


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1 DETALIOJO PLANO ORGANIZATORIAI: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

direktorius, Respublikos g. 94, LT-76295, Rokiškis, tel.: (8 458) 71 442, faks.: (8 458) 71 420, el.

paštas: a.jocys@post.rokiskis.lt.

1.2 DETALIOJO PLANO RENG ĖJAS: UAB ,,Šiltas namas“, informacija teikiama tel. +370

679 92646, el. paštas: v.maldauskaite@gmail.com

1.3 PLANUOJAMA TERITORIJA : žemės sklypas, esantis Rokiškio rajono savivaldybėje,

Juodupės seniūnijoje, Skuomantų k., Komarų g. 44, (žr. 1 pav.). Planuojamas plotas ~ 11,60 ha.

1 paveikslas.Planuojamos teritorijos padėtis vietovėje

1.4 DETALIOJO PLANO LYGMUO : vietovės lygmens detalusis planas.

1.5 DETALIOJO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI BEI NUMATOMA VEIKLA:

suformuoti žemės sklypą, nustatant žemės naudojimo pagrindinę paskirtį – konservacinės paskirties,

naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai (C/C2).

II. DETALIOJO PLANAVIMO PAGRINDAI IR S ĄLYGOS

Detalųjį planą numatoma svarstyti bendrąja tvarka. Teritorijos detalusis planas rengiamas

vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-25įsakymu Nr.

AV-87 „Dėl leidimo rengti detaliuosius planus“ ir 2013-09-25 registruotu Planavimo sąlygų sąvadu

(D-33), apimančiu šias sąlygas:

- Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus 2013-

09-23 planavimo sąlygos Nr. D-33;
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- UAB "Rokiškio vandenys" 2013-09-20 techninės sąlygos Nr. 13-137;

- Panevėžio visuomenės sveikatos centro Rokiškio skyriaus 2013-08-02 planavimo sąlygos Nr.

S-(7.48R)-2638;

- AB „LESTO“ 2013-08-09 planavimo sąlygos Nr. TS-45760-13-1834;

- TEOLT AB 2013-08-12 planavimo sąlygos Nr. 03-2-07-3/1810;

- Juodupės seniūnijos 2013-08-14 planavimo sąlygos Nr. R2-140;

- KPD Panevėžio teritorinio padalinio 2013-10-31 planavimo sąlygos Nr.(12.12.-P)2P-584.

Planavimo sąlygų sąvadas yra parengtas Rokiškio sav. administracijos Architektūros ir

paveldosaugos skyriaus vyr. specialisto Leonardo Jasinevičiaus ir patvirtintas Architektūros ir

paveldosaugos skyriaus vedėjos Danguolė Dagienės (2013-09-25).

2.1 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENT Ų GALIOJIMAS

Bendrųjų planų: Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir savivaldybės

dalies (Rokiškio miesto) bendrasis planas (patvirtintas 2008 m. birželio 27 d. Rokiškio rajono

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6.109).

Planuojamos teritorijos brėžiniai parengti 2014 m. patvirtintos skaitmeninės topografinės

nuotraukos M 1:500 (LKS-94 koordinačių sistemoje) pagrindu.

III. SITUACIJOS ANALIZ Ė

3.1 PLANUOJAMOS TERITORIJOS ESAMA SITUACIJA IR FAKTAI

Urbanistinė situacija. Planuojama teritorija yra cenrinėje Skuomantų kaimo dalyje (žr. 1 pav.),

pagal 2.21 punkte nurodytą planavimo dokumentą priskiriama kitos paskirties prioritetui (žr. 2 pav.).

Netoli planuojamos teritorijos rajoninis kelias Rokiškis – Juodupė – Onuškis – Ilzenbergas (3601).
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Esama teritorija yra Onuškio dvaro sodybos teritorija. Privaloma vadovautis nekilnojamųjų kultūros

vertybių apsaugą reglamenttuojančiais dokumentais ir teisės aktais.

2 paveikslas.Ištrauka iš bendrojo plano ties planuojama teritorija

Pagal Rokiškio miesto savivaldybės dalies bendrąjį planą (patvirtintas 2008 m. birželio 27 d.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-6.109), planuojama teritorija patenkaį

1) žemės naudojimo funkcinę zoną, pažymėtą indeksu U3 (kaimų teritorijų plėtros zona).

