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1. ĮVADASINFORMACIJA APIE RENGIAMO DETALIOJO PLANO
ORGANIZATORIŲ
1.1. Pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, kontaktinis asmuo
UAB „WURTH Lietuva“, į. k. 111576920
Pirklių g. 5, LT-02300 Vilnius
Tel. 8-5 235 61 60
Faksas: 8-5 235 61 66
El. paštas info@wurth.lt
Kontaktinis asmuo – UAB „Archturis“ direktorius Ramūnas Beinortas (pagal
įgaliojimą), tel. 8-698 37353, el. paštas archturis@takas.lt
1.2. Kita informacija
Detaliojo plano reng÷jas – UAB „Archturis“, į. k. 123844283
Mindaugo g. 16, LT-03225 Vilnius
Tel./faksas: 8-5 233 29 86
El. paštas archturis@takas.t
Kontaktinis asmuo – direktorius Ramūnas Beinortas, tel. 8-698 37353, tel/fax 8 5 233
29 86
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
- UAB ,,WURTH Lietuva‘‘projektavimo užduotis.
Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011-09-23 įsakymas Nr.
13-1255 „D÷l sutarties sudarymo“
-

2011-09-30 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo
sutartis Nr. 20-803.
Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012 vasario 9 d Nr.3
Planavimo sąlygų sąvądas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012 vasario 09 d.
Nr.36.
LP Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011 spalio 25 Nr. VR-4.2-128 1
LESTO Planavimo sąlygos Nr.TS -47260-11-0635.
Lietuvos automobilių kelių direkcija. Planavimo sąlygos detaliojo planavimo
dokumentuio rengti 2012-04-17 Nr.PS-72.
Topografinis pagrindas UAB,,Matavimo studija‘‘.

3. INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ
2.1. Plano pavadinimas

Žem÷s sklypų (kad. Nr. 8101/0004:106, Nr. 8101/0004:145 ir Nr. 8101/0003:178)
Ukmerg÷s r., Pivonijos sen., Jačionių kaime detalusis planas.
2.2. Plano pagrindiniai tikslai
Sujungti žem÷s sklypus (kad. Nr. 8101/0004:106 ir Nr. 8101/0004:145 į vieną. Visiems
žem÷s sklypams (kad. Nr. 8101/0004:106, Nr. 8101/0004:145 ir Nr. 8101/0003:178) pakeisti
pagrindinę tikslinę žem÷s naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žem÷s ūkio į kitos paskirties, į
pramon÷s ir sand÷liavimo objektų teritorijos, pramon÷s ir sand÷liavimo įmonių statybos),
nustatyti reglamentus.
2

2.3. Plano sąsaja su kitais planais ir programomis
Šio detaliojo planavimo pagrindas – 2011-09-30 Detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 20-803 tarp Ukmerg÷s rajono
savivaldyb÷s ir UAB „WURTH Lietuva“ (kopija pridedama, žr. Priedas Nr. 1).
Žem÷s sklypų (kad. Nr. 8101/0004:106, Nr. 8101/0004:145 ir Nr. 8101/0003:178)
Ukmerg÷s r., Pivonijos sen., Jačionių kaime detalusis planas rengiamas vadovaujantis:
1. Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Ukmerg÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-12-17 sprendimu Nr. 7-222.
2. Ukmerg÷s rajono Antakalnio kadastro vietov÷s žem÷tvarkos projektu (rengiamas
pagal 2012-03-16 Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos
Ukmerg÷s žem÷tvarkos skyriaus įsakymą Nr. 47VĮ-(14.47.2.)-415 „D÷l Ukmerg÷s
rajono Antakalnio kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto rengimo
Ukmerg÷s rajone).
Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano žem÷s naudojimo ir apsaugos
reglamentų br÷žinyje (ištrauka pateikta 1 pav.) nagrin÷jama teritorija priskiriama
urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms - potencialios pl÷tros negyvenamosioms
teritorijoms (U8). Vienas iš tokių teritorijų naudojimo būdų ir pobūdžių yra kita paskirtis
(verslo, pramon÷s, logistikos ir paslaugų bei kitos teritorijos, išskyrus gyvenamąsias teritorijas).

Nagrin÷jamos teritorijos vieta

1 pav. Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano žem÷s naudojimo ir apsaugos
br÷žinio ištrauka

Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano gamtos ir kultūros paveldo
br÷žinyje (ištrauka pateikta 2 pav.) dalis nagrin÷jamos teritorijos patenka į gamtinio karkaso
teritoriją (regioniniai vidinio stabilizavimo arealai ir ašys).
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Nagrin÷jamos teritorijos vieta

2 pav. Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrojo plano gamtos ir kultūros paveldo br÷žinio
ištrauka

2.4. Plano alternatyvų aprašymas
Teritorijos detalusis planas rengiamas pagal Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos
bendrojo plano sprendinius. Teritorija pl÷tojama kaip kitos paskirties, pramon÷s ir
sand÷liavimo objektų teritorija. Reali alternatyva detaliojo plano sprendiniams yra esama
pad÷tis.

3. INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO ĮGYVENDINIMO VIETĄ

Alternatyvios detaliojo plano įgyvendinimo vietos nenagrin÷jamos. Nagrin÷jamas
sklypas yra patogioje jame planuojamos veiklos (sand÷liavimo pastatai su administracin÷mis
patalpomis) požiūriu vietoje: šalia driekiasi magistralinis kelias A2 (transeuropin÷ magistral÷
E272), pakankamas plotas tokio tipo veiklai vykdyti. Transeuropin÷ magistral÷ E272 kerta
Lietuvos teritoriją iš pietryčių į vakarus, jungdama Šalčininkų pasienio postą su Klaip÷da ir
Palanga vakaruose. Tad palanku priimti ir išlyd÷ti sunkųjį autotransportą tiek iš Vilniaus
miesto, tiek iš šiaur÷s vakarų Lietuvos bei iš Baltarusijos ir Latvijos bei Estijos.
3.1. Informacija apie planuojamą teritoriją
Nagrin÷jama teritorija yra į šiaur÷s vakarus nuo Vilniaus miesto, Ukmerg÷s rajono
Pivonijos seniūnijoje, Jačionių kaime, šalia valstybin÷s reikšm÷s magistralinio kelio A2
Vilnius-Panev÷žys ir jungiamojo krašto kelio Nr. 231 Vytin÷–Vaitkuškis–Ukmerg÷ (3 pav.).
Šis kelias yra istorin÷ senojo Ukmerg÷s kelio trasa, kuri tarnauja tiesioginiam įvažiavimui iš
Vilniaus pus÷s į Ukmerg÷s pietinę dalį, Vaitkuškį.Sklypų ribos prie magistralinio kelio A2
sutampa su kelio juosta.
Artimiausias gyvenamasis namas nuo sklypo Nr. 1 ribos yra apie 490 m šiaur÷s rytų
kryptimi. Nuo sklypo Nr.2 iki min÷to namo šiaur÷s kryptimi yra apie 580 m.
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Artimiausias gyvenamasis namas nuo sklypo Nr. 2 ribos yra apie 200 m pietų kryptimi.
Nuo sklype Nr. 2 planuojamos automobilių stov÷jimo aikštel÷s iki min÷to namo pietryčių
kryptimi yra apie 340 m. Nuo planuojamų rampų iki min÷to namo pietų kryptimi yra apie 330
m.

Detaliojo planavimo teritorijos

3 pav. Planuojamos teritorijos vietov÷s žem÷lapis su pažym÷tomis gretimyb÷mis (www.maps.lt)

Švietimo, gydymo įstaigų, pramon÷s įmonių artimiausioje aplinkoje n÷ra.
Planuojamo sklypo Nr. 2 pakraštyje (žr. žem÷s sklypo Nr. 8101/003:178 planą, Priedas
Nr. 2) esantis vandens telkinys – melioracijos griovys (0,1982 ha ploto).
Artimiausias vandens telkinys – Antakalnio II tvenkinys, nuo detaliojo planavimo
sklypo Nr. 1 ribos nutolęs apie 1,75 km šiaur÷s rytų kryptimi.
Kitoje magistralinio kelio A2 pus÷je, į vakarus nuo detaliojo planavimo sklypo Nr. 2 yra
Vytin÷s miškas.
Detaliojo planavimo teritorija nepasižymi jautriomis aplinkos poveikiui savyb÷mis.
Nagrin÷jamuose sklypuose ir artimoje jiems teritorijoje n÷ra saugomų teritorijų bei istorinių ar
kultūros paveldo vertybių. Kaimyniniai vyraujančios žem÷s ūkio paskirties sklypai priklauso
fiziniams asmenims ir Lietuvos Respublikai. Artimiausioje aplinkoje plyti pievos.
Šiuo metu nagrin÷jamos 17,1045 ha bendro ploto teritorijos sudarytos iš tokių sklypų
(žem÷s sklypų nuosavyb÷s dokumentai pateikti Priede Nr. 2):
• žem÷s ūkio paskirties sklypo (kadastrinis Nr. 8101/0004:106, Antakalnio k. v),
kurio plotas 4,07 ha;
• žem÷s ūkio paskirties sklypo (kadastrinis Nr. 8101/0004:145, Antakalnio k. v.),
kurio plotas – 3,224 ha;
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• žem÷s ūkio paskirties sklypo (kadastrinis Nr. 8101/0003:178, Antakalnio k. v.),
kurio plotas – 9,8105 ha.
Jokia veikla, atitinkanti dabartinę žem÷s sklypų paskirtį, juose nevykdoma.
Teritorijos inžineriniu požiūriu yra silpnai įsisavintos. Vietov÷je yra AB Lesto
skirstomieji elektros tinklai. Vandens tiekimo, nuotekų surinkimo sistemų vietov÷je n÷ra.
3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
Žem÷s sklypų kad. Nr. 8101/0004:106, Nr. 8101/0004:145 ir Nr. 8101/0003:178)
Ukmerg÷s r., Pivonijos sen., Jačionių kaime detalusis planas parengtas vadovaujantis 2.3
skyriuje pamin÷tais planais bei išduotomis planavimo sąlygomis.
Planuojamoje teritorijoje n÷ra jokių įmonių, kurioms būtų nustatyta sanitarin÷ apsaugos
zona, tad planuojami pastatai nepateks į apsaugos ir sanitarines apsaugos zonas, nustatytas
pagal Specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 1992 –05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652, aktuali redakcija nuo
2011-06-12) ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintas
“Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles” (Žin., 2004, Nr. 134-4878;
2009, Nr. 152-6849, 2011, Nr. 46-2201).

Detaliuoju planu (detaliojo plano pagrindinis br÷žinys ) apjungiami du žem÷s ūkio
paskirties sklypai (kad. Nr. 8101/0004:106, kurio plotas 4,07 ha ir kad. Nr. 8101/0004:145,
kurio plotas 3,224 ha). Apjungtam sklypui , žym÷jimas br÷žinyje Nr.1, keičiama žem÷s
naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitos paskirties, į pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos, pramon÷s ir sand÷liavimo įmonių statybos. Numatoma sand÷liavimo paskirties
pastatų su administracin÷mis patalpomis statyba.

Sklypo kad. Nr. 8101/0003:178, plotas 9,8105 ha ribos nekeičiamos. Sklypui,
žym÷jimas br÷žinyje Nr.2, keičiama žem÷s naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitos paskirties,
į pramon÷s ir sand÷liavimo objektų teritorijos, pramon÷s ir sand÷liavimo įmonių statybos.
Numatoma sand÷liavimo paskirties pastatų su administracin÷mis patalpomis statyba.
Sklypas Nr. 1, kurio plotas 7,294 ha. Naudojimo reglamentai:
•
•
•
•
•
•

pastato aukštų skaičius – 3;
užstatymo tankumas – 0,3;
užstatymo intensyvumas – 0,6;
vidutinis statinio aukštis nuo žem÷s paviršiaus – 14,0 m;
želdinių plotas sklype – 50 %;
inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų servitutas – 0,4694 ha.

