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SPRENDINIAI
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendri duomenys.
1.1. Rengiamas teritorijų planavimo dokumentas:
Žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-1250, koregavimas.
Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) koreguojamo TPD Reg. Nr. T00082240.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinės sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, rengiamo TPD Nr. K-VT-29-18-604.
Koregavimo tipas: dalinis: koreguojama dalis detaliojo plano, patvirtinto 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.
A-1250, - šiame detaliajame plane suformuoto žemės sklypo Nr. 4, kuriam suteiktas (paliktas) adresas Išradėjų g. 6,
Šiauliai, kadastro Nr. 2901/0023:1009, teritorija.
Planuojamos teritorijos plotas: 0,3394 ha. (Žiūr. Esamos būklės įvertinimo dokumentų sudėtyje pridedamas
Planuojamos teritorijos schemas Nr. 1, Nr. 2).
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas; porūšis - detalusis
planas; lygmuo pagal teritoriją: vietovės.
Planavimo darbų atlikimo terminas: 2019 m.
1.2. Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (Vasario 16-osios g.
62, Šiauliai, tel. (8-41) 596200, e-paštas: direktorius@siauliai.lt).
1.3. Planavimo iniciatorius: UAB „Emora” (Įm. kodas 145585748, Verdulių g. 4, LT-78112 Šiauliai, tel. 841 522286, 8 616 76454, e-paštas: siauliai@emora.lt), atstovaujama direktoriaus Aleksandro Gvozdo.
1.4. Planavimo iniciatoriaus įgaliotas asmuo: A. Černiauskas (UAB „Emora” Įgaliojimas 2018-11-13).
1.5. Detaliojo plano rengėjas: Algimanto Černiausko architektūros studija (Įm. kodas 145316324, teisinė
forma: IĮ, VĮ Registrų centro JAR įmonės pažymėjimo Nr. 073316; adresas: Žemaitės g. 45-13, LT-76339 Šiauliai;
buveinės adresas: Vytauto g. 107, LT-77160 Šiauliai; tel. (8-41) 424802, faks. (8-41) 502017, e-paštas: arch.studija@
inbox.lt). Įmonės vadovas, savininkas, projekto vadovas: Algimantas Černiauskas (atest. Nr. A 589).
1.6. Detaliojo plano koregavimo pagrindas:
1) UAB „Emora” 2018-11-02 Prašymas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl teritorijų
planavimo proceso inicijavimo žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimui (Registracijos Nr.
G-6715, 2018-11-05);
2) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A-1956
Dėl žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-1250, koregavimo;
3) Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2018-11-29 Nr. SŽ-1319;
4) Planavimo darbų programa 2018-12-05 Nr. S-3865;
5) Išduotos Teritorijų planavimo sąlygos (žiūr. AR p. 1.7);
6) Projektinių paslaugų sutartis, sudaryta tarp užsakovo (planavimo iniciatoriaus) UAB „Emora” ir vykdytojo
(detaliojo plano rengėjo) - Algimanto Černiausko architektūros studijos.
1.7. Detaliojo plano koregavimui išduotos Teritorijų planavimo sąlygos:
1) AB Energijos skirstymo operatorius”, 2018-12-10 Nr. REG90497;
2) Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2018-12-12 Nr. REG90791;
3) Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 2018-12-12 Nr. REG90842;
4) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, 2018-12-13 Nr. REG90972;
5) UAB „Šiaulių vandenys”, 2018-12-14 Nr. REG91142;
6) Telia Lietuva, AB, 2018-12-17 Nr. REG91267;
7) Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 2018-12-21 Nr. REG91862.
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1.8. Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Planavimo tikslai: nustatyti žemės sklypo Išradėjų g. 6 (kadastro Nr. 2901/0023:1009) naudojimo
reglamentus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Šiaulių miesto bendrojo plano ir jo koregavimo
sprendinius bei kitus teisės aktus.
Planavimo uždaviniai:
1. atsižvelgus į planavimo tikslus:
1.1. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
1.2. nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, teritorijos naudojimo reglamentus;
2. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
3. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
4. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
5. suplanuoti želdynus, automobilių stovėjimo ir atliekų surinkimo konteinerių aikšteles;
6. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
7. parengti inžinerinės infrastruktūros schemą.
Papildomos sąlygos (nurodytos Planavimo darbų programoje): Planavimo procese galimybių studijos neatliekamos; strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) - nerengiamas*; konkursas geriausiai urbanistinei
idėjai atrinkti - nerengiamas; teritorijos vystymo koncepcija ir jos nepriklausomas vertinimas - nerengiami.
*Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nerengiamas vadovaujantis Planų ir programų strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d.
Nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
1.9. Detaliojo plano rengimo proceso etapai.
I. Parengiamasis etapas: planavimo organizatorius pagal numatytus planavimo tikslus nustato planuojamos
teritorijos ribas; viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir
planavimo tikslų; parengia, patvirtina ir viešai paskelbia planavimo darbų programą; Aplinkos ministerijos nustatyta
tvarka kreipiamasi į Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad
šios pateiktų teritorijos planavimo sąlygas.
II. Rengimo etapas (3 stadijos): esamos būklės analizė, bendrųjų sprendinių formavimas, sprendinių
konkretizavimas. (Pastaba: Koreguojant detalųjį planą, bendrųjų sprendinių formavimo stadija, kurios metu
parengiama koncepcija, nerengiama; žiūr. „Papildomos sąlygos” AR p. 1.8.).
III. Baigiamasis etapas (4 stadijos): detaliojo plano sprendinių viešinimas; detaliojo plano derinimas
Teritorijų planavimo komisijoje; detaliojo plano tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje
institucijoje; detaliojo plano tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
registre.
1.10. Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Viešinimo procedūros vykdomos vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo
priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr.