Kaimų plėtros zonose siekiama tolygaus, mažo intensyvumo užstatymo ir gyvenamosios funkcijos

teritorijose palaikymas. Skatinamas sodybinis užstatymas, specializuotų ūkių plėtra ir žemės

ūkio veikla, gerinama socialinėir inžinerinėinfrastruktūra. Galimas tikslinės žemės naudojimo

paskirties keitimas,įstatytų ir kitų teisės aktųnustatyta tvarka.

2) žemės naudojimo funkcinę zoną, pažymėtą indeksu M2 (vyrauja rekreacinių miškų

sklypai). Šis miškų naudojimo būdas numatytas projektuojamose rekreacinio prioriteto

teritorijose ir rekreaciniuose II B grupės miškuose (miško parkų miškuose; miestų miškuose bei

rekreaciniuose miško sklypuose). Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal

miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas str.).

Planuojamos teritorijos gretimybės. Pagal planuojamos teritorijos išsidėstymą ir plėtrą bei

vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio banko apibrėžtomis artimiausių suformuotų

sklypų ribomis, nustatytos šios planuojamo sklypo gretimybės (žr. 3 pav.):

Preliminari planuojamo
sklypovieta
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- laisvos valstybinės žemės fondas. Šiaurės-rytų ir pietvakarių planuojamos teritorijos ribose

laisva valstybinė žemė.

- žemės sklypas(kad Nr.7363/0002:15) – nuosavybės teise priklausantis Laimai

Černiauskienei, gim.1966-07-30.

- žemės sklypas(kad Nr.7363/0002:241)– nuosavybės teise priklausantis Valentinui

Skrandauskui, gim.1953-02-15. Kitos daiktinės teisės : servitutas - teisė aptarnauti požemines,

antžemines komunikacijas (tarnaujantis).

- žemės sklypas(kad Nr.7363/0002:304)– nuosavybės teise priklausantis Algiui Taliui,

gim.1959-07-07.

- žemės sklypas(kad Nr.7363/0002:227)– nuosavybės teise priklausantis Bronislavai

Talienei, gim.1925-07-22 .

- žemės sklypas(kad Nr.7363/0002:101)– nuosavybės teise priklausantis Verai

Pratkuvienei, gim.1957-01-01.

- žemės sklypas(kad Nr.7363/0002:100)– nuosavybės teise priklausantis Verai

Pratkuvienei, gim.1957-01-01.

Visuomenė informuota ir supažindinta su žemės sklypo detaliuoju planu, vadovaujantis

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

3 paveikslas.Planuojamo ir gretimų sklypų ribos

Informacinis skelbimas internetinėje erdvėje paskelbtas Rokiškio rajono savivaldybės

administracijos internetiniame tinklalapyje adresu http://rokiskis.lt/lt/teritoriju-planavimas/detalieji-

planai.html, Rokiškio rajono savivaldybės ribose platiname laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“,

pastatytas laikinasis informacinis stendas.
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Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir STR 2.02.09:2005

„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai“, nustatyti šie maksimalūs planuojamo sklypo rodikliai:

- sklypo užstatymo tankis 0.05 ;

- sklypo užstatymo intensyvumas 0,2 ;

- sklypo užstatymo aukštingumas 20 m.

Kult ūros paveldo objektas

Onuškio dvaro sodyba

Unikalus objekto kodas:15989

Onuškio dvaro sodyba. Vaizdasį rūmus nuo kelio. Dešinėje - 3 maumedžiai

Įregistravimo registre data:1993-05-19

Statusas: Valstybės saugomas

Rūšis: Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip: kompleksas (valstybinis)

Kompleksą sudaro: 1); oficina (26469; 2); oficina (26470; 3); svirno liekanos (26471; 4); arklidė

(26472; 5); svirnas (26473; 6); namas (26474; 7); ledainė (26475; 8); kumetynas (26476; 9); parko

fragmentai (26477; 10);

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Pagrindiniai dvaro

sodybą formuojantys elementai: užstatymas (9 dvaro laikotarpio statiniai ir jų liekanos), želdynai

(parko fragmentai), vandens telkiniai. Dvaro sodybos vystymesi ryškūs šie formavimosi etapai: I-

asis - 1529 m. - pirmą kartą paminėtas Lietuvos - Livonijos sienų aprašymų akte. Apie statinius

istorinių žinių neišliko. II-asis - priklausė Lietuvos kunigaikštystėje garsiai Mlečkų (Mleczkow h.

