AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Bendroji dalis
Pagrindinis darbo tikslas – keisti ţemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį (iš gyvenamųjų
teritorijų/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į komercinės paskirties
objektų
teritorijas/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas), nustatyti reglamentus. Esamo sklypo plotas –
0,0833 ha, kad. Nr. 8170/0007:166. Esama pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas
– gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – maţaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Planuojama vadovautis:
1. Įsakymu dėl sutarties sudarymo Nr. 13-1079.
2. Teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 20-699.
3. Planavimo uţduotimi (programa).
4. Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti reg. Nr. 71s.
5. Kultūros paveldo departamento planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti,
reg. Nr. 56.
6. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Nr. 81/10982.
7. Ţemės sklypo planu M 1:500.
8. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu Nr. 44/1355436.
9. V.Į. Registrų centro paţyma apie sklypo gretimybes.
10. Kadastro ţemėlapio ištrauka 1:1000.
11. Topo nuotrauka, atlikta UAB „Geosirus“ M 1:500.
12. Ukmergės miesto bendruoju planu patvirtintu 2011-08-31 Nr. 7-109
13. Ukmergės senamiesčio (unikalus vertybės kodas 17116, buvęs kodas U36), nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (patvirtintas 2010-10-18 Lietuvos respublikos
kultūros ministro įsakymu Nr. VĮ-511).
14. LR teritorijų planavimo įstatymu.
15. Detaliųjų planų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu
Nr. D1-239 , 2004-05-03.
16. Specialiosiomis ţemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LRV nutarimu 343
1992-05-24.
17. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-568 ,,Dėl sanitarinių zonų nustatymo ir
prieţiūros tvarkos patvirtinimo”, 2004-08-19.
18. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-151 2005-03-17,,Dėl ţemės sklypų pagrindinės tikslinės
ţemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdţių specifikos patvirtinimo”.
19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 61 „Dėl STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Aplinkos ministro įsakymas: statinių kadastro ir apskaitos metodika.
21. Ţemės sklypų pagrindinės tikslinės ţemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdţių
specifikacija.
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2. Esama būklė.
Esama teritorija- ţemės sklypas kurio plotas 0,0833 ha, Vasario 16-osios g. 15A, Ukmergės
mieste. Sklypo kadastrinis Nr. 8170/0007:166 Ukmergės m.k.v.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis- kita.
Naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos.
Naudojimo pobūdis- maţaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Ukmergės miesto bendrajame plane patvirtintame 2011 08 31d. planuojama teritorija yra
gyvenamojoje teritorijose, ir Ukmergės senamiesčio teritorijoje Nr.11 (pridedamas bendrojo plano
fragmentas). Šioje teritorijoje vystoma veikla turi nesudaryti galimybės paţeisti susiformavusį
kraštovaizdţio charakterį ir nesumenkinti senamiesčio vertės (pagal Ukmergės senamiesčio U36 teritorijos
ir apsaugos zonos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą).
Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116, buvęs kodas U36) Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiajame plane sklypas patenka į vertybės teritoriją. Planuojamame sklype nėra į
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytų statinių. Planuojamo sklypo naudojimo būdas ir pobūdis
neigiamai neįtakos istoriškai susiklosčiusio kraštovaizdţio (miestovaizdţio) charakterio, ir nesumenkins
Senamiesčio vertės. Specialiajame plane fizinės apsaugos pozonis urbanistinėms vietovėms nenustatytas.
Planuojamame sklype nėra panoramų apţvalgos vietų.
Registrų centro duomenimis sklype yra pastatas- gyvenamas namas, 2 pastatai- sandėliai,
pastatas- kiemo rūsys ir kiti statiniai (inţineriniai)-kiemo statiniai (tvora, šaligatvis).
Ţemės naudojimo apribojimai sklypui:
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
Teritorijos reljefas ţemėjantis. Paviršiaus altitudė nuo 69,60 iki 71,91 absoliutinių altitudţių.
Aukščių sistema – Baltijos, koordinačių sistema – LKS-94.
3. Sklypo gretimybės
Sklypo gretimybė plane 1-2-3 ţemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:352 įregistruotos Lietuvos
Respublikos nuosavybės teisės ir valstybinės įmonės Valstybės turto fondo patikėjimo teisė.
Sklypo gretimybė plane 5-6 ţemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:372 įregistruotos Lietuvos
Respublikos nuosavybės teisės ir Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos
patikėjimo teisė.
Sklypo gretimybė plane 3-4-5 ţemės sklypo kad. Nr. 8170/0007:163 įregistruotos Deivido
Panfilovo ir Renatos Ţulienės nuosavybės teisės.
Sklypo gretimybė plane 1-6 Vasario 16-osios gatvė.
4. Teritorijos planavimo sprendiniai
Keisti ţemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį (iš gyvenamųjų teritorijų/vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijas/prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybas), nustatyti reglamentus. Įvertinus esamą padėtį, galiojančių teritorijų planavimo
dokumentų nuostatas, planavimo tikslus, konkretizuojami detaliojo plano sprendiniai:
Sklypo Nr. plane - 1
Sklypo plotas – 0,0833 ha.
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė.
Ţemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Ţemės sklypo naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
Leistinas pastatų aukštis (metrais) – 8,0 m.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo tankumas – 60%.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo intensyvumas – 1,2.

