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1. TITULINIS LAPAS 

 

Detaliojo plano pavadinimas Kitos paskirties žemės sklypo suformavimo laisvoje 

valstybinėje žemėje Rokiškio rajono savivaldybėje, Obelių 

m., Dariaus ir Girėno g., prie žemės sklypo Nr. 17, detalusis 

planas 

 

Objekto adresas Dariaus ir Girėno g., Obelių m., Rokiškio r. sav. 

 

Planavimo rūšis ir lygmuo Žemės sklypo detalusis planas (SDP)  

 

Planavimo organizatorius Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis 

Tel. (8 458) 71442, faks. (8 458) 71420 

El. paštas: savivaldybe@post.rokiskis.lt 

 

 Asmuo kontaktavimui: 

 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

 Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja 

 Danguolė Dagienė 

Tel. (8 458) 71 160, mob. 8 687 42936 

El. paštas: d.dagiene@post.rokiskis.lt 

 

Detaliojo plano rengėjas UAB „Medinis akmuo“, 

 Perkūnkiemio g. 55-96, LT-12144 Vilnius 

 El. paštas: info@medinisakmuo.lt 

   

Asmuo kontaktavimui: 

 Inžinierius Viktoras Dagilis 

 Tel. 8 600 06271 

El. paštas: info@medinisakmuo.lt 
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 3.1. Planavimo pagrindas 

Kitos paskirties žemės sklypo suformavimo laisvoje valstybinėje žemėje Rokiškio 

rajono savivaldybėje, Obelių m., Dariaus ir Girėno g., prie žemės sklypo Nr. 17, detaliojo plano 

projektas parengtas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, Detaliųjų planų rengimo 

taisyklėmis, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais ir kitais teisiniais 

dokumentais. 

Detaliojo plano rengimo privalomieji dokumentai: 

1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. TS-

12.205 „Dėl detaliojo plano kitos paskirties žemės sklypui Dariaus ir Girėno g., 

Obelių m., Obelių sen., Rokiškio r. sav., suformuoti rengimo“; 

2. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 2 d. 

įsakymas „Dėl leidimo rengti detaliuosius planus“ Nr. AV-776; 

3. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aloyzo Jočio  

patvirtinta Teritorijų planavimo dokumento planavimo užduotis. 

4. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos 

skyriaus vedėjos Danguolės Dagienės 2013 m. spalio 22 d. patvirtintas Planavimo 

sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. D-65. 

 3.2. Planavimo tikslai  

 Parengti, suderinti ir patvirtinti sklypo suformavimo detalųjį planą. 

 3.3. Esamos būklės analizė 

 Planuojama teritorija užima ~0,2 ha plotą ir yra išsidėsčiusi pietinėje Obelių miesto 

dalyje, Rokiškio rajone. Planuojamas žemės sklypas pietrytinėje pusėje ribojasi su esamu žemės  

sklypu, kurio kadastrinis Nr. 7360/1:122), iš kitų pusių – su laisva valstybine žeme.  

Planuojamo žemės sklypo reljefas ganėtinai lygus, su nedideliu nuolydžiu pietų 

kryptimi. Dalį teritorijos užima kūdra, o likusią dalį – pievos. Saugomos gamtos ar kultūros 

vertybės į planuojamą teritoriją nepatenka.   

Pagal Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojamas žemės 

sklypas patenka į tvarkymo zoną Nr. 2/ K, kur pagrindinė (vyraujanti) tikslinė žemės naudojimo 

paskirtis – kitos paskirties žemė. Teritorijai taikomi U1, U2, U3, U6, M2, Zu, gM2, gM3 specialieji 

reglamentai.  

 3.4. Detaliojo plano sprendiniai 

3.4.1. Sklypas Nr. 01.  

Planuojamas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas 

 3.4.1.1. Žemės sklypo plotas. 

 Formuojamo žemės sklypo plotas – 2000 m2. 

