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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta sklypo plano dalis:
LR Žemės įstatymas
LR Želdynų įstatymas
LR Vandens Įstatymas
LR Statybos įstatymas;
LR Teritorijų planavimo įstatymas;
LR Aplinkos apsaugos įstatymas;
LR Saugomų teritorijų įstatymas
LR Standartizacijos įstatymas;
LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas;
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
LR Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti
LR Nuotekų tvarkymo reglamentas;
LR Atliekų tvarkymo taisyklės;
LR Elektros tinklų apsaugos taisyklės;
LR Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2016-03-02, įsakymas 1-65 (su visais pakeitimais ir
papildymais)
LR Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, 2014-08-21, įsakymas Nr. 1-311;
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas’’
GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“;
Pastaba: Kiekvieno šių norminių dokumentų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti
įsigalioje šio DP išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.

ĮVADAS.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo Įstatymo 28 str. 9 d. ir “Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių” VI skirsnio 318.3 punkto nuostatom, prieš rengiant statinio statybos
projektą, siūloma koreguoti šiuo metu galiojantį, UAB "ARCH vizija" paruoštą DETALIŲJĮ PLANĄ
"ŽEMĖS SKLYPO ESANČIO PLUNGĖS R. SAV., PAKERŲ K., DETALUSIS PLANAS (ŽEMĖS
SKL. KAD. NR. 6824/0004:12)", patvirtintą PLUNGĖS R. SAV. TARYBOS SPRENDIMU "DĖL
DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO" ( 2011.11.24. NR.T1--280). Galiojančiu DP nustatytas
teritorijos, kurioje randasi nagrinėjamas žemės sklypas, naudojimo būdas (VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ
GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS (tg6, G1)), žemės naudojimo paskirtis (KITA), numatyti
privažiavimai, numatomi inžineriniai tinklai, žemės sklypų užstatymo reglamentai, servitutai, žemės
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sklypų plotai ir reglamentuojami atstumai.
Numatoma pakeisti šiuo metu galiojančio DETALIOJO PLANO sprendinius, t.y. pakeitimai numatomi
žemės sklype pagal detalųjų planą pažymėtame NR.8, šiuo metu NTR CD banke registruoto k.. NR.
6824/0004:0774, ribose.
Projekto rengimo dokumentai: Nekilnojamojo turto registro išrašas, Žemės sklypo planas M 1:500,
Topografinė geodezinė nuotrauka M 1:500, Galiojantis DP ir kiti reglamentuojami dokumentai.
Projekto organizatorius: K. B..

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPĄ.
Žemės sklypo registro duomenys.
Statybos vieta: Žemynos g. 4, Babrungo sen., Pakerų k., Plungės r. sav..
Statybos rūšys: vieno buto gyvenamojo namo nauja statyba
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6824/0004:774, Glaudžių k.v.
Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2753-9399.
Žemės sklypo plotas: 0,2259 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Žemės sklypas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdomas K. B. ir K. B (gautas
bendrasavininkų sutikimas projektui).
Projektuojamo statinio paskirtis: vieno buto gyvenamasis namas
Klimato sąlygos:
Pagal RSN 156-94 "Statybinė klimatologija" duomenis, Plungės rajone vyrauja šios klimatinės sąlygos:
1. Vidutinė, metinė oro temperatūra + 5,9 C;
2. Šalčiausia oro temperatūra -21 °C;
3. Santykinis metinis oro drėgnumas > 81%;
4. Vidutinis metinis kritulių kiekis 788 mm;
5. Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 103,8 mm.
6. Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.. - PR, PV, liepos, mėn. -iš PV, V,
7. Vidutinis metinis vėjo greitis 3,2 m/s;
8. Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą per 50 metų : 20 m/s.
Pagal STR 2.05 .04:2003 "Poveikiai ir apkrovos", Plungės raj. priskiriama I -jam vėjo apkrovos rajonui.
Pagal STR2,.05.04:20.03 "Poveikiai ir apkrovos", Plungės raj. priskiriami II-jam sniego apkrovos rajonui.
Sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 1,6 kN/m2 (160 kg/m2). Skaičiuojamoji sniego
apkrova priimta su γQ-1,3.
Svarbiausi procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus, adiabatinis oro masių leidimasis nuo
gretimų aukštumų ir dirvožemių perdrėkis dėl vandens blogo nutekėjimo plokščiu paviršiumi.
Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m.
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Inžinerinius geodezinius tyrimus 2021 m. atliko UAB “Klaipėdos
eurometras”, Plungė, S. Daukanto g. 24; Kval. Paž. Nr. 1GKV-686. Planinis topografinės nuotraukos
pagrindas – valstybinė LKS-1994 koordinačių sistema. Aukščių planinis pagrindas – LAS07.
Teritorija, reljefas: Topografinio plano duomenimis pagal LAS07 aukščių sistemą sklype reljefas
kinta, aukštėja šiaurės kryptimi. Kinta nuo absoliutinės altitudės 121.00 m šiaurinės sklypo dalyje iki
118,50 m. pietinėje dalyje.

- Trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, inžineriniai
tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija,
aplinkinis užstatymas ir kt.);
Sklypo gretimybės. Sklypo sanitarinės ar apsauginės zonos. Užstatymas šioje vietoje yra
neintensyvus. Pagal Plungės r. sav. Bendrojo plano koreagavimo sprendinių brėžinį tai už Plungės
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miesto pietrytinės ribos esanti vienbučių ir dvibučių namų statybos zona, kurią papildo pramonės ir
sandėliavimo teritorija.
Pagrindinis privažiavimas prie statybvietės ir pėsčiųjų susisiekimas yra iš Žemynos gatvės rytinės pusės
- gatvės, kuri atsišakoja nuo Medingėnų kelio (3206) pietinės pusės.
Žemės sklypas ribojasi su privačios nuosavybės žemės sklypais bei vakarinėje dalyje su - Žemynos gatve
(Žiūr. brėžinyje -SP.BR-01).
Įgyvendinant projektinius sprendinius, atsižvelgta į specialiąsias žemės naudojimo sąlygas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos “SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMU”.
Sklype galioja lauko inžinerinių tinklų apsaugos zonos. Pagal NTRCDB išrašą nustatyti reikalavimai,
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Ž|emės sklypai, kuriuose įregistruotos vaslstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai (0,2259ha).
Projektiniuose sprendiniuose atsižvelgta į išduotus specialiuosius reikalavimus ir sąlygas.
Esamų inžinerinių tinklų iškėlimas (panaikinimas) bei naujų inžinerinių tinklų projektavimas (įrengimas)
atliekamas susiderinus su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.
Atmosferos, dirvožemio užteršimo šaltinių joje nenustatyta.

GALIOJANČIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI.
Detalusis planas koreguojamas suplanuoto žemės sklypo Nr. 8 ribose (žr. Brėž. -DP-BR-01). Šio žemės
sklypo plotas 2259m2.
- Suplanuotas sklypo naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamosios teritorijos; VIENBUČIŲ IR
DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS (tg6, G1)).
- Sklype galima pastatų statyba - vieno aukšto su mansarda (1+M) vienbučio (dvibučio) gyvenamojo
pastato su priklausiniais ar be jų statyba statybos ribų apibrėžtoje statybos zonoje.
- Leistinas statinių aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo – 9m.
- Suplanuotas leistinas sklypo užstatymo tankis - 20 %, užstatymo intensyvumas - 25 %.
- Statinių statybos zona buvo numatyta centrinėje nagrinėjamo žemės sklypo dalyje; statinių statybos
riba numatyta - 8,0 m atstumu nuo šiaurės vakarinės sklypo ribos, kitose sklypo pusėse numatyta - po
4,0m atstumai.
- Statinių statybos linija numatyta šiaurės vakarinėje sklypo pusėje - 8,0 m nuo šiaurės vakarinės sklypo
ribos.
- Įvažiavimas į žemės sklypą numatytas iš šiaurės vakarinės sklypo pusės
- Sklypui nustatyti viešpataujantys inžinerinių tinklų servitutai (šiuo metu galiojančio detaliojo plano
sprendinių plane pažymėti indeksais "sa" (8253 m2), "sb" 622 m2), "sc" (461m2)) - teisė naudoti ir
aptarnauti antžemines ir požemines komunikacijas).
- Sklypui nustatytas viešpataujantis kelio servitutas, šiuo metu galiojančio DP sprendinių plane
pažymėtas indeksu "sa" (8253m2), teisė važiuoti transporto priemonėmis.
- Detaliąjame plane numatyti lauko inžinerinių tinklų sprendiniai: vandentvarkos tinklai - iš (iki)
numatomų centralizuotų vandentvarkos tinklų; elektros tinklas numatytas, prijungiant prie planuojamos
įrenrti KS.

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS.
Projektuojamas statinys: Vieno buto gyvenamasis namas
Pastato paskirtis - gyvenamoji.
Pagrindinės charekteristikos:
Statinio kategorija - neypatingasis statinys.
Pagrindiniai projektuojamo statinio parametrai:

- užstatytas plotas - 265,40 m2 ;
- bendras plotas - 167,64 m2 ;
- pastato aukštis - 6,70 m. (nuo projektuojamos vid. žemės paviršiaus altitudės iki aukščiausio stogo

kraigo STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai’’ 4.25)
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Pastatas projektuojamas vieno aukšto. Plane stačiakampio formos.
Projektuojamas nagrinėjamo žemės sklypo užstatymo tankis 12%.
Projektuojamas nagrinėjamo žemės sklypo užstatymo intensyvumas 7,5%.

DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PRIEŽASTYS (TIKSLAI)
IR KOREGAVIMO SPRENDINIAI:
Asižvelgiant į esamą situaciją, Statytojas pageidauja pakeisti statinių statybos liniją, kad pastato statybai
būtų galima išnaudoti rytinę sklypo dalį, laisvą nuo inžinerinių tinklų ir vaizdingesnę savo padėtimi.
Pagal galiojančias teritorinio planavimo normas UAB "ARCH vizija" paruoštą DETALIŲJĮ PLANĄ
"ŽEMĖS SKLYPO ESANČIO PLUNGĖS R. SAV., PAKERŲ K., DETALUSIS PLANAS (ŽEMĖS
SKL. KAD. NR. 6824/0004:12)", patvirtintą PLUNGĖS R. SAV. TARYBOS SPRENDIMU "DĖL
DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO" ( 2011.11.24. NR.T1--280).", kuriame pakeičiama 7,1644HA
ploto žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitą, gyvenamosios,
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, sklypas padalintas į dvidešimt septynis sklypus,
nustatant sklypams teritorijos naudojimo reglamentus: žemės naudojimo paskirtis kita, nustatytos statinių
statybos ribos bei statinių statybos zonos, statinių statybos linijos, leistinas užstatymo tankumas (20%),
leistinas užstatymo intensyvumas (25%), naujų statinių max aukštis (9m) bei viešpataujantys ir
tarnaujantys servitutai.
Detaliojo plano koregavimo priežastys ir sprendiniai:
Vadovaujantis naujuoju LR teritorijų planavimo Įstatymo pakeitimo Įstatymu (28 str. 9 punktas), LR
AM 2014-02-02 įsak. Nr. D1-8 "Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis"
(VI sk. 318.3 dalis), numatomi detaliojo plano ""ŽEMĖS SKLYPO ESANČIO PLUNGĖS R. SAV.,
PAKERŲ K., DETALUSIS PLANAS (ŽEMĖS SKL. KAD. NR. 6824/0004:12)" pakeitimai
atidalintame žemės sklype pagal detąlųjį planą pažymėtame NR.8 (pagal 2014-08-22 gautą NTCDB
išrašą žemės sklypo k. Nr. 6824/0004:774, Glaudžių k.v.); numatoma pakoreguoti šiuo metu galiojančiu
detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus:
- statinių statybos liniją, perkeliant ją į rytinę žemės sklypo pusę 21,8m atstumu nuo DP numatytos
statinių statybos linijos; koreguojama statybos linija bus nutolusi 29,8m atstumu nuo sklypo šiaurės
vakarinės ribos; (statinių statybos zona neturi sutapti su projektuojamų statinių statybos vieta, statinių
užstatymo plotas neturi viršyti reglamentuojamo sklypo užstatymo, bet neturi sutapti su atatybos zonos
plotu). Detaliuoju planu nustatytas leistinas užstatymo tankumas (20%), leistinas užstatymo
intensyvumas (25%) bei naujų statinių max aukštis (9,0m) DP korekcijos metu nekeičiami.
- korekcijos metu nekeičiami detaliąjame plane numatyti centralizuoti (kvartaliniai) lauko inžinerinių
komunikacijų sprendiniai (geriamą vandenį tiekti iš numatomų centralizuotų vandentiekio tinklų;
buitines nuotekas nuvesti į numatomą centralizuotą nuotekyną; lietaus vanduo nuvedamas į
perspektyvoje numatomus įrengti lietaus vandens surinkimo tinklus; elektros tiekimas numatomas iš
elektros kabelinės linijos nuvestos nuo įvadimės apskaitos spintos. Tačiau laikinai, kol Žemynos
gatvėje bus nutiesti centralizuoti lauko inžineriniai tinklai, numatoma įrengti nuotekų valymo
įrenginį - septiką (NVĮ) ir artezinį šulinį (ŠŠ) .lietaus vanduo nuvedamas pagal planuojamą reljefą
į esamą melioracijos griovį bei žalius plotus. Prisijungiant prie ateityje įrengtų centralizuotų tinklų,
vietiniai tinklai turės būti tamponuojami.
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Visi reglamentai, techniniai sklypo duomenys, specialiosios žemės naudojimo sąlygos (apribojimai) ir kt.
pateikiami DP korekcijos pagrindiniuose brėžiniuose (PV-2021/24-DP-BR-01 ir PV-2021/24-DP-BR-02)
bei aprašomojoje lentelėje.

VEIKLOS APRIBOJIMAI:
Atsižvelgta į specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymu.
Melioracijos tinklai: Valstybei priklausančių malioracijos įrenginių apsaugą žemės sklype regalmentuoja
šiuo metu galiojantys teisės aktai. LR melioracijos įstatymo 2 skyriaus 3 straispnyje numatoma: žemės
sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės
sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius
melioracijos ir hidrotechnikos statinius, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, tai yra drenažo rinktuvai, jeigu
jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra
žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.

SERVITUTAI:
Nagrinėjamame sklype galioja inžinerinių tinklų servitutas
- Sklypui nustatyti viešpataujantys inžinerinių tinklų servitutai (šiuo metu galiojančio detaliojo plano
sprendinių plane pažymėti indeksais "sa" (8253 m2), "sb" 622 m2), "sc" (461m2)) - teisė naudoti ir
aptarnauti antžemines ir požemines komunikacijas).
- Sklypui nustatytas viešpataujantis kelio servitutas, šiuo metu galiojančio DP sprendinių plane
pažymėtas indeksu "sa" (8253m2), teisė važiuoti transporto priemonėmis.