5. Privažiavimai automobilių stovėjimas
Pietinėje sklypo pusėje, yra Vasario 16-osios gatvė su asfalto danga. Įvaţiavimui į sklypą
bus įrengtas įvaţiavimas nuo Vasario 16-osios gatvės. Sklypo ribose numatoma lengvųjų automobilių
stovėjimo aikštelė 7,5m x 10m trims automobiliams.
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6. Vandens tiekimas
Šiuo metu į gyvenamą namą yra atvestas vandentiekis iš miesto centralizuotų tinklų. Nauji
vandentiekio įvadai detaliajame plane nenumatomi.
7. Buitinių nuotekų nuvedimas
Šiuo metu iš gyvenamo namo yra išvesti buitinių nuotekų tinklai į miesto centralizuotus
nuotekų nuvedimo tinklus. Nauji buitinių nuotekų išvadai detaliajame plane nenumatomi.
8. Elektros energijos tiekimas
Šiuo metu į gyvenamą namą yra atvesta elektros oro linija. Nauji elektros įvadai detaliajame
plane nenumatomi.
9. Dujų tiekimas
Šiuo metu planuojamame sklype ir į gyvenamą namą nėra atvesti dujų įvadai. Nauji dujų
įvadai detaliajame plane nenumatomi.
10. Atliekų išvežimas
Planuojamame sklype buitinės atliekos bus rūšiuojamos patalpose, sudedamos į maišus ir
nunešamos į numatytą įrengti aikštelę buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti. Buitinių atliekų išveţimui
bus sudaryta sutartis nuolatiniam atliekų išveţimui su atliekas išveţančia ir tvarkančia įmone.
11. Aplinkos apsauga, higiena
Planuojamoje teritorijoje nenumatoma veikla, kenksminga supančiai aplinkai. Įgyvendinus
detalųjį planą bus rekonstruojamas esamas gyvenamas namas į komercinės paskirties pastatą, tvarkoma ir
priţiūrima aplinka.
12. Detaliojo plano sprendinių poveikio
nekilnojamosioms kultūros vertybėms vertinimas
Sklypo 0,0833 ha (kad.Nr.: 8170/0007:166) ţemės sklypo Ukmergės m., Vasario 16-osios g. 15a
detaliojo plano sprendinių poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms vertinimas atliekamas pagal
2012-10-23d. kultūros paveldo departamento prie Vilniaus teritorinio padalinio vedėjo Vito Karčiausko
išduotas planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 56.
Teritorija:
Planuojamos teritorijos adresas: Vasario 16-osios g. 15A, Ukmergė.. Sklypo plotas 833 m2. Sklypo
teritorija priskiriama Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas 17116) apsaugos zonos teritorijai. Esama
tikslinė ţemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties ţemė, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos,
naudojimo pobūdis - maţaaukščių gyvenamųjų namų statybos.
Analizuojami detaliojo plano sprendiniai:
Vertinimui pateikti detaliojo plano sprendiniai parengti vadovaujantis UAB „Remonto statybos projekto"
(projekto vadovės B. Kudţmienės), parengtais ir paveldosaugos institucijų aprobuotais detaliojo plano
sprendinių pasiūlymais.
Detaliojo plano sprendiniai:
Sklypui Nr. 1 nustatomas privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo reţimas:
Pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties ţemė, naudojimo būdas - komercinės
paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