1079 (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) VIII sk. „Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų
viešinimo procedūrų tvarka” nuostatomis. Informacija teikiama planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje
www.siauliai.lt ir skelbimų lentoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt ir plano rengėjo patalpose
(Vytauto g. 107, II a., Šiauliai). Papildomai registruotais laiškais informuojami planuojamos teritorijos ir kaimyninių
žemės sklypų valdytojai ar naudotojai jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos
buveinės adresais, nurodant, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis.
Apie parengto detaliojo plano sprendinių viešinimą nurodytose visuomenės informavimo priemonėse
skelbiama ne vėliau kaip prieš 5 d. d. iki atitinkamos procedūros pradžios. Susipažinti su parengtu teritorijų
planavimo dokumentu skiriamas ne mažesnis kaip 10 d. d. laikotarpis. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento
sprendinių registruojami visą susipažinimui skirtą laiką. Pasiūlymus teikusiems asmenims raštu atsakoma per 5 d. d.
nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. Baigus teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūras, parengiama
Visuomenės dalyvavimo ataskaita. Detalusis planas teikiamas derinti, tikrinti ir tvirtinti kartu su Visuomenės
dalyvavimo ataskaita.
1.11. Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant projektą:
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso
inicijavimo tvarkos aprašas; Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės; Teritorijų planavimo
normos; Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacija; Gaisrinės saugos normos teritorijų
planavimo dokumentams rengti; Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl
teritorijų planavimo nuostatai; kiti teisės aktai, nurodyti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduotose
Teritorijų planavimo sąlygose.
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2. Esamos būklės įvertinimas (santrauka).
Pilną esamos būklės įvertinimo aprašymą žiūr. Esamos būklės įvertinimo aiškinamajame rašte, TPDRIS,
(www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-29-18-604.

2.1. Esama situacija, planuojamos teritorijos aplinka, gretimybės.
2018 m. buvo parengtas žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto
savivaldybės Tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-81, (TPDR Reg. Nr. T00038866), dalinis koregavimas
sklypo Išradėjų g. 6, Šiauliai, suformuoto 2005 m., teritorijoje.
Sklypo Išradėjų g. 6 kad. Nr. 2901/0023:745, plotas 1,4084, savininkai: UAB „Emora” ir UAB „Gresus”.
Sklypas Išradėjų g. 6, Šiauliai (kad. Nr. 2901/0023:745) buvo padalintas į 4 sklypus.
Koreguotas detalusis planas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
liepos 24 d. įsakymu Nr. A-1250. Teritorijų planavimo dokumentų registre 2018 m. patvirtinto TPD Reg. Nr.
T00082240.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A-1337
sklypams suteikti adresai, sklypai įregistruoti NT registre:
Sklypas Nr. 1: Išradėjų g. 6C (kad. Nr. 2901/0023:1010), savininkas: UAB „Gresus”;
Sklypas Nr. 2: Išradėjų g. 6B (kad. Nr. 2901/0023:1011), savininkas: UAB „Gresus” ;
Sklypas Nr. 3: Išradėjų g. 6A (kad. Nr. 2901/0023:1012), savininkas: UAB „Gresus”;
Sklypas Nr. 4: Išradėjų g. 6 (kad Nr. 2901/0023:1009,) savininkas: UAB „EMORA”.
2018 m. suformuoto sklypo Nr. 4 (Išradėjų g. 6, Šiauliai, kad. Nr. 2901/0023:1009) savininko UAB „Emora”
iniciatyva 2018 m. lapkričio mėn. pradėtas rengti žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, koreguoto detaliojo plano,
patvirtinto 2018-07-24, įsakymu Nr. A-1250, dalinis koregavimas sklypo Išradėjų g. 6 teritorijoje.
Planuojama teritorija - sklypas Nr. 4 (Išradėjų g. 6, Šiauliai, kad. Nr. 2901/0023:1009, plotas 0,3394 ha)
ribojasi su Išradėjų gatve, kaimyniniu sklypu Išradėjų g. 4A ir su 2018 m. koreguotame žemės sklypo Išradėjų g. 8,
Šiauliuose, detaliajame plane suformuotais sklypais Nr. 1, Nr. 3 (Išradėjų g. 6C, 6A). Su sklypu Nr. 2 (Išradėjų g. 6B)
planuojamos teritorijos sklypas susietas inžinerinės infrastruktūros sprendiniais.
Planuojama teritorija yra pietinėje Šiaulių miesto dalyje, už geležinkelio, kvartale, kurį riboja Pramonės Išradėjų - K. Donelaičio - Kanapių gatvės. Šioje Šiaulių miesto dalyje susiformavęs užstatymas pramonės,
sandėliavimo, komercinės paskirties ir kitais statiniais. Planuojamoje teritorijoje statinių, saugotinų objektų ir
kultūros paveldo objektų nėra.
Planuojama teritorija patenka į koreguoto Šiaulių miesto bendrojo plano (patvirtinto 2018 m.) 5-ąjį arealą „Pramonės g. integruotoji teritorija” . Teritorijai nustatyti reglamentai: funkcinės zonos numeris TPD: uPS-1;
funkcinės zonos pavadinimas: Pramonės ir sandėliavimo zona; funkcinės zonos charakteritika: teritorijos, kuriose
dominuoja gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine,
paslaugų ir kita infrastruktūra; didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas (UI): 2,5; maksimalus pastatų
aukštingumas aukštais/ metrais: 6/24 m. (Kitų teritorijai galiojančių kompleksinio teritorijų planavimo ir specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų įtaka rengiamo DP koregavimo sprendiniams išanalizuota esamos būklės įvertinimo
stadijoje; žiūr. Esamos būklės įvertinimo aiškinamąjį raštą).
