UAB “ARCHISETUS”

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. BENDROJI DALIS
Žemės sklypo (kad. Nr. 8170/0003:369) Ajerų g., Ukmergės m., detalusis planas rengimas
vadovaujantis:
• Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-22 įsakymu Nr.13-185
• Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2012-02-22
sutartimi Nr. 13-185;
• Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus
išduotu 2012-03-27 planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.
12 S;
• Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus
išduotomis 2012-03-27 planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 12
• LR Teritorijų planavimo įstatymu, detaliųjų planų rengimo taisyklėmis
• Ukmergės miesto teritorijos bendruoju planu
• kitais galiojančiais įstatymais ir normatyviniais dokumentais.
Pagal planavimo užduotį detaliojo planavimo dokumentams rengti, detalusis planas
rengiamas bendrąja tvarka.
Detaliojo plano organizatorius – Janė Valeikienė, atstovaujama Jurgitos Razumienės
(pagal 2012-01-23 įgaliojimą Nr. 212).
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo (kad. Nr. 8170/0003:369) naudojimo būdą ir
pobūdį (į gyvenamąsias teritorijas/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei nustatyti
reglamentus.Teritorijoje numatoma statyti vienbutį/dvibutį gyvenamąjį namą.
2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
Planuojamas žemės sklypas yra Ajerų g., Ukmergės m. Žemės sklypas (kad. Nr.
8170/0003:369) nuosavybės teise priklauso Janei Valeikienei. Esamo sklypo plotas – 0,2314 ha.
Esama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendro
naudojimo teritorijos, naudojimo pobūdis – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių.
Planuojame sklype statinių nėra. Teritorijoje altitudės kinta nuo 70 m iki 67 m ,
žemėjančios Ukmergėlės upės link. Planuojamas sklypas pietų pusėje ribojasi su Ukmergėlės upe,
rytinėje pusėje – su Ajerų gatve, vakarinėje pusėje – su valstybinio fondo žeme, šiaurinėje pusėje
– su Raimondo Karaliaus ir Elenos Karalienės žemės sklypu (kad. Nr. 8170/0003:351).
Teritorijoje atmosferos, dirvožemio užteršimo šaltinių, gamtos paminklų, istorijos ir
kultūros paveldo paminklų nėra. Žemės sklype auga medis. Teritorija patenka į gamtinį karkasą.
Inžinerinė infrastruktūra sklype neišvystyta. Šiuo metu sklype yra nutiesta 10 kV oro
linija.
Esami žemės naudojimo apribojimai pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“:
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
Žemės sklype įregistruotų servitutų nėra.
DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
3. PLANINIS SPRENDIMAS
Sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama. Naudojimo būdas keičiamas iš
bendro naudojimo teritorijos į gyvenamąsias teritorijas, naudojimo pobūdis iš urbanizuotų
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teritorijų viešųjų erdvių į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Nustatomas
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. Į sklypą privažiuojama iš Ajerų g.
Planuojamas sklypas Nr.1
Žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;
Naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos;
Naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos;
Sklypo Nr.1 plotas – 2314 m²;
Leistinas statinių aukštis - 8.5 m ;
Leistinas užstatymo tankumas -0,21;
Leistinas užstatymo intensyvumas – 0,30;
Statinių aukščio altitudė (m) – 79,00
Šiuo metu planuojamame sklype 10 kV oro linija. Todėl nustatomi žemės naudojimo
apribojimai pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“:
XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
