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svetainėje www.rokiskis.lt.
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.1. Planavimo pagrindas
Žem s sklypams (3-4) tarp Miškinink ir Pramon s gatvi , Rokiškio m., suformuoti
detaliojo plano projektas parengtas vadovaujantis LR Teritorij planavimo statymu, Detali
plan rengimo taisykl mis, Visuomen s dalyvavimo teritorij planavimo procese nuostatais ir kitais
teisiniais dokumentais.
Detaliojo plano rengimo privalomieji dokumentai:
1. Rokiškio rajono savivaldyb s tarybos 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. TS16.237 „D l detali
plan rengimo“.
2. Rokiškio rajono savivaldyb s administracijos Architekt ros ir paveldosaugos
skyriaus ved jos Danguol s Dagien s 2011 m. balandžio 18 d. patvirtintas
Planavimo s lyg s vadas detaliojo planavimo dokumentui rengti.
3. Rokiškio rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus Aloyzo Jo io 2012 m.
sausio 16 d. patvirtinta Detaliojo plano planavimo darb programa.
4. Rokiškio rajono savivaldyb s administracijos direktoriaus Aloyzo Jo io 2012 m.
sausio 23 d. patvirtinta Teritorij planavimo dokumento planavimo užduotis.
3.2. Planavimo tikslai
Suformuoti kitos paskirties 3-4 žem s sklypus, nustatant naudojimo b
– pramon s
ir sand liavimo objekt teritorijos bei naudojimo pob
– pramon s ir sand liavimo moni
statybos, pardavimui arba nuomai aukcione.
3.3. Esamos b kl s analiz
Planuojama teritorija užima ~6,5 ha plot tarp Miškinink ir Pramon s gatvi ,
Rokiškio mieste. Aplink planuojam teritorij yra išsid st inžinerin s infrastrukt ros, mišk kio,
pramon s ir sand liavimo objekt teritorijos. Teritorija ribojasi su V „Registr centras“
nekilnojamojo turto registre registruotais žem s sklypais, kuri kadastriniai Nr.: 7375/27:48,
7375/8001:2 ir 7375/8001:5. Besiribojan iame žem s sklype Pramon s g. 6 (kad. Nr. 7375/27:48)
yra sik rusi akcin bendrov „Rokiškio gr dai“ su jai priklausan iais pastatais. Teritorija taip pat
ribojasi su inžinerin s infrastrukt ros teritorij žem s sklypais (kad. Nr. 7375/8001:2 ir
7375/8001:5), kuriuose yra nutiestas geležinkelio ruožas: Radviliškis-Panev žys-Obeliai-valstyb s
siena su Latvija.
Planuojama teritorija šiuo metu nenaudojama, apaugusi žole ir menkaver iais
želdiniais. Žem s reljefas lygus, absoliutin altitud svyruoja apie 140 m virš j ros lygio. Saugomos
gamtos ar kult ros vertyb s planuojam teritorij nepatenka.
Pagal Rokiškio miesto teritorijos bendr
plan , planuojama teritorija patenka
pramon s ir sand liavimo objekt teritorijas.
3.4. Detaliojo plano sprendiniai
3.4.1. Sklypas Nr. 01.
Planuojamas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
3.4.1.1. Žem s sklypo plotas.
Formuojamo žem s sklypo plotas – 7940 m2.
3.4.1.2. Privalomojo teritorij tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojamam žem s sklypui Nr. 01 (plotas - 7940 m2) nustatomi šie teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
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pagrindin žem s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem ;
konkretus teritorijos naudojimo tipas – PR – pramon s ir sand liavimo
teritorija;
naudojimo b das – pramon s ir sand liavimo objekt teritorijos (P);
naudojimo pob dis – pramon s ir sand liavimo moni statybos (P1);
leistinas pastat aukštis – 20 m;
leistinas užstatymo tankumo indeksas– 0,50;
leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 2,00;
priklausom
želdyn norma - 20%.
Planuojamam sklypui nustatomi papildomi veiklos apribojimai pagal 1992-05-12 LRV
nutarimu Nr. 343 patvirtintas speciali sias žem s ir miško naudojimo s lygas:
Geležinkelio keliu ir j renginiu apsaugos zona, p. III (42 m2).
3.4.1.3. Planuojami servitutai.
Servitutas S01 - kelio servitutas - teis naudotis p
taku (tarnaujantis daiktas),
kodas 202; teis važiuoti transporto priemon mis (tarnaujantis daiktas), kodas 203; teis tiesti
požemin s ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 206; teis aptarnauti
požemin s ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 207; teis naudoti požemin s
ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 208.
3.4.2. Sklypas Nr. 02.
