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Rokiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 1995 m. gruodžio 12 d. įstatymu Nr. I-1120 bei
atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo
dokumento patikrinimo 2013 m. birželio 3 d. aktą Nr. TP1-1364 (18.4),
Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti parengtą, viešai apsvarstytą, Nuolatinėje statybos komisijoje ir Panevėžio
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje patikrintą žemės sklypams (1-2) tarp
Miškininkų ir Stoties gatvių, Rokiškio m., Rokiškio r. sav., Rokiškio miesto sen., suformuoti
detalųjį planą. Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius, plano rengėjas – UAB „Medinis akmuo“ (Ozo g. 32-68, LT-07150 Vilnius, tel. 8 676
37738, el. paštas: info@medinisakmuo.lt).
2. Skelbti apie šį sprendimą vietos spaudoje, o visą tekstą – savivaldybės interneto
svetainėje www.rokiskis.lt.

Savivaldybės meras

Raimondas Simanavičius

Vytautas Vilys
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1. TITULINIS LAPAS

Detaliojo plano pavadinimas

Žem s sklypams (1-2) tarp Miškinink ir Stoties gatvi ,
Rokiškio m. suformuoti detalusis planas

Objekto adresas

Teritorija tarp Miškinink ir Stoties gatvi , Rokiškio m.

Planavimo r šis ir lygmuo

Žem s sklypo detalusis planas (SDP)

Planavimo organizatorius

Rokiškio rajono savivaldyb s administracijos direktorius
Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis
Tel. (8 458) 71 442, mob. (8 656) 60660
El. paštas: a.jocys@post.rokiskis.lt
Asmuo kontaktavimui:
Rokiškio rajono savivaldyb s administracijos
Architekt ros ir paveldosaugos skyriaus ved ja
Danguol Dagien
Tel. (8 458) 71 160, mob. 8 687 42936
El. paštas: d.dagiene@post.rokiskis.lt

Detaliojo plano reng jas

UAB „Medinis akmuo“,
Ozo g. 32-68, LT-07150 Vilnius
Tel. 8 676 37738
El. paštas: info@medinisakmuo.lt
Interneto tinklalapis: www.medinisakmuo.lt.
Asmuo kontaktavimui:
Projekto vadovas Tadas Markilevi ius
Ozo g. 32-68, LT-07150 Vilnius
Tel. 8 676 37738
El. paštas: info@medinisakmuo.lt
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.1. Planavimo pagrindas
Žem s sklypams (1-2) tarp Miškinink ir Stoties 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 1-2 žem s sklypus, nustatant naudojimo b
–
komercin s paskirties objekt teritorijos bei naudojimo pob
– prekybos, paslaug ir pramog
objekt statybos, pardavimui arba nuomai aukcione.
3.3. Esamos b kl s analiz
Planuojama teritorija užima ~2,3 ha plot tarp Miškinink , A. Strazdelio ir Stoties
gatvi , Rokiškio mieste. Aplink planuojam teritorij yra išsid st gyvenamosios, komercin s,
pramon s ir sand liavimo objekt teritorijos. Planuojama teritorija ribojasi su V „Registr centras“
nekilnojamojo turto registre registruotais žem s sklypais, kuri kadastriniai Nr.: 7375/28:67,
7375/28:68, 7375/28:43, 7375/28:45, 7375/28:32. Teritorija taip pat ribojasi su Miškinink (C2
kategorija) ir A. Strazdelio gatve (C2 kategorija).
Planuojama teritorija šiuo metu nenaudojama, apaugusi žole ir menkaver iais
želdiniais. Žem s reljefas gan tinai lygus. Saugomos gamtos ar kult ros vertyb s planuojam
teritorij nepatenka. teritorij nepatenka ir jokie inžineriniai tinklai.
Pagal Rokiškio miesto teritorijos bendr
plan , planuojama teritorija patenka
mišrios paskirties: verslo, gamybos ir paslaug objekt teritorijas.
Planuojama teritorija patenka požeminio mineralinio vandens gr žinio (Miškinink
g. 6, Rokiškio m.) sanitarini apsaugos zon rib nustatymo specialiajame plane nustatyt
sanitarin s apsaugos zonos IIIjuost (spec. plano pagrindinis br žinys pateikiamas prieduose).
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 – 17681 m2.
3.4.1.2. Privalomojo teritorij tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojamam žem s sklypui Nr. 01 (plotas - 17681 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 – PA – paslaug teritorija;
naudojimo b das – komercin s paskirties objekt statybos (K);
naudojimo pob dis – prekybos, paslaug ir pramog objekt
(K1);
leistinas pastat aukštis – 20 m;
leistinas užstatymo tankumo indeksas– 0,50;
leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 2,00;
priklausom
želdyn norma - 15%.