Sklypo naudojimo apribojimai:
Vandens gręžinio sanitarin÷ apsaugin÷ zona- 315 kv.m.
Vandentiekio, lietaus ir buitin÷s nuotekyn÷s tinklų ir įrengimų apsaugos zonos.
Ryšių linijos apsaugos zonos 0,112 ha .
Kelių apsaugos zonos 1,947 ha.
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Valstybei priklausančių melioracijos sistemos bei įrenginiai 4,58077 ha.
Sklypas Nr. 2, kurio plotas 9,8105 ha. Naudojimo reglamentai:
•
•
•
•
•

pastato aukštų skaičius – 3;
užstatymo tankumas – 0,3;
užstatymo intensyvumas – 0,6;
vidutinis statinio aukštis nuo žem÷s paviršiaus – 14,0 m;
želdinių plotas sklype – 50 %

•

inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų servitutas – 0,4606 ha.

Sklypo naudojimo apribojimai:
Vandens gręžinio sanitarin÷ apsaugin÷ zona- 315 kv.m.
Vandentiekio, lietaus ir buitin÷s nuotekyn÷s tinklų ir įrengimų apsaugos zonos.
Ryšių linijos apsaugos zonos 0,0862 ha .
Kelių apsaugos zonos 1,9484 ha.
Valstybei priklausančių melioracijos sistemos bei įrenginiai 4,58077 ha.
Detaliojo planavimo sklypuose Nr.1 ir Nr.2 numatoma statyti sand÷liavimo pastatus su
administracin÷mis patalpomis.
Sklype Nr. 1 planuojamas 10 000 m2 ploto pastatas .
Sklype Nr. 2 planuojamas 20 000 m2 ploto pastatas.
•

sklype Nr. 1 planuojama 60 vietų lengviesiems automobiliams ir 20 vietų
sunkiasvoriams automobiliams. Parkavimo būdas- antžeminis.

•

sklype Nr. 2 planuojama 70 vietų lengviesiems automobiliams ir 20 vietų
sunkiasvoriams automobiliams. Parkavimo būdas- antžeminis.

Viso planuojama apie 30 000 m2 bendro ploto patalpų. Planuojamos teritorijos veiklos
prioritetas – sand÷liavimas. Sand÷liai užims apie 90 % patalpų ploto. Patalpų plotai yra
preliminarūs ir bus tikslinami rengiant techninį projektą.
Atvežama produkcija bus iškraunama per specializuotas rampas autokrautuvais ir
sand÷liuojama sand÷liuose aukštuminio stelažavimo būdu. Pakrovimo-iškrovimo darbai vyks
uždarose patalpose. Išrūšiavus prekes pagal paskirties punktus, prek÷s bus išvežamos
lengvaisiais ir krovininiais automobiliais.
Planuojama, jog bus dirbama 1 pamaina. Darbo laikas I-V planuojamas nuo 7 val. iki 18
val., VI nuo 7 val. iki 16 val.
Kadangi n÷ra galimyb÷s prijungti inžinerinius tinklus prie centralizuotos sistemos (iki
Ukmerg÷s miesto inžinerin÷s infrastruktūros apie 15 km), vandens tiekimui sklype Nr. 2 ir Nr.1
planuojama įrengti po vieną vietinį artezinį vandens gręžinį (II grup÷s vandenviet÷). Aplink
vandens gręžinius sklypuose Nr.1 ir Nr.2 sudaroma griežto režimo apsaugos juosta, kurios R =
10 m ir taršos apribojimo juosta, kurios R = 50 m . Apribojimo juostoje negalima statyti
valymo įrenginių, sankaupų rezervuarų, skysto kuro rezervuarų, laikyti naftos produktus.
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Buitinių nuotekų valymui rytin÷je sklypo Nr. 1 dalyje projektuojami vietiniai buitinių
nuotekų valymo įrenginiai. Rytin÷je sklypo dalyje numatyti ir paviršinių nuotekų valymo
įrenginiai. Buitinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiams numatyta R-10 m apsaugin÷ zona.
Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į sklype įrengtus filtracinius laukus arba nuvedamos į prie
sklypo Nr.2 esantį melioracijos griovį.
Buitinių nuotekų valymui rytin÷je sklypo Nr. 2 dalyje projektuojami vietiniai buitinių
nuotekų valymo įrenginiai. . Rytin÷je sklypo dalyje numatyti ir paviršinių nuotekų valymo
įrenginiai. Buitinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiams numatyta R-10 m apsaugin÷ zona.
Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į prie sklypo ribos esantį melioracijos griovį.
Susidariusias buitines atliekas numatoma rinkti ir rūšiuoti vietoje. Tuo tikslu
planuojama pastatyti privažiavimo požiūriu patogioje vietoje (prie autotransporto stov÷jimo
aikštelių, kurios bus įrengtos nuo magistralinio kelio A2 pus÷s) atitinkamos paskirties
konteinerius, kad atitinkamiems atliekų tvarkytojams būtų lengva periodiškai išvežti
susikaupusias atliekas.
Pastatams šildyti sklypuose Nr.1 ir Nr.2 bus įrengta geoterminio šildymo sistema.
Karštas vanduo bus ruošiamas elektriniais boileriais.
Į kiekvieną planuojamą sklypą ir iš jo numatoma po vieną įvažiavimą/išvažiavimą iš
vietin÷s reikšm÷s kelio (žr. detaliojo plano pagrindinį br÷žinį, Priedas Nr. 3).
Automobilių stov÷jimo vietos ir skaičius parenkamas pagal galiojančius STR
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773)
reikalavimus. Planuojamas bendras preliminarus parkavimo vietų skaičius abiejuose sklypuose
– 130 lengviesiems automobiliams ir 40 sunkiasvoriams automobiliams. Planuojamas
antžeminis parkingas.
Taip pat planuojama, jog bus užtikrinti reglamentuojami atstumai nuo automobilių
parkavimo vietų iki gyvenamosios ir visuomenin÷s paskirties pastatų pagal Specialiąsias žem÷s
ir miško naudojimo sąlygas (Žin., 1992, Nr. 22-652, aktuali redakcija 2011-07-17).
Medžių planuojamoje teritorijoje n÷ra, tad kirtimai nenumatomi.
Gaisrams gesinti numatomi gaisriniai rezervuarai.