2.2. Planuojamos teritorijos - žemės sklypo Išradėjų g. 6, Šiauliai, duomenys.
Duomenys NT registre: unikalus Nr. 4400-5082-9564; kadastro Nr. 2901/0023:1009 Šiaulių m. k. v.;
plotas: 0,3394 ha; pagrindinė naudojimo paskirtis: kita; naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos;
savininkas: UAB „Emora”. Sklypas įregistruotas 2018-10-30. (Žiūr. VĮ Registrų centro NT registro išrašą, Reg. Nr.
44/2297527).
NT registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: I. Ryšių linijų apsaugos zonos (plotas
0,0036 ha); V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos (plotas 0,3394 ha); VI. Elektros linijų apsaugos
zonos (plotas 0,0026 ha); IX. Dujotiekių apsaugos zonos (plotas 0,0036 ha); XX. Požeminio vandens vandenviečių
apsaugos zonos (plotas 0,3394 ha); XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos (pl. 0,0493 ha).
NT registre įregistruoti servitutai:* Servitutas 218 - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (viešpataujantis daiktas), plotas 0,0122ha; Servitutas 222 - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines,
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), plotas 0,0122 ha. (*brėžiniuose – servitutas S4).
Esami sklypo naudojimo reglamentai, nustatyti 2018-07-24 patvirtintame DP (žiūr. brėžinį GS-01):
Privalomieji reglamentai: plotas: 3394 m²; teritorijos naudojimo tipas: paslaugų teritorija (PA); pagrindinė
žemės naudojimo paskirtis (esama): kita (KT); žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų
teritorijos (K); leistinas žemės sklypo užstatymo tankis: 60%; leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas:
1,2÷1,8; užstatymo tipas: laisvo planavimo (lp); leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 15 m, altitudė: 150,00
m; priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 10 % sklypo ploto (339 m² ).
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Papildomi reglamentai: pastatų aukštų skaičius: 2-3; statinių paskirtys: prekybos paskirties pastatai,
paslaugų paskirties pastatai. Sklype nustatyta statybos linija – 6 m atstumu nuo kraštinės prie su Išradėjų gatve.
Koreguojant 2018-07-24 patvirtintą detalųjį planą, sklypui nustatyti naudojimo reglamentai keičiami; žiūr.
AR p. 3.2.).
Inžinerinė infrastruktūra.
Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai ir jų įgyvendinimui numatyti servitutai suplanuoti koreguojamame
DP, patvirtintame 2018-07-24. Rengiant detaliojo plano koregavimą, inžinerinės infrastruktūros sprendinių ir
įregistruotų servitutų keisti nenumatoma. Inžinerinės infrastruktūros schemą žiūr. esamos būklės įvertinimo brėž. GS01 ir Sprendinių pagrindiniame brėž. GS-02.
Visi teritorijoje suplanuoti servitutai yra įregistruoti NT registre, vadovaujantis 2018-10-29 Turto atidalijimo
iš bendrosios nuosavybės sutartimi Nr. NM-5217, sudaryta tarp planuojamos teritorijos sklypo Nr. 4 (Išradėjų g. 6)
savininko UAB „Emora” ir sklypų Nr. 1, 2, 3 (Išradėjų g. 6C, 6B, 6A) savininko UAB „Gresus”.
Pastabos: Planuojamos teritorijos – sklypo Nr. 4 Išradėjų g. 6 funkcionavimas neatsiejamas nuo kaimyninių
sklypų Išradėjų g. 6C, 6B, 6A, suformuotų 2018-07-24 patvirtintame detaliajame plane, funkcionavimo.
Detaliojo plano koregavimo brėžiniai rengiami teritorijoje galiojančių sprendinių, suplanuotų 2018 m.,
kontekste. Brėžiniuose ir planuojamos teritorijos schemose sklypų numeracija, sklypų kampų bei servitutinių plotų
kampų žymėjimas bei numeracija, nekeičiama.
Vadovaujantis „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių”, patvirtintų Lietuvos,
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D p. 283 ir p. 294, atsižvelgiant į teritorijos,
reikalingos koreguojamo detaliojo plano brėžiniams parengti apimtį, esamos būklės įvertinimo ir sprendinių brėžiniai
parengti mastelyje M1:1000.

3. Sprendiniai.
3.1. Bendri duomenys.
Rengiant žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A-1250, koregavimą sklypo Išradėjų g. 6,
Šiauliai (kad. Nr. 2901/0023:1009) teritorijoje, įvykdomi reikalavimai, nurodyti Planavimo darbų programoje,
išduotose Teritorijų planavimo sąlygose, įvertinami teritorijai galiojančių kompleksinio ir specialiojo teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniai, turintys įtakos planuojamai teritorijai, įvertinama esama situacija, įvykdomi
planavimo tikslai bei uždaviniai.
Planavimo tikslai:
žemės sklypas, esantis Išradėjų g. 6, Šiauliuose, (kadastro Nr. 2901/0023:745), padalintas į 4 sklypus;
suformuotiems sklypams nustatyti naudojimo reglamentai pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus,
Šiaulių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.
Planavimo uždaviniai:
1. atsižvelgus į planavimo tikslus:
1.1. nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
1.2. nustatyti teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai, teritorijos naudojimo reglamentai;
2. numatyti funkciniai bei kompoziciniai ryšiai su gretimomis teritorijomis;
3. numatytos susisiekimo komunikacijos ir joms funkcionuoti reikalingi servitutai;
4. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai;
5. suplanuoti želdynai, automobilių stovėjimo ir atliekų surinkimo konteinerių aikštelės;
6. suformuota optimali urbanistinė struktūra;
7. parengta inžinerinės infrastruktūros schema.
