklypas (0,1690 ha),
83% - Gyvenamiems namams skirti 8 sklypai, kurių bendras plotas yra 1,0032 ha ir planuojamas pastatų
aukštingumas 1-2 aukštai.
11.2. Numatomos technologijos ir pajėgumai:
Sklypuose Nr.01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; numatoma pastatyti 1-2 aukštų individualius gyvenamuosius
namus su priklausiniais ir privažiavimais.
Sklype Nr.09 numatoma įrengti inžinerinius tinklus ir privažiavimo kelius (D 1 kategorijos gatvė).
12. POVEIKIS APLINKAI:
Planuojama įrengti visus inžinerinius tinklus iki planuojamų objektų. Kiti tinklai yra prisijungti prie
Panevėžio miesto tinklų, nors inžinierinių tinklų infrastruktūra šioje miesto dalyje nėra gerai išvystyta, o
baigiasi ties Staniūnų gyvenvietės riba. Sklype neauga jokie medžiai, žiuo metu teritorijoje yra dykvietė.
Perspektyvoje paviršinis lietaus vanduo numatomas surinkti kolektoriais į valymo įrenginius ir išleisti į
Nevėžio upę. Planuojami bendri lietaus vandens nuotekų valymo įrenginiai ir bendras lietaus vandens
nuotakynas visam perspektyviniam gyvenamam kvartalui.