4. TERITORIJOS INŽINERINIS APRŪPINIMAS, SUSISIEKIMO
INFRASTRUKTŪRA,
Vietov÷s infrastruktūra n÷ra išvystyta. Inžinerinis teritorijos išvystymas planuojamas
atsižvelgiant į nustatytą teritorijos energetinį poreikį, vadovaujantis atitinkamų žinybų
išduotomis detaliojo planavimo sąlygomis ir galimais prisijungimo prie atskirų inžinerinių
tinklų taškais (detaliojo planavimo sąlygų kopijos pateiktos ) bei laikantis Ukmerg÷s rajono
savivaldyb÷s teritorijos bendrajame plane numatytų inžinerinių id÷jų.
Teritorijos inžineriniu požiūriu yra neišvystytos. Vietov÷je yra AB Lesto skirstomieji
elektros tinklai. Vandens tiekimo, nuotekų surinkimo sistemų vietov÷je n÷ra.
4.1. Elektros tiekimas

Elektros energijos tiekimas numatomas pagal AB Lesto, Ukmerg÷s tinklo eksploatavimo
grup÷s išduotas planavimo sąlygas Nr. TS-47260-11-0635. Objekto elektros įrenginiai
prijungiami prie bendrov÷s skirstomųjų elektros tinklų 400 kW elektros įrenginių įrengtąja
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naudoti galia ir 400 kW leistinąja naudoti galia, paskirstant pagal aprūpinimo elektros energija
II patikimumo kategoriją. Sklype Nr.2 prie magistralinio kelio numatytas servitutas modulinei
transformatorinei statyti. Elektros kebeliu tiesimui sklypuose numatyti servitutai.
4.2. Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas
Vandens tiekimo, nuotekų surinkimo sistemų vietov÷je n÷ra. Sklypuose Nr. 1 ir
Nr.2 numatomi įrengti po vieną vandens tiekimo gręžinį.
Kadangi n÷ra galimyb÷s prijungti inžinerinius tinklus prie centralizuotos sistemos (iki
Ukmerg÷s miesto inžinerin÷s infrastruktūros apie 15 km), vandens tiekimui sklypuose Nr. 2 ir
Nr.1 planuojama įrengti po vieną vietinį artezinį vandens gręžinį (II grup÷s vandenviet÷).
Aplink vandens gręžinius sklypuose Nr.1 ir Nr.2 sudaroma griežto režimo apsaugos juosta,
kurios R = 10 m ir taršos apribojimo juosta, kurios R = 50 m (vadovaujantis LR sveikatos
apsaugos ministro 2006-07-17 įsakymu Nr. V-613 „D÷l Lietuvos higienos normos HN 44-2006
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2006,
Nr. 81-3217; 2010, Nr. 41-1998). Apribojimo juostoje negalima statyti valymo įrenginių,
sankaupų rezervuarų, skysto kuro rezervuarų, laikyti naftos produktus.

Sklypo Nr.1 buitinių nuotekų valymui rytin÷je sklypo Nr. 1 dalyje projektuojami
vietiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Rytin÷je sklypo dalyje numatyti ir paviršinių
nuotekų valymo įrenginiai. Buitinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiams numatyta R-10 m
apsaugin÷ zona. Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į sklype įrengtus filtracinius laukus arba
nuvedamos į prie sklypo Nr.2 esantį melioracijos griovį.
Planuojamas buitinių nuotekų kiekis sklype Nr.1 numatomas 8,0 kub.m/parą, 2 920
kub.m/metus. Nuotekų kiekiai , valymo įrenginių našumas bus patikslintas rengiant techninį
projektą.
Sklypo Nr.2 buitinių nuotekų valymui rytin÷je sklypo dalyje projektuojami vietiniai
buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Rytin÷je sklypo dalyje numatyti ir paviršinių nuotekų
valymo įrenginiai. Buitinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiams numatyta R-10 m
apsaugin÷ zona. Išvalytos nuotekos bus išleidžiamos į prie sklypo ribos esantį melioracijos
griovį.
Planuojamas buitinių nuotekų kiekis sklype Nr.2 numatomas 8,0 kub.m/parą, 2 920
kub.m/metus. Nuotekų kiekiai , valymo įrenginių našumas bus patikslintas rengiant techninį
projektą
Paviršin÷s nuotekos sklypuose susidarys nuo pastatų stogų ir automobilių stov÷jimo
aikštelių.
Sklype Nr.1 planuojama įrengti 0,37 ha kietųjų dangų, skirtų automobilių stov÷jimo
aikštel÷ms ir pravaziavimams įrengti. Planuojamas nuotekų kiekis nuo kietųjų dangų būtų 870
kub.m/metus. Sklype paviršin÷s nuotekos nuo automobilių stov÷jimo aikštelių valomos
paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, numatytų sklypo Nr.1 rytin÷je dalyje. Nuotekos nuo
automobilių stov÷jimo aikštelių apvalomos iki teis÷s aktuose nustatytų reikalavimų (SM
vidutin÷ metin÷- 30mg/l, NP (vidutin÷ metin÷)- 5mg/l). Apvalytas vanduo išleidžiamasį sklype
esančius filtracijos laukus arba nuvedamos į prie sklypo Nr.2 esantį melioracijos griovį.
Valymo įrenginių našumas bus įvertintas techniniame projekte.
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Sklype Nr.2 planuojama įrengti 0,37 ha kietųjų dangų, skirtų automobilių
stov÷jimo aikštel÷ms ir pravaziavimams įrengti. Planuojamas nuotekų kiekis nuo kietųjų dangų
būtų 870 kub.m/metus. Sklype paviršin÷s nuotekos nuo automobilių stov÷jimo aikštelių
valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, numatytų sklypo Nr.2 rytin÷je dalyje.
Nuotekos nuo automobilių stov÷jimo aikštelių apvalomos iki teis÷s aktuose nustatytų
reikalavimų (SM vidutin÷ metin÷- 30mg/l, NP (vidutin÷ metin÷)- 5mg/l). Apvalytas vanduo
išleidžiamas į prie sklypo esantį melioracijos griovį. Valymo įrenginių našumas bus įvertintas
techniniame projekte.
4.3. Šilumos tiekimas
Šilumos tiekimo tinklų prie sklypų n÷ra. Sklypuose Nr.1 ir Nr.2 numatoma įrengti geoterminį
pastatų šildymą.
4.4. Susisiekimo komunikacijos