Planuojamos teritorijos (sklypo Išradėjų g. 6) funkcionavimas neatsiejamas nuo sklypų Išradėjų g. 6C, 6B,
6A (sklypų savininkas UAB „Gresus”), suformuotų koreguojamame detaliajame plane:
▪ į sklypus patenkama iš Išradėjų gatvės, per bendrą įvažiavimą, suplanuotą sklypo Nr. 1 teritorijoje
▪ inžinerinių tinklų įvadai į sklypus įrengiami iš Išradėjų gatvėje ir Pramonės – Išradėjų g. sankirtoje esančių
centralizuotų miesto inž. tinklų; įvadai klojami bendro įvažiavimo zonoje ir paskirstomi į visus 4 sklypus;
▪ elektros įvadas įrengiamas iš sklype Išradėjų g. esančios TP MT-386 per sklypo Nr. 1 teritoriją.
▪ inžinerinės infrastruktūros įrengimui sklypuose numatyti ir įregistruoti servitutai.
Atsižvelgus sklypo savininko UAB „Emora” poreikius statyti sandėliavimo paskirties pastatus, numatoma:
▪ esamą teritorijos naudojimo tipą - paslaugų teritorija, pakeisti į pramonės ir sandėliavimo teritoriją;
▪ esamą žemės sklypo naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeisti žemės naudojimo
būdu - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
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Atitinkamai keičiami sklypo naudojimo reglamentai, suplanuoti 2018-07-24 patvirtintame DP :
▪ pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijai numatomas tūrio tankio rodiklis 7, kuriam pasiekti mažinamas
statinių aukštis nuo 15 m, suplanuotų 2018 m., iki 12 m.
Kiti sklypo Išradėjų g. 6 naudojimo reglamentai, suplanuoti 2018 m., nekeičiami:
▪ nekeičiami teritorijos užstatymo tankumo rodikliai ir intensyvumo rodikliai;
▪ nekeičiamos galimos statinių statybos zonos ribos, numatytos maksimaliame plote, neužkertant galimybių
ateityje racionaliai, laikantis teisės aktų reikalavimų, suplanuoti sklypų užstatymą;
▪ nekeičiama įvažiavimo / išvažiavimo į sklypą vieta, numatyta iš Išradėjų gatvės per sklypo Išradėjų g. 6C
teritorijoje suplanuotą bendrą įvažiavimą;
▪ išlieka numatytas galimas automobilių parkavimas sklypo teritorijoje bei galimas automobilių parkavimo
integravimas statinių statybos zonoje;
▪ nekeičiamos suplanuotos inžinerinių tinklų įvadų vietos ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos;
▪ nekeičiami suplanuoti ir NT registre įregistruoti servitutai.
3.2. Planuojamos teritorijos sklypui nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai:
Sklypas Nr. 4. (Išradėjų g. 6, Šiauliai, kadastr. Nr. 2901/0023:1009).
Privalomieji reglamentai:
Plotas: 3394 m²;
Teritorijos naudojimo tipas: pramonės ir sandėliavimo teritorija (PR);
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis (esama): kita (KT);
Žemės sklypo naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P);
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis: 60 %;
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 1,2 ÷ 1,8;
Tūrio tankis (nustatomas pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoms): 7;
Užstatymo tipas: laisvo planavimo (lp);
Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus: 12 m, altitudė: 147,00 m;
Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys: 10 % sklypo ploto (339 m² ).
Papildomi reglamentai:
Pastatų aukštų skaičius: 2-3;
Statinių paskirtys: sandėliavimo paskirties pastatai.
Sklype nustatyta statybos linija – 6 m atstumu nuo sklypo kraštinės (tarp taškų 8-9), besiribojančios su Išradėjų g-ve.
Servitutai sklype Nr. 4, numatyti sklypų Nr. 1, 2, 3 naudai:
S4 (plotas 122 m²): servitutas 222 - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas).
Sklypas Nr. 4 turi servitutus kituose sklypuose:
S1.1 (sklype Nr. 1, plotas 517 m²): kelio servitutas 115 - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis
pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas); servitutas 218 - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
S1.2 (sklype Nr. 1, plotas 177 m²): servitutas 218 - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (viešpataujantis daiktas).
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos (kodas 1) - 36 m² ;
V. Aerodromų apsaugos zonos (kodas 65) - 3394 m²;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos (kodas 6) - 26 m²;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos (kodas 9) - 36 m²;
XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (kodas 20) - 3394 m²;
LIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių a. z. (kodas 49) - 493 m²).
Pastabos: 1) Sprendinių Pagrindiniame brėžinyje GS-02 statinių statybos zonose, kurių ribos pažymėtos 3 m
atstumu nuo sklypo ribos, galimas statinių aukštis iki 8,5 m. Statant aukštesnius nei 8,5 m statinius, atstumą nuo
statybos zonos iki sklypų ribos privaloma didinti po 0,5 m kiekvienam statinio aukščio metrui.
2) Statybos linija sklype nustatyta įvertinus magistralinio buitinių nuotekų vamzdyno, esančio Išradėjų
gatvės juostoje, už planuojamos teritorijos ribų, apsaugos zonos plotį (10 m).
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3.3. Inžinerinės infrastruktūros schema.
Planuojama inžinerinės infrastruktūros schema parengta vadovaujantis išduotomis Teritorijų planavimo
sąlygomis. Teritorijos inžinerinės infrastruktūros sprendiniai suplanuoti koreguojamame DP „Žemės sklypo Išradėjų
g. 8, Šiauliuose, koregavimas” (patvirtintame 2018-07-24); žiūr. Esamos būklės įvertinimo brėžinį GS-01 ir
Sprendinių pagrindinį brėžinį GS-02).
Inžinerinės infrastruktūros įrengimui planuojamos teritorijos sklype Nr. 4 (Išradėjų g. 6) per sklypo Nr. 1
(Išradėjų g. 6C) teritoriją, numatyti servitutai S1.1 ir S1.2. Planuojamoje teritorijoje yra numatytas servitutas S4,
tarnaujantis sklypams Nr. 1, 2, 3. Inžinerinės infrastruktūros įrengimo sprendiniai, suplanuoti 2018 m., rengiant šį
detaliojo plano koregavimą, nekeičiami. Inžinerinę infrastruktūrą (susisiekimo komunikacija ir inžinerinius tinklus)
sklypų savininkai privalo įrengti savo lėšomis.