Vandentiekio tinklai bus prijungti prie Panevėžio miesto vandentiekio tinklų.
Komunalinės - buities nuotekos būtų išleidžiamos į Panevėžio miesto nuotekų tinklus.
Telekomunikacinio ryšio įrengimui reikės pakloti ryšio kanalizaciją, prisijungiant prie miesto tinklų.
Pastatų šildymui bus naudojamos gamtinės dujos ir kietas kuras. Pasijungimas prie miesto dujotiekio tinklų
numatomas nuo perspektyvinių Panevėžio miesto dujotiekio tinklų. Vidutinio spaudimo dujotiekio linijos
atšaka bus atvesta iš Staniūnų gyvenvietės.
Konkrečios inžinierinių tinklų pajungimo vietos ir numatomi pajėgumai bus sprendžiami techniniuose
projektuose, atsižvelgiant į atitinkamų tarnybų išduotas technines sąlygas ir poreikį.
Planuojami sklypai patenka į Nevėžio upės vandens apsaugos zoną 200m ir į Panevėžio miesto vandenvietės
trečiąją sanitarinės apsaugos zoną. Nevėžio upės vandens apsaugos juosta nuo upės šlaito ribos išlaikoma
25m.
Potvynio metu užliejamos teritorijos nėra, nes Nevėžio upės miesto ribose esamos užtvankos vandens lygis
yra sureguliuotas.
Veiklos metu susidarę ūkio-buities nuotekos per įrengtą nuotakyną ir kolektorių spaudimine linija bus
nuvedamos į miesto nuotekų valymo irenginius. Perspektyvoje paviršinis vanduo nuo kvartalo teritorijos
kietų dangų bus apvalomas naftos produktų ir kitų teršalų pirminio valymo įrenginiuose, išvalytas iki
leidžiamų normų išleidžiamas į esamus magistralinius melioracijos sistemos kanalus ir pateks į Nevėžio
upę.
Plotai tarp teritorijos vidaus kelių ir gatvių bus apželdinti veja, dekoratyvinių krūmų ir medžių želdiniais.
Tai padės sumažinti išsklaidytąją taršą. Gyvenamoje zonoje susidariusios buities ir komunalinės atliekos
bus surenkamos į konteinerius ir išvežamos į miesto buitinių atliekų sąvartyną, statybos metu pavojingos
atliekos - į pavojingų atliekų tvarkymo aikšteles.
Žiūrėti teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelę.
1)galimo poveikio šaltiniai;
Namų statybos laikotarpiu susidarys nedaug statybinių atliekų.
Numatomi nedideli žemės darbai (juodžemis panaudojamas vietoje, atliekant vertikalų planavimą, kitas
gruntas sandėliuojamas tam tikslui numatytose vietose ir panaudojamas kitoms reikmėms).
Buitinės atliekos bus kaupiamos konteineriuose ir išvežamos perdirbti bei į savartyną.
Pavojingos medžiagos nebus naudojamos ir saugojamos.
Triukšmo lygis neviršys leistinų ribinių reikšmių nei patalpose nei išorėje. Vibracijos lygis nepakis.
Šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės neigiamo
poveikio nebus.
Numatoma veikla neigiamo poveikio gyvenamąjai, rekreacinei aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai
neturės. Kadangi poveikis aplinkai planuojamoje teritorijoje minimalus, alternatyvios kompensavimo
priemonės nesvarstomos.
2) Ekstremalių situacijų tikimybė minimali. Prevencija pagal gyvenamų namų gaisrinės saugos ir
prevencijos reikalavimus. Sklypuose pastatytuose gyvenamuose namuose ekstremalios situacijos
nesusidarys nes nebus vykdoma jokia gamybinė veikla.
Naujiems pastatams gaisro ir avarijų tikimybė minimali, nes bus numatomos visos apsaugos priemonės. Bus
irengiama priešgaisrinė signalizacijos sistema, priešgaisrinio vandentiekio hidrantai gatvių valdentiekio
linijose, namai apsaugoti žaibosaugos įrengimais ir žaibosaugos požeminiu kontūru.
13.
PROJEKTO VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE
Apie planuojamą ūkinę veiklą buvo informuojama Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje,
vietos spaudoje ir laukiama gyventojų atsiliepimų, bei raštiškai informuoti gretimų sklypų bei pastatų
savininkai ir naudotojai.
Viešas svarstymas įvyko 2012 04 17, kuriame dalyvavo gretimo sklypo kad. Nr. 6613/0003:247 savininkai
A. V. Mackevičienė ir M. Petrovas, 6612/0003:166 sklypo savininkas P.Vitonis, kurie neprieštaravo
detaliojo plano sprendiniams. Kito sklypo kad. Nr. 6613/0003:272 savininkė A. Kazlauskienė pageidavo
prie jos sklypo (kad. Nr.6613/0003:272) būtų numatytas privažiavimas per sklypą kad. Nr. 6613/0003:61.
Kadangi Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo yra suderinta Vyčių kvartalo schema, tai
privažiavimas prie šio sklypo numatomas per sklypą Nr. 6613/0003:166.
Detaliojo plano sprendiniai nebuvo apskųsti, todėl konstatuojama, kad viešo susirinkimo procedūra atlikta ir
detaliojo plano sprendiniams yra pritarta.
Projekto vadovas

Algima Savickienė

Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59, 6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61)
Vyčių km., Velžio sen., Panevėžio raj.
DETALUSIS PLANAS
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

1 Teritorijų planavimo dokumento organizatorius…
Savininkai – R. Bakšanskas, A. Tamelis, A. Sasnauskas ir N. Sasnauskienė.
2 Teritorijų planavimo dokumento rengėjas…………UAB “Niunevos projektai”
3 Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas……žemės sklypų (kadastro Nr. 6613/0003:57,
6613/0003:59, 6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių km., Panevėžio raj., detalusis planas.
4 Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais dokumentais: Panevėžio rajono savivaldybės teritorijų
bendruoju planu (2008-07-03 patvirtintas Panevėžio raj. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T-154).
5 Ryšys su patvirtintais ilgaaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
- Panevėžio rajono savivaldybėsvandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiuoju planu (2011-05-18
patvirtintas Panevėžio raj. savivaldybes Tarybos sprendimu Nr.T-118)
- Panevėžio rajono savivaldybėsvandens teritorijos šilumos ūkio specialiuoju planu (2011-05-18
patvirtintas Panevėžio raj. savivaldybes Tarybos sprendimu Nr.T-119)
6