Sklypo detalusios planas atliktas pagal Lietuvos automobilių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos 2012-04-17 išduotas planavimo sąlygas Nr. PS-72.
Projektas parengtas vadovaujantis Valstyb÷s įmon÷s ,,Transporto ir kelių tyrimo
institutas‘‘ parengta ataskaita ,,Sklypų kad. Nr. 8101/0004:106 , kad. Nr. 8101/0004:145 ir kad.
Nr. 8101/0003:178 Ukmerg÷s raj. sav. Pivonijos sen., Jačionių k. detaliojo plano poveikio kelių
saugumui vertinimas.‘‘

Sklypas Nr.1. (plotas 72 940 kv.m.)
Detaliojo planavimo sklypui Nr.1.yra nustatoma kelio A2 apsaugos zona pagal
Specialiąsias žem÷s ir miško naudojimo sąlygas (Žin., 1992, Nr. 22-652, aktuali redakcija nuo
2011-06-12). Pastatai planuojami ne arčiau kaip 70 m nuo magistralinio kelio A2 Vilnius –
Panev÷žys briaunos. Kelio apsaugin÷je zonoje numatomos automobilių stov÷jimo aikštel÷s.
Sklypo riba sutampa su kelio A2 juosta. Inžinerinių komunikacijų tinklai planuojami už
magistralinio kelio A2 juostos ribų. Prie kelio A2 juostos sklype numatytas 13,0 m pločio
servitutas susisiekimo ir inžinerin÷ms komunikacijoms tiesti. Sklype lauko elektros ir kiti lauko
inžineriniai tinklai tiesiami ne arčiau kaip 3,0 metrai nuo kelio A2 pylimo pado, iškasos,
griovio išorinio krašto.
Buitin÷s ir paviršin÷s nuotekos sklype Nr.1 nuvedamos į prie sklypo esantį melioracijos
griovį.
Organizuojant eismą į planuojamą sklypą Nr.1 , naujų nuovažų iš valstybin÷s reikšm÷s
kelių nenumatomas. Dešininis posūkis į vietin÷s reikšm÷s kelią Įvažiavimas ir išvažiavimas į
sklypą Nr.1. numatomas tik iš vietin÷s reikšm÷s kelio. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas
vietin÷s reikšm÷s kelio tęsinyje. Detaliajame plane numatyti servitutai tiesti kelius į kitus
sklypus. Galimam įvažiavimui į sklypą (kad.Nr.8101/0004:0180), esantį prie šiaurin÷s
planuojamo sklypo ribos, numatytas 16,50 m pločio servitutas susisiekimo ir inžinerin÷ms
komunikacijoms tiesti.
Trišal÷ krašto ir vietin÷s reikšm÷s kelio sankryža bus rekonstruojama. Atsižvelgiant į į
rekomendacijas R36-01 reglamentuojamus posūkio iš III- IV kategorijos valstybin÷s reikšm÷s
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kelio į vietin÷s reikšm÷s I kategorijos kelią dydžius, numatoma R= 15m spindulio posūkio
kreiv÷ .
Vietin÷s reikšm÷s kelią iki įvažiavimo sklypą Nr.1 siūloma rekonstruoti , praplatinant
važiuojamąją dalį iki 7,0 m ir įrengiant naujus kelkraščius iki 1,50 m pločio.

Planuojama, kad į planuojamą sklypą per parą atvažiuos/išvažiuos po 20 sunkvežimių
ir po 70 lengvųjų automobilių. Kadangi veikla bus vykdoma darbo dienomis nuo 7 val iki 18
val., priimama, jog vidutinis į sklypą atvažiuojančių sunkvežimių skaičius per valandą bus 2, o
lengvųjų automobilių – 6.Vidutinis transporto priemonių jud÷jimo greitis nagrin÷jamuose
sklypuose priimamas 20 km/h. Automobilių stov÷jimo vietų skaičius ir išd÷stymas bus
numatomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 1999-03-02 įsakymu Nr. 61 patvirtintu STR
2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” (Žin., 1999, Nr. 27-773).