 3.4.1.2. Privalomojo teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas. 

 Planuojamam žemės sklypui Nr. 01 (plotas - 2000 m2) nustatomi šie teritorijos 

tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 

 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;  

 konkretus teritorijos naudojimo tipas – G/G1 - Gyvenamosios teritorijos / 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos  

 naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos (G); 

 naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos 

(G1);  
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 leistinas pastatų aukštis – 10 m; 

 leistinas užstatymo tankumo indeksas – 0,20; 

 leistinas užstatymo intensyvumas indeksas – 0,40; 

 priklausomųjų želdynų norma - 25%. 

Planuojamam sklypui nustatomi papildomi veiklos apribojimai pagal 1992-05-12 LRV 

nutarimu Nr. 343 patvirtintas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas: 

 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių 

apsaugos zonos (196 m2). 

3.4.1.3. Planuojama ūkinė veikla. 

Planuojamame žemės sklype galima gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) 

pastato (namo) su priklausiniais statyba. Sprendiniai detalizuojami rengiant techninį projektą. 

 3.4.1.4. Transporto sprendiniai. 

Privažiavimas prie planuojamo sklypo numatomas iš Dariaus ir Girėno gatvės esamu  

pravažiavimu, pietinėje sklypo pusėje (žr. brėž. „Pagrindinis brėžinys“). Patekimui į planuojamą 

žemės sklypą siūlomas kelio servitutas gretimame žemės sklype (kad. Nr. 7360/0001:122) - teisė 

važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku. 

3.4.1.5. Inžinerinė infrastruktūra. 

Esamiems inžineriniams tinklams, patenkantiems į planuojamo žemės sklypo ribas, 

nustatomos apsaugos zonos, vadovaujantis 1992-05-12 LRV nutarimu Nr. 343 patvirtintomis 

specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Nauji inžineriniai tinklai neplanuojami. 

Planuojamų inžinerinių tinklų vietos pagrindiniame brėžinyje pažymėtos preliminariai. 

Inžinerinių tinklų prijungimas numatomas prie artimiausių tinklų, pagal išduotas technines sąlygas. 

Nesant galimybės prisijungti prie centralizuotų inžinerinių tinklų, būtina numatyti vietinius 

inžinerinius tinklus. Šie sprendiniai detalizuojami techninio projekto stadijoje, pagal išduotas 

technines sąlygas. 

Inžinerinių tinklų tiesimui siūlomas servitutas gretimame žemės sklype (kad. Nr. 

7360/0001:122) - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (žr. brėž. 

„Pagrindinis brėžinys“). 

3.4.1.6. Papildoma informacija. 

Atliekos bus surenkamos į sertifikuotus konteinerius ir perduodamos atliekas 

tvarkančioms įmonėms. Konteinerių pastatymo vietos pasirenkamos laisvai. Pagal ekologinę 

specializaciją, atliekos turi būti rūšiuojamos. Konteineriai bus ištuštinami pagal iš anksto sudarytą 

grafiką su atliekų utilizavimo įmonėmis. 

Numatoma, kad triukšmą gali sukelti tik automobiliai. Kadangi žymaus automobilių 

srauto padidėjimo nenumatoma, tai detaliojo plano sprendiniai įtakai gyvenamajai zonai neturės. 

Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės 

planuojama veikla nesukels. 

Objektas nepriskiriamas prie pavojingų objektų, kuriems reikia rengti rizikos analizės 

projektą ar avarijų likvidavimo planą. Gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė 

minimali. Apsauga nuo gaisrų atitinka Lietuvos Respublikos normas. Gaisrų gesinimas planuojamas 

iš artimiausios priešgaisrinės stoties. 