Į sklypą įvažiuojama iš Ajerų g.
4. STATYBOS REGLAMENTAI
Statinių statybos zonos ribos pažymėtos grafiškai pagrindiniame brėžinyje. Užstatymo
reglamentai žemės sklypui nustatomi remiantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji
pastatai“ bei atsižvelgiant į kitus normatyvinius reikalavimus, esamus bei planuojamus įrengti
inžinerinius tinklus ir įrengimus bei apsaugos zonas. Sklypo užstatymo tankis – 0,21; užstatymo
intensyvumas–0,30; leistinas pastatų aukštis–8,5 m. Teritorijoje numatoma statyti vienbutį/dvibutį
gyvenamąjį namą.
Rengiant techninius statinių projektus, statybinės zonos ribos gali būti koreguojamos
atsižvelgiant į techniniame projekte projektuojamas inžinerinės infrastruktūros tinklų ir įrenginių
apsaugos zonas. Pastatai iki 8,5 m aukščio gali būti statomi ne arčiau kaip 3,0 m nuo sklypo ribos.
Detaliajame plane parodytos statybinių zonų ribos ir įvažiavimas į sklypą gali būti koreguojami
techniniame projekte, išlaikant normatyvinius atstumus tarp pastatų, sklypų ribų, želdinių,
inžinerinių tinklų bei įrenginių. Techninio projekto rengimo metu atstumas nuo projektuojamo
pastato iki sklypo ribos gali būti sumažintas, įstatymų nustatyta tvarka gavus gretimo sklypo
savininko sutikimą.
Numatomas reikalingas želdinių plotas- 50 %, esami želdiniai – išsaugomi (medis).
Gretimose teritorijose nėra veikiančių įmonių, kuriems būtų nustatyta SAZ. Techninio
projekto rengimo metu, akustinio triukšmo dydžiai turi atitikti HN 33:2011 (Žin., 2011, Nr. 753638 ) reikalavimams.
Servitutai sklype nenumatomi.
5. ŽELDINIŲ SISTEMA
Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, privalomasis plotas nuo viso žemės sklypo ploto
gyvenamosioms teritorijoms (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos sklypams) - 50
%, nustatomas pagal "Atskirųjų reakreacinės paskirties želdynų plotų normas" (AM 2007-12-21
įsakymas Nr. D1-694). Vadovautis LR AM 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 patvirtintais „Gamtinio
karkaso nuostatais".
Planuojama teritorija ribojasi su Vilkmergėlės upelio B dalimi pagal Ukmergės miesto
Bendrąjį planą. Sklype draudžiamas vandens apsaugos juostos pertvėrimas.
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6. INŽINERINIAI SPRENDIMAI
Vandentiekis-nuotekynė
Šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje UAB „Ukmergės vandenys“ priklausančių
vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra. Planuojama jungtis nuo esamų vandentiekio tinklų Vilkių
gatvėje. Buitinių nuotekų tinklai numatomi jungtis į esamus buitinių nuotekų tinklus, Vikių g.
Tinklų pasijungimo vieta ir išdėstymas parodyti sąlyginai ir turi būti tikslinami techniniame
projekte.
Techninio projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“
Dujotiekio tiekimas
Planuojamoje teritorijoje nėra paklota dujotiekio tinklų. Planuojamo sklypo
dujofikavimas galimas, paklojus skirstomąjį dujotiekį Ajerų g. nuo esamo vidutinio slėgio
dujotiekio tinklų Dobilų g.
Ryšių įrengimas
Planuojamoje teritorijoje nėra paklotų AB TEO LT ryšių kabelių ir požeminiai ryšių
kabelių. Artimiausias prisijungimo prie AB TEO LT ryšio tinklų taškas yra ties Vikių g. 10.
Elektros tiekimas
Į planuojamą sklypą elektrą numatoma tiekti 0,4 kV kabelių požemine linija nuo esamo
akcinei bendrovei AB LESTO priklausančio kvartalo elektros tinklo į numatomą komercinės
apskaitos skydą, kabelinę spintą (KAS).
Priklausomai nuo kliento pageidaujamos įrengti leistinos naudoti galios rengiant statinių
statybos techninį projektą galimas pasijungimas pagal AB LESTO išduotas technines sąlygas nuo
modulinės transformatorinės pastotės bei 10 kV KL .