Sklypas Nr.2. (plotas 98 105 kv.m.)
Sklypas vakarin÷je dalyje ribojasi su krašto keliu Nr.231 ir vietin÷s reikšm÷s keliu.
Detaliojo planavimo sklypui Nr.2.yra nustatoma krašto kelio apsaugos zona pagal Specialiąsias
žem÷s ir miško naudojimo sąlygas (Žin., 1992, Nr. 22-652, aktuali redakcija nuo 2011-06-12).
Krašto kelio Nr. 231 apsaugos zona – 50 m nuo kelio briaunos (zonos pažym÷tos
detaliojo plano pagrindiniame br÷žinyje). Kelių apsaugos zonose pastatai negal÷s būti
projektuojami. Kelių apsaugos zonoje numatomos automobilių stov÷jimo aikštel÷s.
Įvažiavimas (išvažiavimas) į sklypą numatomas iš vietin÷s reikšm÷s kelio įrengiant
naują nuovažą. Vietin÷s reikšm÷s kelią iki įvažiavimo sklypą Nr.1 siūloma rekonstruoti ,
praplatinant važiuojamąją dalį iki 7,0 m ir įrengiant naujus kelkraščius iki 1,50 m pločio.
Inžinerin÷ms komunikacijoms tiesti sklype prie krašto ir vietin÷s reikšm÷s kelio
numatomas servitutas. Apvalytos buitin÷s ir paviršin÷s nuotekos sklype Nr.2 nuvedamos į šalia
sklypo Nr. 2 esantį melioracijos griovį. Vandens telkiniai kelių apsaugin÷se zonose
nenumatomi.
Planuojama, kad į planuojamus sklypus Nr.1 ir Nr.2 per parą atvažiuos/išvažiuos po 20
sunkvežimių ir po 70 lengvųjų automobilių. Kadangi veikla bus vykdoma darbo dienomis nuo
7 val iki 18 val., priimama, jog vidutinis į kiekvieną sklypą atvažiuojančių sunkvežimių
skaičius per valandą bus 2, o lengvųjų automobilių – 6. Vidutinis transporto priemonių
jud÷jimo greitis nagrin÷jamuose sklypuose priimamas 20 km/h. Automobilių stov÷jimo vietų
skaičius ir išd÷stymas bus numatomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 1999-03-02
įsakymu Nr. 61 patvirtintu STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo
sistemos” (Žin., 1999, Nr. 27-773).
4.5. Gaisrų tikimyb÷ ir jų prevencija
Objektai planuojamoje teritorijoje bus statomi vadovaujantia LR galiojančiomis
statybos normomis ir statybos techniniais reglamentais. Eksploatuojant pastatus
pavojingi procesai nenumatomi.
Išor÷s ir vidaus gaisrų gesinimui sklypuose bus numatyti gaisriniai rezervuarai.
Rezervuaraų kiekis, dydis ir vieta parenkama ruošiant techninį projektą.Pastatuose bus
įrengta gaisrin÷ signalizacija. Prie pastatų bus patogus privažiavimas. Artimiausi
pastatai nuo sklypo yra už 330m.
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5. Teritorijos apsaugos statusas
Detaliojo plano teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas
(vadovaujantis www.vstt.lt pateiktais duomenimis).
Detaliojo planavimo sklypams yra nustatomos vandens gręžinio sanitarine apsaugin÷
zona, vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.(LR nutarimas
1995.12.29. Nr.1640, punktas XLIX).
Detaliojo planavimo sklypams yra nustatomos kelių apsaugos zonos pagal Specialiąsias
žem÷s ir miško naudojimo sąlygas (Žin., 1992, Nr. 22-652, aktuali redakcija nuo 2011-06-12):
krašto kelio Nr. 231 apsaugos zona – 50 m nuo kelio briaunos, magistralinio kelio A2 apsaugos
zona – 70 m nuo kelio briaunos (zonos pažym÷tos detaliojo plano pagrindiniame br÷žinyje, žr.
Priedas Nr. 3). Kelių apsaugos zonose pastatai negal÷s būti projektuojami.
Pagal LR žem÷s ūkio ministro 2008-04-16 įsakyme Nr. 3D-218 „D÷l melioracijos
techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių technin÷s priežiūros taisykl÷s“
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 46-1738, aktuali redakcija nuo 2010-11-07) pateiktų melioracijos
griovių, pylimų technin÷s priežiūros reikalavimų 32.2 punktą melioracijos grioviams
(matuojant nuo griovio šlaito viršutin÷s briaunos) nustatoma 15 m pločio griovio priežiūros
juosta, kurioje draudžiama statyti statinius (išskyrus hidrotechnikos), tverti tvoras, sodinti
medžius ir krūmus, ir 1 m pločio daugiamečių žolių apsaugin÷ juosta, kurią galima arti tik
pers÷jant žolę.
Planuojamuose žem÷s sklypuose taip pat yra valstybei nuosavyb÷s teise priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai. Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą (Žin.,
1993, Nr.71-1326; aktuali redakcija nuo 2010-05-11) žem÷s savininkas arba naudotojas,
turintis sklypą, kuriame įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai,
privalo tausoti melioracijos sistemas ir įrenginius, neatlygintinai atlikti jam priskirtų
melioracijos įrenginių smulkius priežiūros darbus pagal Žem÷s ūkio ministerijos patvirtintą
sąrašą, leisti Žem÷s ūkio ministerijos ir valstybinių melioracijos tarnybų įgaliotiems asmenims
tikrinti ir remontuoti jų žem÷je esančius melioracijos įrenginius, atlikti nustatytuosius
priežiūros darbus (suderinus šį klausimą su naudotojais), derinti su valstybin÷mis melioracijos
tarnybomis melioruotoje žem÷je atliekamus žem÷s kasimo darbus.
Vadovaujantis Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 22-652,
aktuali redakcija nuo 2011-06-12) reikalavimais vandens telkinių apsaugai, draudžiama
atstatyti hidrotechninius statinius be Aplinkos ministerijos leidimo.
Sklypams taip pat nustatytos ryšių linijų apsaugos zonos (žem÷s juostos, kurių plotis po
2 m abipus požeminio kabelio trasos arba orin÷s linijos kraštinių laidų).
Nuo 80 vietų automobilių stov÷jimo aikštel÷s sklype Nr. 1 nustatomi tokie atstumai: iki
gyvenamųjų namų langų– 25 m, iki visuomeninių pastatų langų– 15 m; nuo 90 vietų
automobilių stov÷jimo aikštel÷s sklype Nr. 2 nustatomi tokie atstumai: iki gyvenamųjų namų
langų– 25 m, iki visuomeninių pastatų langų– 15 m (pagal Specialiąsias žem÷s ir miško
naudojimo sąlygas (Žin., 1992, Nr. 22-652, aktuali redakcija nuo 2011-06-12)).
Planuojamoje teritorijoje n÷ra jokių įmonių, kurioms būtų nustatyta sanitarin÷ apsaugos
zona (SAZ). Planuojama teritorija nepatenka ir į kitų ūkin÷s veiklos objektų esančių už
planuojamos teritorijos ribų, SAZ. Nagrin÷jamoje teritorijoje planuojamai ūkinei veiklai –
sand÷liavimo objektams SAZ nenustatomos.
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Planuojamoje teritorijoje saugomų ar kitų svarbesnių augalų bei gyvūnų buveinių n÷ra
(vadovaujantis www.vstt.lt ), tad sprendiniai nedarys poveikio ekosistemoms ir biologinei
įvairovei.
Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (vadovaujantis Kultūros vertybių registro
(www.kpd.lt ) duomenimis) planuojamoje teritorijoje ir greta jos n÷ra. Arčiausiai planuojamos
teritorijos esantys kultūros paveldo objektai nuo jos nutolę apie 3 km.
6. Triukšmo apsauga
Statybos ir įrengimo etapų metu triukšmas bus trumpalaikis. Gamybin÷ veikla detaliojo
planavimo teritorijoje neplanuojama. Technologinių procesų triukšmas nenumatomas.
Nagrin÷jamoje teritorijoje esamo autotransporto keliamas triukšmas nedarys
reikšmingos įtakos akustinei aplinkos taršai. Pakrovimo-iškrovimo darbai vyks uždarose
patalpose. Rampos (10 vietų) sklype Nr. 1 bus įrengtos šalia vietin÷s reikšm÷s kelio, apie 790
m atstumu nuo artimiausio gyvenamojo namo. Rampos (10 vietų) sklype Nr. 2 bus įrengtos iš
rytin÷s sklypo pus÷s, apie 330 m atstumu nuo artimiausio gyvenamojo namo.
Planuojamos ūkin÷s veiklos priede Nr.6 pateiktas transporto srautų triukšmo įvertinimas
įvertinant ir nuo magistralinio kelio A2 sklindantį triukšmą. Apskaičiuoti triukšmo lygiai
neviršija ribin÷s 65 dBA esamoje artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Didžiausiais triukšmo
lygis fiksuojamas prie arčiausiai magistralinio kelio esančio gyvenamojo namo ir siekia 58
dBA. Panuojamos ūkin÷s veiklos , lyginant su esama situacija, prie artimiausių gyvenamųjų
namų esamas triukšmo lygis padid÷ja 0,1 dBA.
Planuojami objektai dirbs 1 pamainą, darbo laikas darbo dienomis planuojamas nuo 7
val. iki 18 val., šeštadieniais nuo 7 val. iki 16 val. Vadovaujantis akustinį triukšmą
gyvenamojoje aplinkoje reglamentuojančia Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai 3638), gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin÷s paskirties pastatų (išskyrus
„D÷l triukšmo poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 933484).
Būsimų detaliojo planavimo teritorijoje pastatų patalpų v÷dinimo, šildymo, oro tiekimo
ir šalinimo sprendiniai, atitinkantys higienos normų reikalavimus, bus priimti techninio
projekto rengimo stadijoje.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo nagrin÷jamų sklypų automobilių stov÷jimo aikštelių
nutolę daugiau nei 300 m atstumu. Be to, šalia planuojamos teritorijos praeina intensyvaus
eismo magistralinis kelias A2 Vilnius – Panev÷žys (važiuojančių automobilių paros srautas
apie 13,3 tūkst. automobilių (iš jų sunkiųjų – 1,20 tūkst.)), tad daroma išvada, kad triukšmo
lygiui didžiausią įtaką tur÷s būtent jis.
7. KITA INFORMACIJA
7.1. Informacija apie priemones, numatytas neigiamų pasekmių aplinkai prevencijai
vykdyti, pasekm÷ms sumažinti ir kompensuoti
Veikla, numatoma vykdyti nagrin÷jamoje teritorijoje, ekologiškai švari, reikšmingo
poveikio gyventojams bei aplinkos komponentams netur÷s.
Priemon÷s, numatomos neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui
sumažinti ar kompensuoti:
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•