Status quo situacija:
Planuojamoje teritorijoje, Panevėžio rajone, Vyčių km. yra šie sklypai:
1. Sklypo kadastro Nr.6613/0003:61 - sklypo plotas 0,2930 ha ir Nr.6613/0003:59 - sklypo plotas 0,2924
nuosavybės teise priklauso R. Bakšanskui. Žemės naudojimo paskirtis: Kita (žemės ūkio paskirties žemė.
2. Sklypo kadastro Nr.6613/0003:57- sklypo plotas 0,2930 ha, nuosavybės teise priklauso A. Tameliui.
Žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio paskirties žemė.
3. Sklypo kadastro Nr.6613/0003:60-sklypo plotas 0,2928 ha, nuosavybės teise priklauso A. Sasnauskui ir
N. Sasnauskienei. Žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio paskirties žemė.
Šiuo metu sklypuose yra dykvietė.
Apribojimai:
1. Elektros linijų apsaugos zonos.
2. Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
3. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos
4. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos.
Įsiterpusių žemės naudotojų sklype nėra, servitutų nėra.
7 Planavimo tikslas: Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties sklypų padalinimas ir žemės paskirties
keitimas kitai paskirčiai - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai. Esami 4 sklypai apjungiami ir
padalinami į 9 atskirus sklypus, tame skaičiuje 8 - namų valdai, 1- infrastruktūros objektams įrengti,
suteikiant adresus, numatyti galimą užstatymą, pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį ir
naudojimo būdą, suformuoti sklypų ribas.
Detalusis planas ruošiamas, derinamas ir svarstomas su visuomene bendrąja tvarka.
8 Galimas sprendinių poveikio vertinimas:
Prie esamų Vyčių gyvenvietės inžinerinių tinklų bus prijungti planuojamų sklypų perspektyviniai
inžineriniai tinklai. Tinklų pajungimui planuojamuose sklypuose numatomi inžinerinių tinklų koridoriai.
Ruošiant techninius projektus, inžineriniai tinklai bus projektuojami atskirais projektais, pagal išduotas
technikines sąlygas.
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų pajungimas numatomas nuo skirstomųjų vandentiekio tinklų prie
Velžio kelio (Žiūrėti brėžinį 1205-DP-PP-3). Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai numatomi ne
važiuojamoje kelio dalyje. Kol nebus pakloti buitinių nutekų tinklai, projektuojant gyvenamuosius namus,
vandens tiekimui numatyti šachtinius vandens šulinius, o buitinėms nuotekoms numatyti vietinius valymo
įrenginius arba išsėmimo duobes.
Perspektyvoje paviršinis lietaus vanduo numatomas surinkti kolektoriais į valymo įrenginius ir išleisti į
Nevėžio upę. Planuojami bendri lietaus vandens nuotekų valymo įrenginiai ir bendras lietaus vandens
nuotakynas visam perspektyviniam gyvenamam kvartalui.
Vartotojų objektai planuojamoje teritorijoje prie elektros skirstomųjų tinklų bus jungiami suprojektavus ir
sumontavus MT su reikiamos galios transformatoriumi (projektas Nr.11/174-00-TP-ET-02), bei
suprojektavus ir sumontavus 0,4 kV kabelių liniją KL su tranzitinėmis apskaitos spintomis prie sklypų ribų.
Telekomunikacinio ryšio įrengimui reikės pakloti ryšio kanalizaciją, prisijungiant prie miesto tinklų.
Pastatų šildymui bus naudojamos gamtinės dujos ir kietas kuras. Pasijungimas prie miesto dujotiekio tinklų
numatomas nuo perspektyvinių Panevėžio miesto dujotiekio tinklų.
Vidutinio spaudimo dujotiekio linijos atšaka bus atvesta iš Staniūnų gyvenvietės. Detaliąjame plane