Planuojamas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
3.4.2.1. Žem s sklypo plotas.
Formuojamo žem s sklypo plotas – 26132 m2.
3.4.2.2. Privalomojo teritorij tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojamam žem s sklypui Nr. 02 (plotas - 26132 m2) nustatomi šie teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
pagrindin žem s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem ;
konkretus teritorijos naudojimo tipas – PR – pramon s ir sand liavimo
teritorija;
naudojimo b das – pramon s ir sand liavimo objekt teritorijos (P);
naudojimo pob dis – pramon s ir sand liavimo moni statybos (P1);
leistinas pastat aukštis – 20 m;
leistinas užstatymo tankumo indeksas– 0,50;
leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 2,00;
priklausom
želdyn norma - 20%.
Planuojamam sklypui nustatomi papildomi veiklos apribojimai pagal 1992-05-12 LRV
nutarimu Nr. 343 patvirtintas speciali sias žem s ir miško naudojimo s lygas:
Geležinkelio keliu ir j renginiu apsaugos zona, p. III (2504 m2);
Elektros linij apsaugos zonos, p. VI (146 m2);
Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklu ir renginiu apsaugos
zonos, p. XLIX (173 m2).
3.4.2.3. Planuojami servitutai.
Servitutas S02 - kelio servitutas - teis naudotis p
taku (tarnaujantis daiktas),
kodas 202; teis važiuoti transporto priemon mis (tarnaujantis daiktas), kodas 203; teis tiesti
požemin s ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 206; teis aptarnauti
požemin s ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 207; teis naudoti požemin s
ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 208.
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3.4.3. Sklypas Nr. 03.
Planuojamas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas
3.4.3.1. Žem s sklypo plotas.
Formuojamo žem s sklypo plotas – 21398 m2.
3.4.3.2. Privalomojo teritorij tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojamam žem s sklypui Nr. 03 (plotas - 21398 m2) nustatomi šie teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
pagrindin žem s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem ;
konkretus teritorijos naudojimo tipas – PR – pramon s ir sand liavimo
teritorija;
naudojimo b das – pramon s ir sand liavimo objekt teritorijos (P);
naudojimo pob dis – pramon s ir sand liavimo moni statybos (P1);
leistinas pastat aukštis – 20 m;
leistinas užstatymo tankumo indeksas– 0,50;
leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 2,00;
priklausom
želdyn norma - 20%.
Planuojamam sklypui nustatomi papildomi veiklos apribojimai pagal 1992-05-12 LRV
nutarimu Nr. 343 patvirtintas speciali sias žem s ir miško naudojimo s lygas:
Geležinkelio keliu ir j renginiu apsaugos zona, p. III (5549 m2);
Elektros linij apsaugos zonos, p. VI (342 m2).
3.4.3.3. Planuojami servitutai.
Servitutas S03 - kelio servitutas - teis naudotis p
taku (tarnaujantis daiktas),
kodas 202; teis važiuoti transporto priemon mis (tarnaujantis daiktas), kodas 203; teis tiesti
požemin s ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 206; teis aptarnauti
požemin s ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 207; teis naudoti požemin s
ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 208.
3.4.3. Planuojamos kin s veiklos aprašymas:
Kol n ra žinoma kokia konkreti kin veikla bus vykdoma planuojamuose žem s
sklypuose, ir ar ji n ra rašyta LR Planuojamos kin s veiklos poveikio aplinkai vertinimo
statymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965) 1 ir 2 priedus („Planuojamos kin s veiklos, kurios poveikis
aplinkai privalo b ti vertinamas, r ši s rašas“ ir „Planuojamos kin s veiklos, kuriai turi b to
atliekama atranka d l poveikio aplinkai vertinimo, r ši s rašas“), tod l šiuo detaliuoju planu
poveikio aplinkai vertinimo proced ros n ra atliekamos. Esant b tinybei, tai bus atliekama rengiant
techninius projektus.
3.4.4. Transporto sprendiniai.
važiavimas planuojamus sklypus numatomas iš J žint gatv s pers esam laisvos
valstybin s žem s plot tarp esam žem s sklyp , kuri kadastriniai Nr.: 7375/27:48, 7375/27:15 ir
7375/27:60.
Automobili stov jimo aikšteli vietos ir automobili stov jimo viet skai ius