3.3.1. Susisiekimo komunikacijos.
Teritorija yra prie C1 kategorijos Išradėjų gatvės (aptarnaujanti gatvė). Gatvės juostos plotis (atstumas tarp
gatvės raudonųjų linijų) ~ 37 m, sutampa su gatvėje esančių sklypų ribomis.
Koreguojamame DP į teritorijoje suformuotus sklypus Nr. 1 (Išradėjų g. 6C), Nr. 2 (Išradėjų g. 6B), Nr. 3
(Išradėjų g. 6A) ir planuojamą teritoriją – sklypą Nr. 4 (Išradėjų g. 6), iš Išradėjų gatvės numatytas vienas bendras
įvažiavimas /išvažiavimas per sklypo Nr. 1 teritoriją, suplanuotame servitutiniame plote S.1.2.
Automobilių parkavimas numatytas planuojamos teritorijos sklypo Nr. 4 ir kaimyninių sklypų Nr. 1, 2, 3,
suformuotų 2018 m., ribose. Sklypų kraštinėse, patenkančiose į plotus, kuriuose numatytas kelio servitutas,
aptvėrimas neįrengiamas.
Įvažiavimų / išvažiavimų vietos į suformuotus sklypus iš bendro įvažiavimo projektuojamos rengiant statinių
statybos techninius projektus. Sprendiniai derinami tarp sklypų savininkų ir privalo nepažeisti šalių interesų.
Automobilių parkavimas numatytas sklypų ribose. Parkavimo aikštelės gali būti integruojamos į
pagrindiniame sprendinių brėžinyje GS-02 nurodytas statinių statybos zonas. Konkretus poreikis automobilių
parkavimo vietų skaičiui tikslinamas rengiant statinių statybos projektus.
Bendro įvažiavimo įrengimui numatytoje vietoje reikalinga iškelti vieną gatvės apšvietimo stulpą. Tai
atliekama gavus AB „Energijos skirstymo operatorius” ir UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas” sutikimą ir sąlygas.
3.3.2. Inžineriniai tinklai.
Išradėjų gatvėje, ties planuojama teritorija yra įrengti miesto centralizuoti inžineriniai tinklai: buitinių
nuotekų (d760 mm), požeminis ryšių kabelis, lietaus nuotekų linijos atkarpa. Kitoje gatvės pusėje likę neveikiantys
šilumos tinklai. Artimiausi dujotiekio tinklai - iš Pramonės g. į sklypo Išradėjų g. 8 teritoriją atvestas dujotiekio
įvadas (~97 m atstumu nuo planuojamos teritorijos ribos) ir kitoje Išradėjų g. pusėje - v.s d.63 dujotiekio linija.
Artimiausi vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklai, nuo kurių galimas įvadų įrengimas į planuojamą teritoriją, yra
Pramonės – Išradėjų gatvių sankryžoje. Arčiausiai planuojamos teritorijos esanti transformatorinė MT-386,
priklausanti AB „Energijos skirstymo operatorius”, nuo kurios galimas elektros įvado įrengimas, yra kaimyninio
sklypo Išradėjų g. 8 teritorijoje. Į sklypo teritoriją patenka Išradėjų gatvėje esančio buitinių nuotekų tinklo d670 mm
apsaugos zonos. Sklype likę buvusios orinės el. linijos stulpai. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos
statinių planuojamoje teritorijoje nėra.
Į planuojamą teritoriją numatyti inžinerinių tinklų įvadai:
▪ ryšių - iš Išradėjų gatvėje, ties planuojama teritorija esančių ryšių tinklų;
▪ dujotiekio - iš Išradėjų gatvėje, ~96 m nuo planuojamos teritorijos sklypo Išradėjų g. 6 esančių tinklų,
atvestų iš Pramonės gatvės kaimyninio sklypo Išradėjų g. 8 dujotiekio įvado įrengimui;
▪ buitinių nuotekų - iš Išradėjų gatvėje, ties planuojama teritorija esančių buitinių nuotekų tinklų (d760);
▪ vandentiekio - iš Pramonės gatvėje, prie Pramonės – Išradėjų g. sankryža esančių vandentiekio tinklų
(d400); Išradėjų gavėje ties planuojama teritorija numatytas gaisrinis hidrantas;
▪ paviršinių (lietaus) nuotekų - iš Pramonės - Išradėjų g. sankryžoje esančių paviršinių nuotekų tinklų
(d1000/1200);
▪ elektros – iš arčiausiai planuojamos teritorijos esančios transformatorinės MT-386, priklausančios AB
„Energijos skirstymo operatorius”, esančios kaimyninio sklypo Išradėjų g. 8 teritorijoje.
Elektros įvado įrengimui iš MT-386 į sklypą Išradėjų g. 6, rengiant detalųjį planą „Žemės sklypo Išradėjų
g. 8, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas”, patvirtintą 2018-07-24 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A-1250, yra gautas sklypo Išradėjų 8, Šiauliai, savininko UAB „Skuba” rašytinis Sutikimas
(2018-05-10) ir nuomininko UAB „Šiaulių skuba” rašytinis Sutikimas (2018-05-04).
Sklypuose planuojant statinių statybą bei sklypų sutvarkymą vadovaujamasi specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų ir kitų teisės aktų reikalavimais. Inžineriniai tinklai, patenkantys po kietomis dangomis, klojami
apsauginiuose futliaruose. Elektros tinklų apsaugos zonose, vadovaujantis Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu
Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, draudžiama įrengti visų rūšių mašinų ir mechanizmų
stovėjimo aikšteles.
