ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPUI SUFORMUOTI NAUJIKŲ K.,
PANEMUNĖLIO SEN., ROKIŠKIO R. SAV., PATVIRTINIMO
2013 m. birželio 28 d. Nr. TS-8.186
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 7 d. aktą Nr. TP1-1421 (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 sklypui Naujikų k.,
Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav., 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 sklypui Naujik k., Panemun lio sen., Rokiškio r.
sav., suformuoti detalusis planas

Objekto adresas

Naujik k., Panemun lio sen., Rokiškio r. sav.

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: tadas.markilevicius@gmail.com
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.1. Planavimo pagrindas
Žem s sklypui Naujik k., Panemun lio sen., Rokiškio r. sav., 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 19 d. patvirtinta Teritorij planavimo dokumento planavimo užduotis.
3.2. Planavimo tikslai
Suformuoti kitos paskirties žem s sklyp , pakei iant pagrindin tikslin žem s
naudojimo paskirt iš žem s kio kitos paskirties, nustatant naudojimo b
– atskir
želdyn
teritorijos bei naudojimo pob
– mokslin s, kult rin s ir memorialin s paskirties želdynai,
pirmojo spektaklio vietai amžinti.
3.3. Esamos b kl s analiz
Planuojama teritorija yra Naujik kaime, Panemun lio seni nijoje, Rokiškio rajone.
Planuojamas žem s sklypas rytine riba ribojasi su V „Registr centras“ nekilnojamojo turto ir
registro duomen baz je registruotu sklypu, kurio kadastrinis Nr. 7373/0001:248, o nuosavyb s
teis – Lietuvos Respublika.
1893 metais slapta šioje vietoje buvo paruošta ir parodyta Juozo Tumo-Vaižganto
komedija „Nepad jus n r ko kasti“, kurioje dalyvavo ir pats rašytojas. Norint amžinti pirm slapt
Lietuvoje spektakl ir planuojamas žem s sklypas.
Planuojamas žem s sklypas yra kalvos virš je, šiuo metu nenaudojamas, apaug s
žole. Teritorijoje n ra inžinerini tinkl .
Pagal Rokiškio rajono savivaldyb s teritorijos bendr
plan , planuojamas žem s
sklypas patenka tvarkymo zon Nr. 27, kur pagrindin (vyraujanti) tikslin žem s naudojimo
paskirtis – žem s kio. Teritorijai taikomi ZG, M4, gM3, U7 specialieji reglamentai. Saugomos
gamtos ar kult ros vertyb s planuojam teritorij nepatenka.
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 – 2571 m2.
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3.4.1.2. Privalomojo teritorij tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojamam žem s sklypui Nr. 01 (plotas - 2571 m2) nustatomi šie teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
pagrindin žem s naudojimo paskirtis – kitos paskirties žem ;
naudojimo b das – atskir
želdyn teritorijos (E);
naudojimo pob dis – mokslin s, kult rin s ir memorialin s paskirties
želdyn (E2);
leistinas pastat aukštis – --- m;
leistinas užstatymo tankumo indeksas – ---;
leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – ---.
Planuojamam sklypui nustatomi papildomi veiklos apribojimai pagal 1992-05-12 LRV
nutarimu Nr. 343 patvirtintas speciali sias žem s ir miško naudojimo s lygas:
Saugotini želdiniai (medžiai ir kr mai), augantys ne mišk
kio paskirties
žem je, p. XXVII;
Žem s sklypai, kuriuose yra rengtos valstybei priklausan ios melioracijos
sistemos bei renginiai, p. XXI.
3.4.1.3. Planuojami servitutai.
Servitutai neplanuojami.
3.4.1.4. Transporto sprendiniai.
Privažiuoti prie sklypo šiuo metu yra sunku, nes n ra rengti privažiavimo keliai.
Patekti sklyp yra galimyb tiek iš šiaurin s, tiek iš pietin s pus s, esan iais savavališkai
pravažin tais takais. Privažiavimo klausimas tur
b ti išspr stas netolimoje ateityje, tod l
automobili sustojimo aikštel kol kas neplanuojama.
3.4.1.5. Inžinerin infrastrukt ra.
Esam inžinerini tinkl planuojamoje teritorijoje n ra. Nauji inžineriniai tinklai
neplanuojami.
3.4.1.6. Papildoma informacija.
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.
4.1.2. Poveikis ekonominiai aplinkai
Detaliojo plano sprendiniai ekonominiai aplinkai takos netur s.
4.1.3. Poveikis socialinei aplinkai
Detaliojo plano sprendiniai ekonominiai aplinkai takos netur s.
4.1.4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Planuojamos teritorijos oro kokyb . Oro taršos nenumatoma.
Teritorijos paviršini ir požemini vanden kokyb . Planuojamoje teritorijoje
vykdoma veikla nei paviršini , nei požemini vanden kokybei takos netur s.
Dirvožemio ištekliai. Planuojamame sklype žem s kio naudmen n ra. Dirvožemio
tarša nenumatoma.
Ekosistemos ir biologin vairov . Detaliojo plano sprendiniai netur s takos
susiformavusiai biologinei vairovei bei 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 teigiam tak . Bus sutvarkyta ir
priži rima aplinka.
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

MA-12-16-SDP

8

SITUACIJOS SCHEMA

Naujikai

Planuojama teritorija

Planuojama teritorija

Planuojama teritorija

planuojama teritorija

DETALIOJO PLANO
112.61
112.56

Privalomieji reikalavimai

Kiti

X

Y

1

6201300.34

591311.58

2

6201355.35

591337.75

3

6201342.66

591372.29

4

6201283.79

591356.60

113.23

113.19

3
113.59

60.

92

01
2571
E/E2 ----- ---

113.59

113.73

01

papildomi reikalavimai

36.8

servitutai

2

iki karnizo, m

sistema: LKS-94
sistema: Baltijos

konkretus teritorijos naudojimo
tipas

Auk

Sklypo (jo dalies) plotas m

112.74

Sklypo (jo dalies) Nr.

112.80

Bendro
naudojimo
2571

XXVII. Saugotini
E/E2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

teritorija

113.85

60.92

114.06
113.70

T

T - konkretus teritorijos naudojimo tipas;

n
m
1 2
3 4

114.24
114.40
114.08

n
m

m

1
2
3
4

114.07

Planuojamos teritorijos riba

1

113.79

47.9

6

4

PASTABOS:

Atestato
Nr.

MEDINIS AKMUO
27840

Pareigos V. Pavard
PV

Para as Data
2012.11

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
Laida

110.72

0
Kadastrinis Nr. 7373/0001:248

110.31
110.38

Stadija
LIETUVOS RESPUBLIKA

Planavimo organizatorius:

109.85
109.72

108.82

SDP

MA-12-16-SDP-01
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

M

Lapas

1:500

1

Lap

1