planuojamuose žem s sklypuose nustatomas techninio projekto stadijoje, vadovaujantis STR
2.06.01:1999 „Miest miesteli ir kaim susisiekimo sistemos“, priklausomai nuo numatom statyti
pastat dydžio ir patalp strukt ros.
3.4.5. Inžinerin infrastrukt ra.
Inžinerini tinkl poreikis, j prijungimo vietos detalizuojamos techninio projekto
stadijoje, pagal išduotas technines s lygas. Planuojamuose žem s sklypuose yra numatyti servitutai,
suteikiantys teis tiesti, naudoti ir aptarnauti požemin s ir antžemines komunikacijas.
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3.4.6. Papildoma informacija.
Atliekos bus surenkamos
sertifikuotus konteinerius ir išvežamos
s vartyn .
Konteineri pastatymo vietos pasirenkamos laisvai. Pagal ekologin specializacij , atliekos turi b ti
šiuojamos. Konteineriai bus ištuštinami pagal iš anksto sudaryt grafik su atliek utilizavimo
mon mis.
Numatoma, kad triukšm gali sukelti tik automobiliai. Kadangi žymaus automobili
srauto padid jimo nenumatoma, tai detaliojo plano sprendiniai takai gyvenamajai zonai netur s.
Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojan ios ir nejonizuojan ios (elektromagnetin s) spinduliuot s
planuojama veikla nesukels.
Objektas nepriskiriamas prie pavojing objekt , kuriems reikia rengti rizikos analiz s
projekt ar avarij likvidavimo plan . Gaisr ir kit ekstremali situacij (avarij ) tikimyb
minimali. Apsauga nuo gaisr atitinka Lietuvos Respublikos normas. Gaisr gesinimas planuojamas
iš artimiausios priešgaisrin s stoties.
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4. SPRENDINI POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA
4.1. SPRENDINI POVEIKIO VERTINIMAS.
Vertinimo aspektai:
4.1.1. Poveikis teritorijos vystymo darnai
Detaliojo plano sprendiniai tur s teigiam
tak teritorijos vystymo darnai.
Planuojamuose sklypuose atsiras pramon s ir sand liavimo objektai, kurie darniai sijungs
aplinkin teritorij . Bus sukurtos naujos darbo vietos.
4.1.2. Poveikis ekonominiai aplinkai
gyvendinus detaliojo plano sprendinius, padid s investicij galimyb s. Bus statomi
nauji pramon s ir sand liavimo paskirties pastatai, sutvarkyta aplinka. Sprendiniai tur s teigiamos
takos vietov s ekonominei pl trai bei savivaldyb s biudžetui.
4.1.3. Poveikis socialinei aplinkai
Sulaukus galim investicij , bus sukurtos naujos darbo vietos. Detaliojo plano
sprendiniai tur s ilgalaik teigiam poveik Rokiškio miesto socialinei aplinkai.
4.1.4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Teritorijos paviršini ir požemini vanden kokyb . Planuojamoje teritorijoje
vykdoma veikla nei paviršini , nei požemini vanden kokybei takos netur s. Inžineriniai tinklai,
tarp j ir lietaus nuotek tinklai, bus suprojektuoti rengiant technin projekt , kurie bus pajungiami
centralizuotus miesto tinklus.
Dirvožemio ištekliai. Planuojamame sklype žem s kio naudmen n ra. Dirvožemio
tarša nenumatoma.
Ekosistemos ir biologin vairov . Didžiojoje planuojamos teritorijos dalyje šiuo
metu jokia kin veikla nevykdoma, teritorijoje klesti ekosistemos ir biologin vairov , b dinga
užmies io teritorijoms, kuriose nevykdoma žem s kio veikla. Urbanizuojant teritorij , kai kurios
ekosistemos išnyks ar bus pažeistos, bet suk rus nauj miestui b ding želdini sistem bus
sukurtos galimyb s klest ti miesto teritorijose b dingoms ekosistemoms.
Saugomos gamtos vertyb s. Saugom gamtos vertybi planuojamoje teritorijoje
ra.
Kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai. Kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai
sprendiniai takos netur s.
Kraštovaizdžio estetin
kokyb . gyvendinus detaliojo plano sprendinius
planuojamas teigiamas poveikis kraštovaizdžio estetinei kokybei, nes eksploatuojama teritorija bus
priži rima, statant naujus pastatus bus naudojamos šiuolaikin s medžiagos bei technologijos.
Kult ros paveldo objektams. Planuojamoje teritorijoje kult ros paveldo objekt
ra.
4.1.5. Detaliojo plano sprendini alternatyvos
Detaliojo plano sprendini alternatyvos nenagrin jamos.
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5. GRAFIN DALIS
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600162.12