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Inž. tinklų apsaugos zonos nustatytos vadovaujantis „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos”
reikalavimais. Nurodyti inžinerinių tinklų apsaugos zonų plotai įvertinti pagal suplanuotą inžinerinės infrastruktūros
schemą. Planuojamos teritorijos sklype Išradėjų g. 6 įregistruotos inžinerinių tinklų apsaugos zonos, nustatytos 201807-24 patvirtintame DP, koreguojant detalųjį planą, nekeičiamos.
Inž. tinklų apsaugos zonų plotus privaloma tikslinti statinių statybos metu. Vandentiekio, paviršinių (lietaus)
nuotekų, buitinių nuotekų tinklams numatytų apsaugos zonų plotis – po 2,5 m į abi puses nuo vamzdyno ašies. Inž.
tinklų projektavimo metu paaiškėjus, kad šie tinklai bus klojami didesniame nei 2,5 m gylyje, nustatomos apsaugos
zonos – po 5 m.
Sprendiniuose įvertintas magistralinio buitinių nuotekų vamzdyno (d760), esančio Išradėjų gatvės juostoje,
už planuojamos teritorijos ribų, apsaugos zonos plotis (10 m): statinių statybai planuojamos teritorijos sklype Nr. 4 ir
sklype Nr. 1 (suformuotame 2018 m.), numatyta statybos linija už inž. tinklų apsaugos zonos ribos.
Centralizuoti šilumos tinklai prie planuojamos teritorijos neįrengti. Suformuotuose sklypuose statant statinius,
šilumos gamybai planuojama naudoti gamtines dujas.
3.4. Želdiniai.
Saugotinų želdinių sklype Išradėjų g. 6, Šiauliai, neįregistruota. Sklypo teritorijoje, prie kraštinės,
besiribojančios su kaimyniniu sklypu Kanapių g. 4A, yra vienas lapuotis medis ~ Ø15 cm. Sklypo teritorija
netvarkoma, apaugusi pieva. 2018 m. suformuotuose sklypuose numatytas ne mažesnis kaip 10% sklypo ploto
želdinių plotas, atitinkantis norminį (vadovaujantis „Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos
aprašu”). Želdiniai (medžiai ir krūmai) tvarkomi ir prižiūrimi Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka. Planuojamoje teritorijoje esantis 1 lapuotis medis, patenkantis į suplanuotą statinių statybos
zoną, šalinamas vadovaujantis tvarka, nustatyta taisyklėse „Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės”.
3.5. Gaisrinė sauga.
Išradėjų gatvėje, ties planuojama teritorija gaisriniai hidrantai neįrengti. Artimiausias hidrantas yra prie
Pramonės g., sklypo Išradėjų g. 8, teritorijoje, ~320 m atstumu nuo planuojamos teritorijos, kiti - prie kapinių K.
Donelaičio g-vėje, ~350 m atstumu ir Kanapių gatvėje ~380 m atstumu. Artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
(PGT) nuo planuojamos teritorijos yra 3,98 km atstumu Gaisrininkų g. 3, Šiauliai (žiūr. Esamos būklės įvertinimo
medžiagoje pridedamą atstumo iki artimiausios PGT schemą).
Gaisrinės saugos sprendinių, numatytų koreguojamame DP (patvirtintame 2018-07-24), rengiant šį detaliojo
plano koregavimą, keisti neplanuojama.
Prie planuojamos teritorijos numatyta įrengti gaisrinius hidrantus. Jei planuojamoje teritorijoje statomų
statinių išorės gaisro gesinimui bus reikalingas 15 l/s vandens kiekis, vandentiekio įvado atkarpoje nuo prisijungimo
prie miesto vandentiekio tinklo mazgo Pramonės gatvėje iki gaisrinių hidrantų, įrengiamų ties planuojama teritorija,
klojamos dvi vandentiekio linijos hidrantų sužiedinimui. Sprendiniai tikslinami rengiant techninius projektus, gavus
UAB „Šiaulių vandenys” prisijungimo sąlygas.
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie planuojamos teritorijos bei kitų 2018 m.
suformuotų sklypų sąlygos yra. Į sklypus patenkama per bendrą įvažiavimą. Sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 teritorijose
numatytas servitutiniai plotai (S2, S3), kuriuose galimas automobilių apsisukimas 25 x 24 m aikštelėje, o visas
neužstatomas plotas: 25 x 30 m. Prie sklypų Nr. 1, ir sklypo Nr. 4 (planuojamos teritorijos Išradėjų g. 6) papildomai
galima patekti tiesiogiai iš Išradėjų gatvės. Konkrečios privažiavimų prie pastatų bei automobilių parkavimo vietos
sklypuose, statinių išorės ir vidaus gaisro gesinimo priemonės numatomos rengiant statinių statybos projektus.
3.6. Aplinkos apsauga, visuomenės sveikatos sauga.
Planuojama teritorija patenka į koreguoto Šiaulių miesto bendrojo plano 5-ojo arealo - „Pramonės g.
integruotoji teritorija” funkcinę zoną uPS-1, kurioje dominuoja gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų
aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Gyvenamųjų namų statyba šioje
teritorijoje ribojama. Planuojama teritorija yra pietinėje Šiaulių miesto dalyje, kurioje vyrauja užstatymas
gamybiniais, sandėliavimo, komerciniais pastatais, susiformavęs XX a. ,,sovietiniu laikotarpiu”. Dabartiniu
laikotarpiu, buvusiuose laisvuose žemės sklypuose besiformuojantis užstatymas – analogiškas.
Teritorija nėra jautri ir vertinga aplinkos apsaugos požiūriu. Saugotinų gamtos objektų, kultūros paveldo
objektų, vertingos augalijos, ar duomenų apie teritorijoje esančias kietąsias naudingąsias iškasenas, nėra. Sklypas
nepatenka į gamtinio karkaso ar ES esančio saugomų teritorijų ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas.