Korczak) giminei. Apie dvaro vystymąsi žinių neišliko. III-asis - XVIII-XIX a. sandūroje Onuškį
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nupirko Juzefas Komaras (miręs 1847m.). Po jo mirties Onuškį paveldėjo sūnus Teofilis (1800-

1861). Teofilis Komaras pastatė vėlyvojo klasicizmo rūmus. Vėliau buvo formuotas visas

kompleksas apie pusapvalų kiemą. Minimas dar vienas, panašių archit. formų statinys, stovėjęs

kitoje kelio pusėje, rūmų ašyje. Architektūra: Pastatų architektūrai būdinga: rūmai - klasicizmo

formų, ūkiniai pastatai - neorenesansinio romantizmo, istorizmo laikotarpio "plytų stiliaus".

Išskirtina: Rūmai vėlyvojo klasicizmo formų, vienaaukščiai su aukštu cokoliu ir mezoninu,

monumentaliu jonėninio orderio 4 kolonų portiku. Dvi oficinos - neorenesansinio romantizmo

stiliaus, mažesnio tūrio, pasuktos kampu abipus rūmų, formuoja pusapvalų reprezentacinį kiemą.

Arklidė ir svirno liekanos - neorenesansinio romantizmo stiliaus,įspūdingų matmenų, stovi

pusapvalaus kiemo šonuose, statmenai keliui. Šunininko namas ir ledainė - klasicizmo stiliaus,

mažų gabaritų.

3 paveikslas. Onuškio dvaro sodybos ribose esantys kultūros vertybių statiniai



Rūmų liekanos

Unikalus objekto kodas:564

Įregistravimo registre data:1992-04-22

Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (valstybinis)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai): Stačiakampio plano,

jungtinės bekoridorinės planinės struktūros, kompaktiško tūrio, vieno aukšto su aukštu cokoliniu

aukštu ir mezoninu pastatas.Įėjimus į pastatą š.r. ir p.v. fasaduose pabrėžia dviaukščiai portikai.

Rūmų išplanavime dominuoja centrinėje dalyje buvusi ovalo formos salė.

Pietvakarių oficina

Unikalus objekto kodas:26469
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Įregistravimo registre data:1993-05-19

Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (privatus)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Pailgo stačiakampio

plano, kompaktinio tūrio, 1 a. su išvystytu cokoliniu aukštu. Per pagrindinį įėjimą š. fasade

patenkamaį pastato centre buv. prieangį (šiuo metu jis performuotas).Į cokolinio a. patalpas

patenkama iš p. fasado pusės.

Šiaurės rytų oficina

Unikalus objekto kodas:26470

Įregistravimo registre data:1993-05-19

Statusas:Valstybės saugomas
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Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (privatus)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Stačiakampio plano,

bekoridorinės planinės struktūros, kompaktiško tūrio, vienaaukštis pastatas su aukštu cokoliu iš p.r.,

p.v. ir š.v. pusių ir nežymiai išsikišusiu, pastato centrą pabrėžiančiu rizalitu iš š.r. pusės. Į oficiną

patenkama pro š.r. fasado centre esančias duris. P.v. fasade buvusios durys vedė į dabar jau

nugriautą terasą ar verandą. Po pastatu yra rūsys.

Svirno liekanos

Unikalus objekto kodas:26471

Įregistravimo registre data:2002-04-17

Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (privatus)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Pailgo stačiakampio

plano, narvelinės planinės struktūros, kompaktiško tūrio, vienaaukštis pastatas su cokoliniu aukštu.

Į pastatą buvo patenkama pro plačius įvažiavimo vartus pastato galuose. Šv. fasade matosi vartų

didinimo žymės. Išmatavimai/plotas: Ilgis apie 35,0 m, plotis apie 20,0 m.

Arklid ė
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Unikalus objekto kodas:26472

Įregistravimo registre data:1993-05-19

Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (valstybinis)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Stačiakampio plano,

planinė struktūra sudėtinė (cokolinio a. - trinavė, I a. - halinė). Tūris - 1 a. su cokoliniu a.,

kompaktinis.Į pastato I a. patenkama iš galinio š.r. fasado,į cokolinį aukštą - iš p.r. ir š.r. fasadų

(manoma,įėjimas iš pr. fasado nėra pirminis).