inžinierinių tinklų koridoriuose numatomos vietos gamtinių dujų dujotiekiui.
Susisiekimui planuojama D1 kategorijos gatvė.
Planuojami sklypai patenka į Nevėžio upės vandens apsaugos zoną 200m ir į Panevėžio miesto vandenvietės
trečiąją sanitarinės apsaugos zoną. Nevėžio upės vandens apsaugos juosta nuo upės šlaito ribos išlaikoma 25
m.
Galimo poveikio šaltiniai:
Namų statybos laikotarpiu susidarys nedaug statybinių atliekų.
Numatomi nedideli žemės darbai (juodžemis panaudojamas vietoje, atliekant vertikalų planavimą, kitas
gruntas sandėliuojamas tam tikslui numatytose vietose ir panaudojamas kitoms reikmėms).
Buitinės atliekos bus kaupiamos konteineriuose ir išvežamos perdirbti bei į savartyną.
Pavojingos medžiagos nebus naudojamos ir saugojamos.
Triukšmo lygis neviršys leistinų ribinių reikšmių nei patalpose, nei išorėje. Vibracijos lygis nepakis.
Šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės neigiamo
poveikio nebus.
Numatoma veikla neigiamo poveikio gyvenamąjai, rekreacinei aplinkai, gyventojų saugai ir sveikatai
neturės. Kadangi poveikis aplinkai planuojamoje teritorijoje minimalus, alternatyvios kompensavimo
priemonės nesvarstomos.
Ekstremalių situacijų tikimybė minimali. Prevencija pagal gyvenamų namų gaisrinės saugos ir prevencijos
reikalavimus. Sklypuose pastatytuose gyvenamuose namuose ekstremalios situacijos nesusidarys, nes nebus
vykdoma jokia gamybinė veikla.
Naujiems pastatams gaisro ir avarijų tikimybė minimali, nes bus numatomos visos apsaugos priemonės. Bus
irengiama priešgaisrinė signalizacijos sistema, priešgaisrinio vandentiekio hidrantai gatvių valdentiekio
linijose, namai apsaugoti žaibosaugos įrengimais ir žaibosaugos požeminiu kontūru.
Vietovė sąlyginai lygi su kintamu nuolydžiu į Nevėžio upės pusę. Sklype neauga jokie medžiai, šiuo metu
teritorijoje yra dykvietė. Žemės reljefo formos nekeičiamos, tai didelio poveikio aplinkai nedarys.
Padalijus žemės sklypus, bei pakeitus jų ribas, keičiant naujai suformuotų sklypų žemės naudojimo paskirtį,
čia bus statomi individualūs gyvenamieji namai, kurie derės prie esamo Vyčių gyvenvietės kvartalo
užstatymo. Padalintų 8 sklypų gyvenamai statybai, kurių plotas 1,0032 ha, kai užstatymas yra 25-30%,
bendras užstatymo plotas bus 0.2759 ha.
Vertinimo aspektai
9
Teritorijos vystymo
darnai ir (ar) planuo
jamos veiklos sričiai
Ekonominei aplinkai

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
poveikis
Sprendinio poveikis
Pilnas gyvenamo kvartalo
užstatymas individualiais
gyvenamais namais
Žymaus poveikio nebus

Socialinei aplinkai
Žymaus poveikio nebus
Gamtinei aplinkai ir
Žymaus poveikio nebus
kraštovaizdžiui
10 Siūlomos alternatyvos poveikis
Teritorijos vystymo
Alternatyvos nėra,nes gyvenamas
darnai ir (ar)
kvartalas bus užstatomas pagal
planuojamos veiklos
Miesto bendrąjį planą
sričiai
Ekonominei aplinkai
nėra
Socialinei aplinkai
nėra
Gamtinei aplinkai ir
nėra
kraštovaizdžiui

Projekto vadovas

Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
poveikis
nėra

nėra
nėra
nėra

Algima Savickienė

Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
DETALUSIS PLANAS
ESAMA PADĖTIS M 1:1000

M.Petrovo ir A.V.Mackevičienės žemės sklypas
(kadastro Nr.6613/0003:247)
plotas 7812 m2
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5