statybos

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 – 5116 m2.
3.4.2.2. Privalomojo teritorij tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojamam žem s sklypui Nr. 02 (plotas - 5116 m2) nustatomi šie teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
pagrindin žem s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem ;
konkretus teritorijos naudojimo tipas – PA – paslaug teritorija;
naudojimo b das – komercin s paskirties objekt statybos (K);
naudojimo pob dis – prekybos, paslaug ir pramog objekt statybos
(K1);
leistinas pastat aukštis – 20 m;
leistinas užstatymo tankumo indeksas– 0,50;
leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 2,00;
priklausom
želdyn norma - 15%.
3.4.3. Transporto sprendiniai.
važiavimai
planuojamus sklypus numatomi iš su planuojama teritorija
besiribojan ios A. Strazdelio gatv s (C2 Kategorija).
Besiribojan
gatvi kategorijos nustatomos pagal Rokiškio miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinius:
Eil. Nr.

Gatv
pavadinimas
Miškinink
A. Strazdelio

Gatv
Gatv juostos plotis
kategorija tarp raudon
linij m
20-40
C2
20-40
C2

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.
3.4.4. Inžinerin infrastrukt ra.
Planuojam inžinerini tinkl vietos pagrindiniame br žinyje pažym tos preliminariai.
Inžinerini tinkl poreikis, j prijungimo vietos detalizuojamos techninio projekto stadijoje, pagal
išduotas technines s lygas.
3.4.5. Papildoma informacija.
Atliekos bus surenkamos
sertifikuotus konteinerius ir išvežamos
s vartyn .
Konteineri pastatymo vietos pasirenkamos laisvai. Pagal ekologin specializacij , atliekos turi b ti
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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.
Reikšmingas visuomen s sveikatos poži riu aplinkos oro teršalas yra tik dulk s
(suspenduotos kietosios dalel s), galin ios susidaryti d l automobili , važiuojan
gatv mis ir
važiuojant sklyp . Oro tarš takos mobil s taršos šaltiniai – automašinos (lengvieji automobiliai bei
transporteriai), išmetan ios aplinkos or anglies monoksid , azoto oksidus ir angliavandenilius.
Išmetim vert s neviršija LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. geguž s 10 d. sakymas Nr. V-362
„D l Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama chemini medžiag (teršal )
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo“(Žin. 2007 Nr. 55- 2162) ribini ver .
Dirvožemio tarša nenumatoma.
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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.
Planuojamame sklype atsiras gyventoj aptarnavimui skirti prekybos, paslaug ir aptarnavimo
objektai, kuri veikl teigiamai takos gyventojus. Bus sukurtos naujos darbo vietos.
4.1.2. Poveikis ekonominiai aplinkai
gyvendinus detaliojo plano sprendinius, padid s investicij galimyb s. Bus statomi
nauji komercin s 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 pad s sukurti patraukli gyventojams miesto zon , kuri duos teigiam naud j
gyvenimo kokybei, sveikatingumui ir higienai.
4.1.4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Planuojamos teritorijos oro kokyb . Reikšmingas visuomen s sveikatos poži riu
aplinkos oro teršalas yra tik dulk s (suspenduotos kietosios dalel s), galin ios susidaryti d l
automobili , važiuojan gatv mis ir važiuojant sklyp . Oro tarš takos mobil s taršos šaltiniai –
automašinos (lengvieji automobiliai bei transporteriai), išmetan ios aplinkos or anglies monoksid ,
azoto oksidus ir angliavandenilius. Išmetim vert s neviršija LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
geguž s 10 d. sakymas Nr. V-362 „D l Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama
chemini medžiag (teršal ) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo“(Žin. 2007 Nr.
55- 2162) ribini ver .
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 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 . Sprendiniai tur s didel ilgalaik teigiam tak .
Bus sutvarkyta aplinka. Sulaukus investicij bus statomi nauji pastatai, kurie siterps bendr
miesto vaizd .
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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