Svirnas

Unikalus objekto kodas:26473

Įregistravimo registre data:1993-05-19
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Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (privatus)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Pailgo stačiakampio

plano, narvelinės planinės struktūros, kompaktiško tūrio, vienaaukštis pastatas. Pro plačius,

tarybiniame laikotarpyje praplatintus vartus š.v. fasade patenkamaį didesnę dalį pastato ploto ir

visą aukštį apjungiančią erdvę. Pro nedideles duris p. r. fasade patenkamaįmažesnę patalpą.

Šunininko namas

Unikalus objekto kodas:26474

Įregistravimo registre data: 2002-04-17

Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (privatus)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Stačiakampio plano,

bekoridorinės planinės struktūros, kompaktiško tūrio, vienaaukštis pastatas.Į pastatą patenkama pro

prie p.r. fasado pristatyto priebutį.

Ledainė

Unikalus objekto kodas:26475



SN-14-027/11
Lapas Lapų

12 19

Įregistravimo registre data:2002-04-17

Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (privatus)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Taisyklingo kvadrato

plano, kompaktinio 1 a. su išvystytu cokoliniu aukštu tūrio. Per pagrindinį įėjimą p.v. fasade

patenkamaį vienaerdvę cilindriniu skliautu perdengtą patalpą. Į cokolinio a. patalpas patenkama iš

pr. fasado pusės.

Kumetynas

Unikalus objekto kodas:26476

Įregistravimo registre data:1993-05-19
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Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (privatus)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Senoji dalis -

stačiakampio plano kompaktinio 1 a. tūrio. Į pastatą patenkama iš š.r. fasado pusės. Vidaus planinė

struktūra narvelinio tipo.

Parko fragmentai

Unikalus objekto kodas:26477

Įregistravimo registre data:2002-04-17

Statusas:Valstybės saugomas

Rūšis:Nekilnojamas

Objektasįrašytas kaip:kompleksą sudarantis objektas (valstybinis)

Priklauso kompeksui:Onuškio dvaro sodyba (15989)

Vietovėje yra:

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai):Landšaftinio tipo XIX

a. parkas. Želdynai užima didelius plotus, sudaro raiškius tūrinius komponentus, formuoja erdves.

Masyvų fone ryškiai išsiskiria soliteriai. Šiuo metu priaugę labai daug savaiminukų, masyvas

susilieja su savaiminukais apaugusiais rūmų ir svirno griuvėsius, žalios vejos nešienaujamos, takai

sunykę, todėl nieko negalima pasakyti apie parko struktūrą. Pagrindinis masyvas teritorijos v. dalyje.

Rytinėje buvęs dabar sunaikintas sodas,įrėmintas išlikusių liepų, uosių eilėmis. Apie parką išlikęs

aprašymas R. Aftanazio knygoje: Iki 1939 m. buvo išlikęs puikaus angliško išplanavimo parkas. Jis
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įkurtas už rūmų ir daugiau teritorijos šone, reljefo šlaite. Prieš rūmus iki tvenkinio buvusi veja, o

medžiai grupelėmis formuoti taip, kad neužstotų atsiveriančios puikios laukų ir miškų panoramos,

kuria buvo galima grožėtis nuo terasos ir balkono. Parke augo liepos, klevai, tuopos, svyruokliai

beržai, sibirinės eglės ir retesnių rūšių medžiai. Arčiau portiko augo alyvų krūmai. Kelio pusėje

rūmų ir "odrynos" ašyje buvoįvažiavimo vartai. Prie vartų augo eglės, toliau į šonus - veimutinės

pušys, arčiau rūmų - maumedžiai. Toliau tęsėsi įvairių rūšių alyvų ir svetimžemių krūmų juostos.

A.Tauro knygoje Mūsų parkai užfiksuota esama 1958 m. padėtis, kurioje užfiksuotas sodas, takų

tinklas, želdynų struktūra. Želdinių dendrologinė sudėtis: Parke vyrauja vietinės kilmės medžiai.

Medžių rūšinė sudėtis: klevai, eglės, guobos, uosiai,ąžuolai.

IV. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI

Eismo saugumas.Įvažiavimasį sklypą numatomas iš Komarų gatvės esamu privažiavimo

keliu, esančiu laisvoje valstybinėje žemėje. Įvažiavimo įrengimas eismo saugumuiįtakos neturės,

nes naujas neplanuojamas.

Aplinkos apsauga1. Sklypą (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos; naudojimo

pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos), vadovaujantis LR Aplinkos ministro

įs. Nr. D1-694 (2007-12-21) “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir

priklausomųjų želdynų plotų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ numatyti

apželdinti 50 % sklypo ploto. Rengiant techninius projektus vadovautis STR 2.02.09:2005

„Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais.