Detaliajame plane į žemės sklypą patenkantiems elektros tinklams ir įrenginiams numatytos
ir išskirtos žemės juostos inžineriniams komunikaciniams
Visi esami inžineriniai tinklai turi būti aptarnaujami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiosiose žemės ir
miško naudojimo sąlygose LRV Nutarimo Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2011, Nr. 89-4249)
nustatytais apsaugos zonų reikalavimais.
Inžinerinių tinklų bei įrenginių išdėstymas parodyti sąlyginai ir turi būti tikslinami
techniniame projekte. Jo rengimo metu nustačius, kad inžineriniai tinklai bus tiesiami per kitus
privačius ar nuomojamus sklypus, arba į juos pateks tinklų apsaugos zonos, įstatymo numatyta
tvarka būtina gauti tų sklypų savininkų ar nuomininkų sutikimus. Nutiesus tinklus ir įrengus
inžinerinius įrenginius į sklypo registro duomenis turi būti įrašyti apribojimai nuo jų (vadovautis
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis“ patvirtintomis LRV 1992-05-12 nutarimu
Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43; 2008, Nr. 44-1643)): Apribojimų plotai nustatomi
geodezinių matavimų metu.
7. APLINKOS APSAUGA
Buitinės šiukšlės bus renkamos ir atiduodamos atliekų tvarkytojams.
Augalinės kilmės atliekos - augalų atliekos, lapai, turėtų būti kompostuojami. Siekiant
išvengti atmosferos teršimo, atliekų deginimas negalimas.
Už sanitarinę būklę sklypuose ir aplinkinėje teritorijoje atsakingi sklypų savininkai.
Išlaikant tokias sanitarines priemones gamtai ir gruntams bei aplinkai individuali gyvenama
teritorija neigiamos įtakos neturės, nagrinėjamas žemės sklypas nepatenka į nekilnojamųjų kultūros
vertybių teritoriją.
Gretimose teritorijose vykdoma ūkinė veikla neturi įtakos planuojamos teritorijos
ūkinei veiklai.
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7.1.Atmosferos apsauga.
Atmosferos teršimo šaltinių projektuojamame sklype nėra. Atmosferos teršimo šaltinių
projektuojamame sklype nėra. Įgyvendinus planuojamus sprendinius, neigiamo poveikio aplinkos
orui nuo planuojamos veiklos – neprognozuojama.
7.2.Vandens apsauga.
Vietovės geologinės – hidrogeologinės sąlygos šioje stadijoje netyrinėjamos.
7.3.Dirvožemio apsauga.
Projekto vykdymo metu neigiamas planuojamos veiklos poveikis dirvožemio augaliniam
sluoksniui neprognozuojamas.
7.4.Žemės gelmių apsauga.
Apie žemės gelmių išteklius duomenų nėra.
7.5. Biologinė įvairovė.
Planuojamoje teritorijoje Raudonąją knygą įrašytų augalinių rūšių augimvietės neaptiktos,
saugotinų gyvūnų rūšių vadaviečių nėra.
7.6.Kraštovaizdis.
Žemėnaudos struktūra nekinta. Planuojamos veiklos panaudojimas rekreacijai
nenumatomas.
7.7.Ekstremalios situacijos (avarijos).
Projekto įgyvendinimo metu, ekstremalių situacijų neprognozuojama.
7.8.Atliekų susidarymas.
Objekto eksploatavimo metu susidarys buitinės atliekos. Šiukšlės bus renkamos į maišus ar
konteinerius ir su gyvenvietės seniūnija sudaroma sutartis jų išvežimui.
7.9.Triukšmingumas.
Techninio projekto rengimo metu turi būti įvertintos priemonės, kad triukšmo lygis
neviršytų leistino lygio.
8. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS
Poveikio aplinkai vertinimo išvada:
Žemės sklypo (kad. Nr. 8170/0003:369) naudojimo būdo ir pobūdžio ketimas (į
gyvenamąsias teritorijas/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei reglamento
nustatymas neigiamų socialinių, ekonominių pasekmių ir žalingo poveikio aplinkai neturės.
.

Vardas, pavardė

Atestato
Nr.

PV

Oresta Karalaitienė

A 781

2012

Architektė

Jurgita Morkūnaitė

A 1441

2012

Pareigos

Parašas

Data

4
Kompleksas: ŽEMĖS SKLYPO (kad. Nr. 8170/0003:369) Ajerų g. 4, Ukmergė, detalusis planas

2012.05.15/DP