Kaimyninių žemės sklypų žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Gamybinių, ar
komunalinių objektų, galinčių sukelti taršą, ar kitas neigiamas pasekmes, artimiausioje aplinkoje nėra.
Planuojamų sprendinių poveikis aplinkai ir gyventojų sveikatai.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos teritorijos yra 150–300 m atstumu, vienbučių – dvibučių
gyvenamųjų namų kvartale Girulių – Kanapių gatvių sankirtoje, kiti – atokiau, Pagėgių, K. Donelaičio gatvėse.
Geležinkelio linija nuo planuojamos teritorijos yra šiaurės kryptimi ~ 1 km atstumu, Šiaulių miesto K. Donelaičio
kapinės ~ 300 m atstumu.
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Rengiant detaliojo plano, patvirtinto 2018-07-24 koregavimą sklypo Išradėjų g. 6, Šiauliai, teritorijoje,
atsižvelgiant į sklypo savininko planus sklype statyti sandėliavimo paskirties pastatus, esamas žemės naudojimo
būdas iš „komercinės paskirties objektų teritorijos” keičiamas į „pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos”.
Gamybinių objektų statyba sklype nenumatoma.
Sklype statant sandėliavimo paskirties pastatus, objektų, galinčių sukelti aplinkos - oro, dirvožemio, vandens
ar kitokį užterštumą, atsiradimas neplanuojamas. Pastatuose sandėliuoti medžiagas, galinčias sukelti aplinkos taršą,
nenumatoma. Planuojamoje veikloje bus naudojamos pažangios technologinės priemonės, užtikrinančios aplinkos
apsaugos reikalavimų vykdymą.
Planuojamoje teritorijoje statinių aptarnavimui inžineriniai tinklai (elektros, ryšių, dujų, vandentiekio,
nuotekų) bus įrengiami iš Išradėjų ir Pramonės gatvėse esančių centralizuotų miesto inž. tinklų. Pastatų aptarnavimui
inž. tinklus įrengus iš centralizuotų miesto tinklų, aplinkos tarša nesusidarys.
Planuojama teritorija patenka į Šiaulių miesto zoną, kurioje numatytas kietojo kuro (tame tarpe ir biokuro)
naudojimo apribojimas (žiūr. SP „Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir
reglamento koregavimas”). Pastatų apšildymui planuojama naudoto gamtines dujas.
Planuojamų sprendinių poveikis transporto srautams ir triukšmo lygiui.
Planuojama teritorija yra Šiaulių miesto dalyje, kurioje gatvių tinklas yra susiklostęs. Įvažiavimas į
planuojamos teritorijos sklypą bei kitus 2018 m. suformuotus sklypus bus įrengiamas iš C1 kategorijos Išradėjų
gatvės. Teritorijoje pastačius pastatus, transporto, važiuojančio Išradėjų gatve, kiekis augs natūraliai, pagal poreikį
vykdant planuojamą veiklą. Perspektyvoje, Išradėjų gatvę pratęsus link geležinkelio iki Dubijos gatvės (įrengus
dviejų lygių sankryžą ir viaduką), kaip numatyta koreguotame Šiaulių miesto BP bei Transporto organizavimo Šiaulių
mieste SP, galimas transporto srauto padidėjimas Išradėjų gatve nėra tiesiogiai sietinas su šio rengiamo DP
koregavimo sprendiniais.
Šiaulių miesto strateginio triukšmo žemėlapio (www.siauliai.lt) duomenimis, planuojamos teritorijos dalyje
prie Išradėjų gatvės, vidutinis paros triukšmo dydis (autotransporto, pagrindinių kelių, geležinkelio, pramoninės
veiklos ir oro uosto triukšmas) yra: Ldvn 45-49 dBA, tai yra, nesiekia ribinio dydžio - 65 dBA.
Teritorijos naudojimas ir priežiūra.
Vykdant veiklą planuojamoje teritorijoje, aplinkos apsaugos reikalavimai užtikrinami galiojančių teisės aktų
nustatyta tvarka. Inžinerinių tinklų įvadai įrengiami iš miesto centralizuotų inžinerinių tinklų. Žemės sklypo
naudojimui nustatyti naudojimo reglamentai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Sklypuose numatytos
preliminarios vietos buitinių atliekų surinkimo konteineriams. Buitinės atliekos iš sklypų išvežamos centralizuotai,
vadovaujantis galiojančia atliekų surinkimo ir pašalinimo tvarka. Automobilių parkavimas numatytas sklypų ribose.
Rengiant statinių statybos projektus privaloma numatyti konkrečias aplinkos apsaugos priemones pastatuose ir
teritorijose (pvz. taršalų surinkimą automobilių parkavimo aikštelėse, paviršinio (lietaus) vandens surinkimą ir kitas),
užtikrinančias aplinkos tausojimą. Sklypuose vykdant veiklą už aplinkos apsaugos reikalavimų įvykdymą atsakingi
sklypų bei statinių savininkai, valdytojai ir/ar naudotojai.
Išvados. Rengiant detaliojo plano koregavimą sklypo Išradėjų g. 6, Šiauliai, teritorijoje, poreikio atlikti
papildomą triukšmo lygio analizę, nustatyti sanitarines apsaugos zonas, ar numatyti kitus veiklos apribojimus, nėra.
Planuojama veikla bus vykdoma laikantis teisės aktais nustatytų privalomų aplinkosaugos reikalavimų, aplinkos
apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos požiūriu neigiamos įtakos nesukels, aplinkos tarša aplinkinių gyvenamųjų
teritorijų atžvilgiu ir rizika visuomenės sveikatai nenumatoma.