Gaisrinė sauga.Gaisriniams automobiliams skirtų pravažiavimų aukštis turi būti ne mažesnis

kaip 4,25 m, o plotis ne mažesnis kaip 3,5 m (visais atvejais – iki išsikišusių konstrukcijų).

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės.

Elektros linij ų apsaugos zonos.Pagal planavimo sąlygas numatoma palikti esamą elektros

energijos tiekimo sistemą, nustatant esamų elektros tinklų apsaugos zonas. Požeminės elektros

kabelių linijos apsaugos zona - žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų

kraštinių taškų.

Elektros oro linijos apsaugos zona - žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų,

lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro

linijos apsaugos zonos plotis nustatomas atsižvelgiantį šios linijosįtampą:

1 Formuojamame sklype apželdinimas, paviršinių vandenų valymas ir kt. spręsis techniniame projekte pagal
išduotas technines sąlygas.
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iki 1 kV - po 2 metrus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr. 343 „Dėl

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ reikalavimais, elektros linijos be elektros tinklų

raštiško leidimo draudžiama:

- statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti ar griauti pastatus, statinius ir inžinerinius tinklus;

- vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, melioravimo ir

laistymo darbus;

- sodinti arba kirsti medžius ir krūmus;

- važiuoti mašinoms ar kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau

kaip 4,5 m nuo kelio paviršiaus (elektros oro linijos apsaugos zonoje);

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Planuojama šių įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis 5 metrai nuo vamzdynų

ašies.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr. 343 „Dėl

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ reikalavimais, vandentiekio, lietaus ir fekalinės

kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonose draudžiama:

- sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas;

- įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir jų

tirpalus, naftą ir jos produktus;

Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.Pagal Lietuvos Respublikos

nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr.3-37) nustatomos šios

nekilnojamųjų kultūros vertybių (išskyrus statinių priklausinius) individualios apsaugos zonos:

- apsaugos nuo fizinio poveikio;

- vizualinės apsaugos.

Kol nenustatytos nekilnojamųjų kultūros vertybių individualios apsaugos zonos, taikomos

laikinosios zonos:

- apsaugos nuo fizinio poveikio - 50 metrų;

- vizualinės apsaugos - 500 metrų.

Prieš skelbiant nekilnojamąsias kultūros vertybes kultūros paminklais, turi būti nustatytos jų

individualios apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos saugomos kartu su šiomis

vertybėmis. Jų priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas nustato apsaugos reglamentas. Apsaugos

nuo fizinio poveikio zonoje draudžiama:

- atlikti darbus, deformuojančius gruntą ir sukeliančius jo vibraciją;



SN-14-027/11
Lapas Lapų

16 19

- laikyti aktyviąsias chemines, lengvai užsidegančias bei sprogstamąsias medžiagas;

- statyti statinius, kurie nėra skirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms apsaugoti ir

šių vertybių naudojimui garantuoti;

- atlikti kitokius darbus, galinčius pakenkti nekilnojamosioms kultūros vertybėms ar jų

teritorijoms.

Vizualinės apsaugos zonoje draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros

vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių prieš avariniams, remonto ar pritaikymo darbams bei šiems

darbams jų teritorijoje atlikti reikalingas Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimas.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir

statybos darbų projektai turi būti suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu.

Gamtinio karkaso reikalavimai. Atsižvelgusį Rokiškio rajono bendrąjį planą projektuojamai

teritorijai numatomas 50% sklypo ploto apželdinimas, kadangi teritorija patenka į gamtinio karkaso

teritoriją, regioninės svarbos migracinį koridorių. Teritorioje nustatyti saugotini želdynai

Servitutai. Planuojamame sklype, šiaurinėje dalyje numatytas kelio servitutai S01 IR S02.

Kelio servitutas – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti susisiekimo infrastruktūrą, važiuoti transporto

priemonėmis, naudotis taku. Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines

komunikacijas.

V. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINI Ų VERTINIMAS

Šio projekto sprendiniai neprieštarauja aplinkosauginiams reikalavimams. Tinkamai vykdant

veiklą numatytą detaliajame plane aplinkai neigiamo poveikio nebus.

Sprendiniai ekonominei ir gamtinei aplinkai bei kraštovaizdžiui neigiamo poveikio neturi,

ekologinė pusiausvyra nepažeidžiama.