5

6202664.15

600163.53

17

6202683.00

600243.85

16

6202688.16

600310.86

16

6202688.16

600310.86

20

6202684.12

600370.16

21

6202662.95

600442.15

22

6202623.46

600492.20

23

6202627.11

600494.84

24

6202665.21

600476.43

25

6202702.49

600458.37

26

6202742.72

600436.70

27

6202754.65

600430.48

28

6202772.37

600417.39

29

6202795.23

600398.87

30

6202830.48

600363.39

31

6202846.50

600340.23

32

6202857.04

600312.63

15

6202861.85

600286.53

18

6202698.08

600309.47

33

6202694.02

600371.93

34

6202672.00

600446.82

35

6202638.43

600489.37

23

6202627.11

600494.84

22

6202623.46

600492.20

21

6202662.95

600442.15

20

6202684.12

600370.16

16

6202688.16

600310.86

P/P1

1500.07

---

21398

20

---

---

0.50

2.00

---

---

---

0.50

2.00

---

III.
irenginiu apsaugos zona 2504; VI. Elektros liniju
apsaugos zonos - 146; XLIX.
Vandentiekio, lietaus ir
fekalines kanalizacijos tinklu
ir irenginiu apsaugos zonos 173;

1-5

N

F1

106.38

1

144

.34

600075.39

III.
P/P1

1984.45

---

1-5

irenginiu apsaugos zona 5549; VI. Elektros liniju
apsaugos zonos - 342;

N

Planuojama vandentiekio trasa
02

18
E1 T1 V1 L1 F1

600071.97

6202732.80

komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 208.

V1

03

,
Kadastrinis Nr. 7375/0027:60,

6202758.69

komunikacijas (tarnaujantis daiktas), kodas 207;

PR
03/21398
P/P1
0.50 2.00
20%

26.11

3

28

Pastabos:

PR
01/7940
P/P1
0.50 2.00
20%

53.74

apsaugos zona

22

1

7

Servituto riba (zona)
.42

77.56

175.38

PR
02/26132
P/P1
0.50 2.00
20%

6

2

1
2

29

Kadastrinis Nr. 7375/0027:48,
Lietuvos Respublika,

Y

01

S01

,

X

papildomi reikalavimai

P

- iki)

32

kodas 208.

26.54

servitutai

12

Kiti

iki karnizo, m

15

27.72

konkretus teritorijos
naudojimo tipas

17.24

51.26

T
n/m
1
2
3
4
5

R

V

Sklypo (jo dalies) plotas m

13

14

Sklypo (jo dalies) Nr.

Privalomieji reikalavimai

T - konkretus teritorijos naudojimo tipas
n
m
m
1
2
3
4
5