Paviršin÷s nuotekos nuo kietos dangos bus surenkamos ir išvalytos sertifikuotuose
paviršinio vandens nuotekų valymo įrenginiuose iki teis÷s aktuose nustatytų
reikalavimų bus išleidžiamos į melioracijos griovį.

•

Buities nuotekos iki teis÷s aktuose nustatytų reikalavimų bus valomos vietiniuose
sertifikuotuose biologinio valymo įrenginiuose ir išvalytos išleidžiamos į
melioracijos griovį.

• Šilumos energijos gamybai bus naudojama vietiniai, atsinaujinantys energijos
ištekliai – geotermin÷ energija.
• Patalpų šildymui naudojant geoterminę energiją, į aplinkos orą nebus išskiriami
jokie teršalai.
•

Bus įrengtos atliekų surinkimo (rūšiuojant) aikštel÷s.

•

Sklypai Nr.1 ir Nr.2 patenka į gamtinio karkaso ribas.Sklypams bus taikomi
Gamtinio karkaso nuostatai (LR AM ministro įsakymas Nr.D1-594 2012.07.18
.Žin., 2010, Nr. 87-4619). Pagal šių nuostatų 10 punktą gamtinio karkaso
teritorijose, kurias bendrieji planai numato urbanizuoti, turi būti formuojamos
tarpusavyje besijungiančios 50% teritorijos ploto užimančios gamtinio karkaso
struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai. Pagal min÷tų nuostatų 11
punktą gamtinio karkaso kitos tikslin÷s paskirties sklypų užstatymo tankumas
ribojamas iki 30 %.

•

Vadovaujantis Specialiosiomis žem÷s ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992,
Nr. 22-652, aktuali redakcija nuo 2011-06-12), nustatomos kelių apsaugos zonos.
Pastatus planuojama statyti ne arčiau kaip 70 m nuo magistralinio kelio A2
Vilnius-Panev÷žys briaunos ir ne arčiau kaip 50 m nuo krašto kelio Nr. 231
Vytin÷–Vaitkuškis–Ukmerg÷ briaunos.