8

Raimundo Bakšansko žemės sklypas
(kadastro Nr.6613/0003:59)
plotas 2932 m2
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4

P.Vitonio, R.Vitonienės, R.Kizienės, L.Kio,
G.Jesinos, G.Matačiūnaitėsžemės sklypas
(kadastro Nr.6613/0003:166)

Artūro Tamelio žemės sklypas
(kadastro Nr.6613/0003:57)
plotas 2930 m2
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Arūno Sasnausko žemės sklypas
(kadastro Nr.6613/0003:60)
plotas 2930 m2
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Raimundo Bakšansko žemės sklypas
(kadastro Nr.6613/0003:61)
plotas 2930 m2
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T.Načiščionienės žemės sklypas
(kadastro Nr.6613/0003:334)
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PAGRINDINĖ TIKSLINĖ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS:
Sklypų 6613/0003:59, 6613/0003:57, 6613/0003:60, 6613/0003:61 paskirtis:
Žemės ūkio

APRIBOJIMAI:
Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės
apsaugos zonos (XX)
Vandens telkinių apsaugos juiostos ir zonos (XXIX)
Valstybei priklausančios melioracijos sistemos (XXI)
Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos bei įrenginiai
Elektros linijų apsaugos zonos (VI)
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ETAPAS Organizatorius: R. Bakšanskas, A. Tamelis,

DP

A. Sasnauskas ir N. Sasnauskienė

Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
detalusis planas
Laida

Esama padėtis

1205-DP

0
Lapas

Lapų

1

1

TERITORIJŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMAI
REGLAMENTŲ SANTRAUKOS ŠABLONAS
1. Teritorijos naudojimo būdas ar pobūdis:
G - Gyvenamosios teritorijos;
G1 - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos;
I - Inžinerinės infrastruktūros teritorijos;
I2 - Susisiekimo ir inž. tinklų koridoriai;
2. Leistinas statinių aukštis;
3. Leistinas užstatymo tankis;
4. Leistinas užstatymo intensyvumas;

Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
EKSPLOATUOJANT SKLYPĄ VADOVAUTIS
DETALUSIS PLANAS
"SPECIALIOSIOMIS ŽEMĖS IR MIŠKŲ NAUDOJIMO SĄLYGOMIS"
SPEC.SĄLYGOS:

VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS 1992 05 12 Nr.343
IR NUTARIMO REDAKCIJA 1995 12 29 Nr. 1640
PERSPEKTYVINIS DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKAS

Upės apsaugos juosta
nuo Nevėžio upės šlaito briaunos 25 m
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donoji linija
Gatvės rau
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PLANUOJAMŲ
SKLYPŲ PLOTAI:
01 - 913 kv.m.
02 - 1595 kv.m.
03 - 974 kv.m.
04 - 1534 kv.m.
05 - 973 kv.m.
06 - 1535 kv.m.
07 - 937 kv.m.
08 - 1571 kv.m.
09 - 1690 kv.m.

VISO: 11722kv.m.
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Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
detalusis planas

Gyvenamos teritorijos;
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos;

ETAPAS Organizatorius: R. Bakšanskas, A. Tamelis,

DP

A. Sasnauskas ir N. Sasnauskienė

Laida

Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai.
Pagrindinis brėžinys
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1

Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
DETALUSIS PLANAS
NUŽYMĖJIMO BRĖŽINYS M 1:1000
Gatvių ašių susikirtimo taškas
526984,07
6174560,94
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Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
detalusis planas
Laida

Žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys
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Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
DETALUSIS PLANAS
Susisiekimo komunikacijų ir
inžinerinės infrastruktūros objektų brėžinys

10kV El. linijos apsaugos zona
10 m
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Sklypų (kadastro Nr.6613/0003:57,6613/0003:59,
6613/0003:60 ir Nr.6613/0003:61) Vyčių k., Panevėžio raj.
detalusis planas
Laida

Susisiekimo komunikacijų ir
inžinerinės infrastruktūros objektų brėžinys
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