3.7. Urbanistinė struktūra, funkciniai bei kompoziciniai ryšiai su gretimomis teritorijomis.
Planuojama teritorija yra pietinėje Šiaulių miesto dalyje, „Pramonės gatvės integruotoje teritorijoje”,
funkcinėje zonoje uPS-1 (pramonės ir sandėliavimo zona). Tai teritorijos, kuriose dominuoja gamybinė ar kita panaši
ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra.
Šioje miesto dalyje urbanistinė struktūra iš esmės yra susiklosčiusi. Vyrauja užstatymas didelių gabaritų
pramonės, sandėliavimo, komercinės paskirties ir kitais statiniais, pastatytais sovietiniu laikotarpiu. Vystantis
teritorijai, statomos naujos įmonės, pramonės, sandėliavimo, komercinės paskirties ir kiti statiniai.
Planuojama teritorija yra kvartale tarp Pramonės - Išradėjų - K. Donelaičio - Kanapių gatvių, kuriame esamas
ir besiformuojantis užstatymas - analogiško pobūdžio. Gatvių tinklas – esamas.
Atokesnės aplinkinės teritorijos Girulių, Pagėgių, K. Donelaičio, Ragainės gatvėse užstatytos vienbučiais –
dvibučiais gyvenamaisiais namais.
Kaimyninių ir aplinkinių sklypų žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Šiuose
sklypuose yra pastatyti didelių gabaritų komercinės paskirties statiniai (žiūr. Esamos būklės įvertinimo AR), dalis
sklypų neužstatyta.
Planuojamas sklypo Išradėjų g. 6 užstatymas sandėliavimo paskirties pastatais atitinka kvartalo užstatymo
tendencijas ir neprieštarauja koreguoto Šiaulių miesto BP sprendiniams.
Sprendiniuose siekiama nustatyti tokius teritorijos naudojimo reglamentus, kurių laikantis planuojamoje
teritorijoje numatyti statiniai darniai įsilietų į esamą urbanistinę struktūrą, funkciškai bei kompoziciškai derėtų
kontekste.
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Numatytas užstatymo tankis ir intensyvumas nesiekia maksimalių reglamentų, nustatytų koreguotame Šiaulių
miesto BP (2018 m.). Funkciniai ir kompoziciniai ryšiai derinami prie esamos ir kvartale besiformuojančios
situacijos. Kompoziciniai ryšiai su gretimomis teritorijomis konkretinami rengiant statinių statybos projektus. DP
koregavimo sprendiniai neužkerta kelio pasiekti maksimalaus teigiamo rezultato, suplanuotą statinių statybą vertinant
įvairiais aspektais.
3.8. Architektūriniai reikalavimai.
Planuojamoje teritorijoje statant statinius privaloma laikytis architektūrinių reikalavimų, nustatytų Lietuvos
Respublikos Statybos įstatymo 5 straipsnyje „ Esminiai statinio architektūros reikalavimai”. Statinio architektūra turi
būti tokia, kad:
1) ji neprieštarautų esminiams statinių reikalavimams, nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 305/2011;
2) statinys derėtų prie kraštovaizdžio;
3) ji atitiktų statinio paskirtį;
4) architektūriniai, inžineriniai ir technologiniai inžineriniai sprendiniai derėtų tarpusavyje;
5) architektūriniai sprendiniai sudarytų darnią, bendrą visumą;
6) statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose
dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
DP koregavimo sprendinių rengimo metu nėra žinomi būsimų pastatų gabaritai, aukštų skaičius ir kiti
duomenys, todėl detalesni architektūriniai reikalavimai nenurodomi. Konkretūs architektūriniai reikalavimai
nustatomi prieš rengiant statinių statybos projektus, žinant projektuojamų pastatų duomenis.
3.9. Projekto tikslų įgyvendinimas.
Parengus teritorijų planavimo dokumentą (detalųjį planą) „Žemės sklypo Išradėjų g. 8, Šiauliuose, detaliojo
plano koregavimo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 24 d. įsakymu
Nr. A-1250, koregavimas”, įgyvendinti planavimo tikslai bei uždaviniai, nustatyti Planavimo darbų programoje.
Planuojamos teritorijos sklypui Išradėjų g. 6, Šiauliuose, nustačius teritorijos naudojimo reglamentus,
atitinkančius sklypo savininko UAB „Emora” poreikius, įvykdomi planavimo iniciatoriaus lūkesčiai racionaliau
panaudoti nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą, sudarytos sąlygos teritorijos vystymui ir panaudojimui pagal
poreikius.
Projekto sprendiniai nepažeidžia kaimyninių sklypų savininkų interesų, nesuvaržo kaimyninių žemės sklypų
savininkams ir (ar) valstybės ar savivaldybės nuosavybės ar kitą valdymo teisę įgyvendinantiems subjektams teisės
naudotis jų žemės sklypais.
Nustatyta tvarka suderintas, patikrintas ir patvirtintas detalusis planas teikiamas tvirtinti Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktoriui. Planavimo iniciatorius su savivaldybės administracijos direktoriumi
(teritorijų planavimo organizatoriumi) Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis prieš tvirtinant teritorijų planavimo
dokumentą sudaro Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį. Sutartis įsigalioja patvirtinus
teritorijų planavimo dokumentą ir skelbiama viešai savivaldybės (teritorijų planavimo organizatoriaus) interneto
svetainėje.
Patvirtintas detalusis planas nustatyta tvarka registruojamas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo
dokumentų registre. Parengus kadastrinius matavimus, planuojamos teritorijos sklypo patikslinti duomenys teisės
aktais nustatyta tvarka registruojami VĮ Registrų centre.
Detaliojo plano sprendinius įgyvendina žemės sklypų (nekilnojamojo turto) savininkai savo lėšomis.

Parengė: Archit. L. Ramonaitė (kvalifikacijos atestatas A833)

Projekto vadovas,
įgaliotas detaliojo plano iniciatoriaus
UAB „EMORA”

Algimantas Černiauskas
(kvalifikacijos atestatas A589)