Siekiant išsaugoti vizualinius ryšius tarp Vasario 16-osios gatvėje esančių statinių aukščių, įvertinus
Vasario 16-osios gatvėje esančių statinių architektūrinį stilių, aukštų skaičių, mansardų buvimą, ir stogų
konstrukcijų tipus, nustatomas leistinas pastato aukštis planuojamame sklype- 8m. Leistinas pastatų aukštų
skaičius- 1 su mansarda. Pastato aukštį numatoma tikslinti (neviršijant leistino pastatų aukščio) statinio
projekto rengimo metu.
Leistinas ţemės sklypo uţstatymo tankumas komercinės paskirties sklypui - iki 60 procentų. Statinio
statybos zona ir statybos riba planuojamame sklype- nurodomi pagrindiniame detaliojo plano teritorijos
uţstatymo reglamentų brėţinyje ir inţinerinių tinklų brėţinyje.
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Įvertinus Ukmergės miesto istorinės dalies, vertingąsias savybes ir panaudojus nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Ţin.,1995, Nr.3-37;2004, Nr.153- 5571) 2 str. 28d. išdėstytą pritaikymo
sąvoką, minimaliai keičiant vertingąsias savybes ir sudarant galimybes atkurti būklę, buvusią iki šių
pasikeitimų, išsaugoti ir nekeisti Vasario 16-osios gatvėje automobilių eismo sąlygų. Išsaugoma istorinė
gatvės erdvė, gatvės danga. Automobilių stovėjimui sklypo ribose numatoma įrengti automobilių
stovėjimo aikštelę trims automobiliams į kurią įvaţiavimas numatomas iš Vasario 16-osios gatvės. Sklypo
apţeldinimas- 15 procentų sklypo ploto skirti apţeldinimui.
Teritorijos uţstatymo raida
Ukmergės senamiesčio urbanistinis paveldas persikloja su senojo miesto vieta. Tik senamiesčio komplekso
dydis apie 112,56 ha. O senojo miesto plotas yra maţesnis – 45,40 ha. Pagrindinės senamiesčio gatvės
yra Kauno, Gedimino, Vytauto ir Vilniaus gatvės. Šalutines senamiesčio gatves, išsidėsčiusios dešiniajame
Šventosios upės krante: Paupio, Utenos, Molėtų, Pirties, Piliakalnio, J. Basanavičiaus, Vaiţganto,
Baţnyčios, Vilkmergėlės, Kurklių, Kalkių, Kranto, P. Cvirkos, Ţuvų, Širvintų, Klaipėdos, Vienuolyno,
Pilies, tame tarpe Vasario 16-osios gatvė, kurioje ir yra planuojamas sklypas.
Esama padėtis
Sklypas randasi Ukmergėje, Vasario 16-osios gatvėje 15A. Sklypas ribojasi su minėta gatve.
Gatvės vaţiuojamoji dalies danga – asfalto, įrengti šaligatviai grysti betoninėmis plytelėmis. Taip pat
sklypas ribojasi su privačiais sklypais:
kad. Nr. 8170/0007:352 įregistruotos Lietuvos Respublikos nuosavybės teisės ir valstybinės įmonės
Valstybės turto fondo patikėjimo teisė.
kad. Nr. 8170/0007:372 įregistruotos Lietuvos Respublikos nuosavybės teisės ir Nacionalinės
ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos patikėjimo teisė.
kad. Nr. 8170/0007:163 įregistruotos Deivido Panfilovo ir Renatos Ţulienės nuosavybės teisės.
Sklype šiuo metu yra pastatas- gyvenamas namas, 2 pastatai- sandėliai, pastatas- kiemo rūsys ir kiti
statiniai (inţineriniai)-kiemo statiniai (tvora, šaligatvis). Pridedamos esamo sklypo, pastato sklype ir
aplinkinės situacijos nuotraukos.