Kadangi planuojamas sklypas nepasižymi biologineįvairove, todėl detaliojo plano sprendinių

poveikis šiuo aspektu nenagrinėjamas. Planuojamoje teritorijoje nenumatoma naujų statinių statyba,

todėl neigiamosįtakos aplinkai nebus.

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Jočys, Respublikos g.

94, Rokiškis, tel. (8 458) 71 442, faks. (8 458) 71 420.
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2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

UAB ,,Šiltas namas“, Trimitų g. 6-38, LT-09318 Vilnius. Informacija teikiama tel.

8 679 92646, el. paštas v.maldauskaite@gmail.com

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Žemės sklypo, esančio Rokiškio rajono savivaldybėje, Juodupės seniūnijoje, Skuomantų k.,

Komarų g. 44, detalusis planas.

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais

Detaliojo plano sprendiniai atitinka Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais

-

6. Status quo situacija

Planuojama teritorija yra cenrinėje Skuomantų kaimo dalyje (žr. 1 pav.), pagal 2.21 punkte

nurodytą planavimo dokumentą priskiriama kitos paskirties prioritetui (žr. 2 pav.). Netoli

planuojamos teritorijos rajoninis kelias Rokiškis – Juodupė – Onuškis – Ilzenbergas (3601).

Esama teritorija yra Onuškio dvaro sodybos teritorija. Privaloma vadovautis nekilnojamųjų

kultūros vertybių apsaugą reglamenttuojančiais dokumentais ir teisės aktais.

7. Tikslas, kurio siekiamaįgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:

Suformuoti 11,60 ha žemės sklypą, nustatyti teritorijos žemės paskirtį – konservacinės,

naudojimo būdą – kultūros paveldo objektų žemės sklypai, vadovaujantis Rokiškio rajono

savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir

įvertinimas)

Teritorija vertinama kaip mažai jautri antropogeniniam poveikiui ir tinkama planuojamai

gyvenamųjų namų statybai.

Vykdant visus projekte keliamus reikalavimus teritorijos tvarkymo režimui, t.y. pastatų

aukštingumui, tūriui, užstatymo tankiui, statybos vietai bei pastatų funkcijai projekto

sprendiniai bus palankūs bei naudingi nagrinėjamos teritorijos apylinkių urbanistinei raidai.

Darome išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas, nežiūrint į numatomus

trumpalaikius nepatogumus statinių statybos metu, turės teigiamą poveikį ne tik

planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai ir jose gyvenantiems žmonėms.

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,

ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)

poveikis
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9. Sprendinio poveikis:

teritorijos vystymo

darnai ir (ar)

planuojamai veiklos

sričiai

Teigiamas ilgalaikis poveikis. Nėra

ekonominei aplinkaiNustatytos aiškios teritorijos ir

jų naudojimo būdas, pobūdis leis

tikslingai skirti lėšas teritorijos

priežiūrai ir apsaugai.

Nėra

socialinei aplinkai Pagerės gyvenimo ir darbo

sąlygos, bendruomenės, kurioms

jie priklauso. Visa tai teigiamai

veikia ir žmonių sveikatą

Nėra

gamtinei aplinkai ir

kraštovaizdžiui Ilgalaikis teigiamas poveikis,

nes bus sutvarkyta planuojama

teritorija. Tai paskatins ir

besiribojančių aplinkinių

teritorijų tvarkymą.

Trumpalaikis neigiamas poveikis

statybos metu

10.Siūlomos

alternatyvos

poveikis:

Nerengti dataliojo plano

teritorijos vystymo

darnai ir (ar)

planuojamai veiklos

sričiai

Nėra

Jokių pokyčių nebus. Teritorija ir

toliau būtų netvarkoma bei

neprižiūrima. (Ilgalaikis)

ekonominei aplinkai

Nėra

Jokių pokyčių nebus. Neurbanizuojant

naujų teritorijų, prie esamų

išsidraikiusių gyvenamųjų valdų

nesiplės naujos paslaugų sektoriaus

įmonės, nesikurs naujos darbo vietos.