•

Numatomos automobilių taršos mažinimo priemonių nagrin÷jamame objekte:
optimalus autotransporto stov÷jimo vietų skaičius (vadovaujantis LR Aplinkos
ministro 1999-03-02 įsakymu Nr. 61 patvirtintu STR 2.06.01:1999 “Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos” (Žin., 1999, Nr. 27-773)), geras
pravažiavimas, automobilių susikaupimo vienoje vietoje mažinimas.
Numatomos automobilių keliamo triukšmo mažinimo priemon÷s: transporto
priemonių greičio teritorijoje apribojimas, speciali nekelianti triukšmo asfalto
danga.
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Vadovaujantis Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų (Žin., 1992, Nr. 22-652, aktuali
redakcija nuo 2011-06-12) reikalavimais vandens telkinių apsaugai, draudžiama atstatyti
hidrotechninius statinius (melioracijos griovį) be Aplinkos ministerijos leidimo.

8. Informacija apie galimą visuomen÷s nepasitenkinimą rengiamu detaliuoju planu
Detaliojo plano sprendiniai atitinka Ukmerg÷s rajono bendrojo plano sprendinius.
Planuojama teritorija n÷ra saugomoje rekreacin÷je zonoje, joje n÷ra saugotinų kraštovaizdžio
objektų.
Visuomen÷ su detalaus plano sprendiniais bus supažindinta Lietuvos Respublikos
Teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391, aktuali redakcija nuo 2010-07-15) ir
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1996 m. rugs÷jo 18 d. nutarime Nr. 1079 “D÷l visuomen÷s
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 90-2099;
aktuali redakcija nuo 2011-05-01) nustatyta tvarka.
Su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu bei atrankos išvada
visuomen÷ bus supažindinta įstatymų nustatyta tvarka. Gautose atsakingų institucijų išvadose
nurodyta , kad detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas netur÷s reikšmingų neigiamų
pasekmių aplinkai .
Projekto vadovas R. Beinortas atest. Nr. A1535

9. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELö

1.

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
UAB ,,WURTH LIETUVA‘‘; Pirklių g. 5, Vilnius, tel. 8 5 2356160; direkt.
Virginijus Bučiūnas el.paštas info@wurth.lt

2.

Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas:
UAB ,,Archturis‘‘, tel./faks. 85 233 2986; Mindaugo g. 16, Vilnius; PV Ramūnas
Beinortas, tel. 8698 37353, el. paštas archturis@takas.lt

3.

-

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
UAB ,,WURTH Lietuva‘‘projektavimo užduotis.
Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011-09-23 įsakymas Nr.
13-1255 „D÷l sutarties sudarymo“

2011-09-30 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų
perdavimo sutartis Nr. 20-803.
- Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012 vasario 9 d Nr.3
- Planavimo sąlygų sąvądas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012 vasario 09 d.
Nr.36.
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
-

4.

- Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Ukmerg÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-12-17 sprendimu Nr. 7-222.
-Ukmerg÷s rajono Antakalnio kadastro vietov÷s žem÷tvarkos projektu (rengiamas
pagal 2012-03-16 Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos
Ukmerg÷s žem÷tvarkos skyriaus įsakymą Nr. 47VĮ-(14.47.2.)-415 „D÷l Ukmerg÷s
rajono Antakalnio kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projekto rengimo
Ukmerg÷s rajone).

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo dokumentais:
- Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Ukmerg÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-12-17 sprendimu Nr. 7-222.;

6.

Status quo situacija
Sklypų paskirtis nebūtų keičiama . Žem÷s ūkio veikla sklype nebūtų vykdoma. Sklypai
strategiškai patogioje vietoje nebūtų naudojami.
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7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
Sujungti žem÷s sklypus (kad. Nr. 8101/0004:106 ir Nr. 8101/0004:145 į vieną.
Visiems žem÷s sklypams (kad. Nr. 8101/0004:106, Nr. 8101/0004:145 ir Nr.
8101/0003:178) pakeisti pagrindinę tikslinę žem÷s naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš
žem÷s ūkio į kitos paskirties, į pramon÷s ir sand÷liavimo objektų teritorijos, pramon÷s ir
sand÷liavimo įmonių statybos), nustatyti statybos ir žem÷s naudojimo reglamentus.
Detalusis planas rengiamas turint tikslą sklypuose pastatyti sand÷liavimo paskirties
pastatus, su administracin÷mis patalpomis.

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas)
Vertinimo aspektai

9.

Teigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

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

Teigiamas, ilgalaikis.
Detalusis planas rengiamas
vadovaujantis Ukmerg÷s
raj. Bendruoju planu

ekonominei aplinkai

Teigiamas, ilgalaikis.
Vykdoma ūkin÷ veikla.

socialinei aplinkai

Teigiamas, ilgalaikis,
planuojama sukurti 60
darbo vietų

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Planuojama teritorija
Neigiamam poveikiui
patenka į gamtinio karkaso sumažinti numatomos
ribas. Teritorijoje taikomi poveikio sumažinimo
Gamtinio karkaso nuostatai. priemon÷s. Reikšmingų
ilgalaikių neigiamų pasekmių
Poveikis bus vizualinionebus.
estetinio pobūdžio.

krašto apsaugai ir kitoms
sritims, susijusioms su
nacionaliniu saugumu

N÷ra

10. Siūlomos alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamai veiklos
sričiai

Nenagrin÷jama. Pagal
Ukmerg÷s raj. Bendrąjį
planą sklypuose galima
numatyta veikla.

17

ekonominei aplinkai

N÷ra

socialinei aplinkai

N÷ra

gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Bus palikta nedirbama
žem÷.

krašto apsaugai ir kitoms
sritims, susijusioms su
nacionaliniu saugumu

N÷ra

Projekto vadovas Ramūnas Beinortas
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