13. Planuojamos teritorijos naudojimo rėžimas ir pagrindiniai rodikliai
PAGRINDINĖ
TIKSLINĖ
ŢEMĖS
NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Kita

MAKSIMALUS
NAUDOJIMO BŪDAS
SKLYPO
SKLYPO ŢYM.
UŢSTATYMO
_________
PLOTAS,
NNR.
IND.
TANKUMAS
POBŪDIS
M²
PROC/M²

Komercinės paskirties
objektų teritorijos
Prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų
statybos

1

K/K1

833

60%

KITI REIKALAVIMAI
I. Ryšių linijų apsaugos zonos 0,0009 ha.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos 0,0056 ha.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos - 0,0245 ha
XIX. Nekilnojamųjų kultūros
vertybių teritorija ir apsaugos zonos0,0833 ha
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14.
SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
Teritorijų planavimo dokumento organizatorius:
UAB „Sveika šypsena“
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB „Remonto ir statybos projektas“ Vytauto 77, Ukmergė.
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
0,0833 HA (KAD. NR. 8170/0007:166) ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS M., VASARIO 16OSIOS G. 15A DETALUSIS PLANAS
Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Bendrieji planai:
Ukmergės miesto bendrasis planas (patvirtintas Ukmergės raj. tarybos 2011-08-31 sprendimu
Nr. 7-109)
Specialieji planai: Ukmergės senamiesčio (unikalus vertybės kodas 17116, buvęs kodas U36)
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (patvirtintas 2010- 10-18 Lietuvos
Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. VĮ-511.
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: Status quo situacija: esamas kitos paskirties, maţaaukščių gyvenamųjų namų statybos, priklausantis
juridiniam asmeniui. Esamame sklype negalima statyti komercinės paskirties pastato, todėl
rengiamas detalus planas sklypo naudojimo būdo ir pobūdţio keitimui.
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
keisti ţemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį (iš gyvenamųjų teritorijų/vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos į komercinės paskirties objektų teritorijas/prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybas), nustatyti reglamentus.
Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
pakeitus sklypo naudojimo būdą ir pobūdį į komercinės paskirties objektų teritorijas/ prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statybos (K/K1), sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. Sklypas
randasi Ukmergės miesto ir Ukmergės senamiesčio teritorijoje, adresu Vasario 16-osios g. 15A.
Vertinimo aspektai
Teigiamas (trumpalaikis,
Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
ilgalaikis) poveikis
poveikis
Sprendinio poveikis:
Teritorijos vystymo
Sklypo paskirtis, naudojimo būdasNeigiamo poveikio teritorijos vystymo
darnai ir (ar)
bei pobūdis turės teigiamos įtakosdarnai bei kultūros vertybių apsaugai
planuojamai veiklos
ilgalaikei veiklai. Detaliuoju planunenumatoma
sričiai
įgyvendinami Ukmergės miesto
bendrojo plano sprendiniai.
Ekonominei aplinkai
Esamo sklypo ribos ir plotas
Neigiamo poveikio ekonominei aplinkai
nekeičiami. Prekybos,
nenumatoma
paslaugų ir pramogų objektų
statybos naudojimo pobūdţio
sklypas turės teigiamos įtakos
ekonominei aplinkai
Socialinei aplinkai
Sklypas yra Ukmergės
Neigiamo poveikio socialinei aplinkai
senamiesčio teritorijoje.
nenumatoma.
Socialinei aplinkai neigiamos
įtakos nenumatoma.
Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdţiui

Įgyvendinant detaliojo plano
sprendinius, gamta nebus
teršiama. Komercinės
paskirties sklypas neigiamos
įtakos gamtinei aplinkai
neturės. Prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybos
sklype numatomas statyti

Neigiamo poveikio gamtinei aplinkai
bei kraštovaizdţiui, urbanistikai ir
aplinkosaugai nenumatoma
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10.

komercinės paskirties pastatą.
Buitinės nuotekos
pajungiamos į miesto
centralizuotus surinkimo
tinklus.
Siūlomos alternatyvos poveikis:
Teritorijos vystymo
darnai ir (ar)
planuojamai veiklos
sričiai
Ekonominei aplinkai

-

Socialinei aplinkai

-

Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdţiui

-

Nebūtų vystoma komercinė veikla,
nebūtų sutvarkoma aplinka, toliau
nebūtų tvarkoma teritorija. Nebūtų
įgyvendinami Ukmergės miesto
bendrojo plano sprendiniai.
Nevykdant veiklos nebūtų surenkami
mokesčiai į savivaldybės ir valstybės
biudţetą
Sklype esantis gyvenamos paskirties
pastatas neeksploatuojamas,
nenaudojamas pagal paskirtį.
Planuojamas sklypas liktų netvarkomas
ir nepriţiūrimas

Projekto vadovė ___________ Birutė Kudţmienė
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