(Ilgalaikis)
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socialinei aplinkai

Nėra

Jokių pokyčių nebus. Neurbanizuojant

naujų teritorijų, esamų išsidraikiusių

gyvenamųjų valdų susisiekimo,

inžinerinės bei socialinės infrastruktūrų

aptarnavimo sąlygos yra blogos, todėl

yra būtina tolimesnė gyvenamųjų valdų

plėtra. (Ilgalaikis)

gamtinei aplinkai ir

kraštovaizdžiui

Nėra

Jokių pokyčių nebus. Neurbanizuojant

naujų teritorijų gamtinė aplinka gali

net nukentėti, nes ji nebus tvarkoma

bei prižiūrima, nesivystys

infrastruktūra. (Ilgalaikis)

Apibendrinant projekto sprendinius galima teigti, kad juosįgyvendinus bus kokybiškai

pagerinta nagrinėjama teritorija bei jos aplinka, kadangi naujai suformuotas kultūros paveldo

objektų sklypas pagerins kultūros paveldo objektų priežiūrą ir aptarnavimą (želdynus, važiuojamąją

dalį, automobilių aikšteles). Tokie detaliojo plano sprendiniai, t.y. sklypo suformavimas išlaikys

istorinių kultūros paveldo objektų, gamtinio karakaso tvarkymą.
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Į S A K Y M A S 
DĖL LEIDIMO RENGTI DETALIUOSIUS PLANUS 

 
2013 m. birželio 5 d. Nr. AV-495                                                                                                                   

Rokiškis 
  
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. X-1722 6 straipsnio 
19 punktu ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu 

Nr.I-1120, Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. DI-239, bei Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 
m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-5.81 „Dėl detaliųjų planų rengimo“:    

1. Į s a k a u rengti detaliuosius planus esamoms kapinių teritorijoms suformuoti, nustatant 
žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, nustatant naudojimo būdą bei pobūdį: 

1.1. Komarų g. 44, Skuomantų k., Juodupės sen., Rokiškio r. sav; 
1.2. Taikos g. 15A, Juodupės mstl., Juodupės sen., Rokiškio r. sav; 
1.3. Vilniaus g., Kamajų mstl. Kamajų sen., Rokiškio r. sav; 
1.4. Mindaugo g. 18, Kalvių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav; 
1.5. Aukštaičių g. 1, Kalvių k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav; 
1.6. Aukštadvario k. 5, Pandėlio sen., Rokiškio r. sav; 
1.7. Panemunio g. 3, Pandėlio m., Rokiškio r. sav; 
1.8. Urbakonio g. 1, Panemunio mstl., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav; 
1.9. Panemunio 20, Suvainiškio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav; 
1.10.  Skirų k. 3A, Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav; 
1.11.  Vytauto g. 20, Rokiškio m., Rokiškio r. sav; 
1.12.  Juodupės g. 1C, Rokiškio m., Rokiškio r. sav; 
1.13.  Taikos g. 17B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav; 
1.14.  Basanavičiaus g. 13, Rokiškio m., Rokiškio r. sav; 
1.15.  Vytauto g. 31-35, Rokiškio m., Rokiškio r. sav; 
1.16.  Juodupės g. 22-24, Rokiškio m., Rokiškio r. sav; 
1.17.  Nepriklausomybės a. 27A, Rokiškio m., Rokiškio r. sav; 
1.18.  J.O. Širvydo g. 28, Jūžintų mstl., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav; 
1.19.  Tekstilininkų g. 3, Juodupės mstl., Juodupės sen., Rokiškio r. sav; 
1.20.  Juodupės g. 9, Lukštų k., Juodupės sen., Juodupės sen., Rokiškio r. sav; 
1.21.  Liepų g. 8, Juodupės mstl., Juodupės sen., Juodupės sen., Rokiškio r. sav; 
1.22.  Lukštų g. 17, Lukštų k., Juodupės sen., Rokiškio r. sav; 
1.23.  Dariaus ir Girėno g. 14, Obelių m., Obelių sen., Rokiškio r. sav; 
1.24.  Šilaikių g., Barkiškio k., Obelių sen., Rokiškio r. sav; 
1.25.  Dariaus ir Girėno g. 34, Obelių m., Obelių sen., Rokiškio r. sav; 
1.26.  Taikos g. 4B, Pandėlio m., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav. 

 



2. N u s t a t a u,  kad planavimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius 

Aloyzas Jočys. 

3. P a v e d u  detaliojo plano organizavimo ir viešojo svarstymo procedūrose atstovauti 

Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjai Danguolei Dagienei. 
 
 
 
 
 
Administracijos direktorius                                                                                        Aloyzas Jočys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jovita Kalibataitė 