Reikšmingas visuomenės sveikatos požiūriu aplinkos oro teršalas yra tik dulkės 

(suspenduotos kietosios dalelės), galinčios susidaryti dėl automobilių, važiuojančių gatvėmis ir 

įvažiuojant į sklypą. Oro taršą įtakos mobilūs taršos šaltiniai – automašinos (lengvieji automobiliai bei 

transporteriai), išmetančios į aplinkos orą anglies monoksidą, azoto oksidus ir angliavandenilius. 

Išmetimų vertės neviršija LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 

koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo“(Žin. 2007 Nr. 55- 2162) ribinių verčių. 

Dirvožemio tarša nenumatoma. 
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4. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA 

 

4.1.  SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS.  

 

Vertinimo aspektai: 

4.1.1. Poveikis teritorijos vystymo darnai  

Detaliuoju planu numatoma veikla planuojamoje teritorijoje atitinka Rokiškio rajono 

savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytai veiklai. Be to, planuojamos teritorijos 

gretimybėse dominuoja mažaaukštė gyvenamoji statyba, todėl planuojamas žemės sklypas darniai 

įsilies į jau susiformavusią gyvenamąją aplinką. Planuojamas teigiamas ilgalaikis poveikis 

teritorijos vystymo darnai. Bus sutvarkyta ir nuolat prižiūrima aplinka, pagerės visos teritorijos 

estetinis vaizdas. 

  

4.1.2. Poveikis ekonominiai aplinkai 

Detaliojo plano sprendiniai ekonominiai aplinkai įtakos neturės. 

 

4.1.3. Poveikis socialinei aplinkai 

Detaliojo plano sprendiniai ekonominiai aplinkai įtakos neturės. 

 

4.1.4. Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui 

Aplinkos kokybė ir gamtos išteklių naudojimas.  

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas turės teigiamą ilgalaikį poveikį aplinkos 

kokybei. Bus  sutvarkyta ir nuolatos prižiūrima aplinka. Gamtos išteklių naudojimui detaliojo plano 

sprendiniai įtakos neturės. 

Planuojamos teritorijos oro kokybė. Reikšmingas visuomenės sveikatos požiūriu 

aplinkos oro teršalas yra tik dulkės (suspenduotos kietosios dalelės), galinčios susidaryti dėl 

automobilių, važiuojančių gatvėmis ir įvažiuojant į sklypus. Oro taršą įtakos mobilūs taršos šaltiniai – 

automašinos, išmetančios į aplinkos orą anglies monoksidą, azoto oksidus ir angliavandenilius. 

Žymus automobilių kiekio padidėjimas planuojamoje teritorijoje ir gretimybėse dėl detaliojo plano 

sprendinių, nenumatomas. Išmetimų vertės neviršys LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 

10 d. įsakymas Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių 

medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo“(Žin. 2007 Nr. 55- 2162) 

ribinių verčių. 

Teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybė. Planuojamoje teritorijoje 

vykdoma veikla nei paviršinių, nei požeminių vandenų kokybei įtakos neturės. 

Dirvožemio ištekliai. Planuojamame sklype žemės ūkio naudmenų nėra. Dirvožemio 

tarša nenumatoma. 

Ekosistemos ir biologinė įvairovė. Dirvožemio tarša nenumatoma. 

Saugomos gamtos vertybės. Saugomų gamtos vertybių planuojamoje teritorijoje nėra.  

Kraštovaizdžio apsauga, ekologinė pusiausvyra, estetinė kokybė. Detaliojo plano 

sprendiniai turės neigiamą ilgalaikį poveikį kraštovaizdžio kokybei - bus  sutvarkyta ir nuolatos 

prižiūrima aplinka. Planuojami objektai darniai įsilies į susiformavusią gyvenamąją aplinką. 

Kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės. 

Kultūros paveldo objektams. Planuojamoje teritorijoje kultūros paveldo objektų 

nėra. 

 

4.1.5. Detaliojo plano sprendinių alternatyvos 

Detaliojo plano sprendinių alternatyvos nenagrinėjamos. 

 

 