INŽINERINIAI TINKLAI:
Numatomas projektuojamų pastatų inžinerinis aprūpinimas:
- geriamą vandenį numatoma tiekti iš numatomų centralizuotų vandentiekio tinklų;

Pavadinimas DP Reglamentuojama
sąlyga, rodiklis DP koreguojama sąlyga, rodiklis

Atitikimas
detaliąjam

e plane
1. Žemės sklypo
naudojimo būdas

Gyvenamosios teritorijos,
vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų st.

Gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos

Atitinka

2. Max pastatų aukštis,
m

9m 9m Atitinka

3. Žemės sklypo
užstatymo tankumas

20% 20% Atitinka

4. Žemės sklypo
užstatymo
intensyvumas

25% 25% Atitinka

5. Žemės sklypo
statinių statybos linija

Reglamentuojama grafiškai,
DP pagrindiniame brėžinyje

Reglamentuojama grafiškai, DP korekcijos
pagrindiniame brėžinyje

Koreguojama

6. Žemės sklypo
servitutai

Reglamentuojama grafiškai,
DP pagrindiniame brėžinyje

Reglamentuojama grafiškai, DP korekcijos
pagrindiniame brėžinyje

Atitinka

7. Žemės sklypo
inžineriniai tinklai

Kvartaliniai tinklai,
DP pagrindiniame brėžinyje

Laikinai, kol Žemynos g. bus nutiesti DP
numatyti centralizuoti lauko inžin. tinklai,
numatoma įrengti laikiną septiką (NVĮ) ir
išgręžti laikiną artezinį gręžinį (ŠŠ).
Prisijungiant prie centralizuotų tinklų,
vietiniai tinklai tamponuojami.

Koreguojama
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- buitines nuotekas nuvesti į numatomą centralizuotą buitinių nuotekų tinklą;
- lietaus vanduo nuvedamas į perspektyvoje numatomus įrengti lietaus vandens surinkimo tinklus;
- elektros tiekimas numatomas iš elektros kabelinės linijos nuvestos nuo įvadimės KS.
Tačiau laikinai, kol Žemynos gatvėje bus nutiesti centralizuoti lauko inžineriniai tinklai,

numatoma įrengti nuotekų valymo įrenginį - septiką (NVĮ) ir artezinį šulinį (ŠŠ) .lietaus vanduo
nuvedamas pagal planuojamą reljefą į esamą melioracijos griovį bei žalius plotus. Prisijungiant
prie ateityje įrengtų centralizuotų tinklų, vietiniai tinklai turės būti tamponuojami.
PRIVAŽIAVIMAI:
Pagrindinis privažiavimas prie statybvietės ir pėsčiųjų susisiekimas yra iš Žemynos gatvės rytinės pusės
- gatvės, kuri atsišakoja nuo Medingėnų kelio (3206) pietinės pusės (detalaus plano sprendiniai
nekeičiami). Įvažiavimų plotis >4,0m, o tai tenkina priešgaisrinių reglamentų nuostatas.

POVEIKIS APLINKAI:
Projekto sprendiniai neigiamo poveikio aplinkai neturės. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija
normali. Sklype nėra susikaupusių atliekų ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Vietovė, kurioje yra
planuojamas žemės sklypas, gyvenamąja prasme yra palanki.
Projekto sprendinių poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui: gamtinės aplinkos kokybei,
kraštovaizdžio struktūrai, ekologinei pusiausvyrai, gamtos paveldo išsaugojimui, neigiamos įtakos
neturės.
Projekto sprendinių poveikis aplinkinės teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai
numatomas ilgalaikis teigiamas.
Ūkinė veikla neplanuojama. Laikantis visų gamtos apsaugos, higienos saugos reikalavimų, neigiamo
poveikio aplinkai ir kraštovaizdžiui nedarys. Oras, dirvožemis, gruntiniai bei paviršiniai vandenys
nebus teršiami.
Pastatai ir sklypas suprojektuoti taip, kad nekiltų grėsmės statiniuose ar prie jų būnantiems žmonėms.
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