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Sklypas Aerouosto g. 1, Šiauliuose. Unikalus Nr. 4400-3988-8930
Sklypo plotas - 2.6931ha.
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita
Sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirčių objektų teritorijos.
Nuosavybės teisė - Lietuvos Respublika 
Patikėjimo teisė – Šiaulių miesto savivaldybė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Sklype registruotų statinių nėra. Faktiškai stovinčių statinių nėra.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI
Sklypo tvarkymo reglamentai yra nustatyti Industrinio parko (teritorijos šalia Aerouosto,
Radviliškio, P. Motiekaičio ir Pročiūnų gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimu.

SKLYPO AEROUOSTO G. 1 TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ
SPRENDINIŲ LENTELĖ 

INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA AEROUOSTO, RADVILIŠKIO, P.
MOTIEKAIČIO IR PROČIŪNŲ GATVIŲ) ŠIAULIUOSE, DETALIOJO PLANO

KOREGAVIMO PAGRINDINIO BRĖŽINIO FRAGMENTAS



Sklypo leistini maksimalūs užstatymo rodikliai:
Užstatymo plotas ~21545m²
Maksimalus bendras plotas 67327m²
Pastatų aukštis iki 17m
Aukštų skaičius iki 5 aukštų
Želdinių plotas – 2693m²
Pastatų paskirtys – pramonė, sandėliavimo, komercinė.

UŽSTATYMO GALIMYBĖS
Nagrinėjamas  sklypas  yra  Industrinio  parko  vakarinėje  dalyje  apribotas  Radviliškio,

Aerouosto, Pročiūnų ir P. Motiekaičio gatvių. Sklypas yra kampinis, netaisyklingo trapecinio plano
smailiuoju kampu atgręžtas į Radviliškio gatvę. Sklypas apžvelgiamas iš keturių gatvių, patogus
privažiavimas  iš  skirtingų  gatvių,  tai  galima  išnaudoti  organizuojant  vilkikų  eismą.  Tinkamas
vientiso stačiakampio plano pastato statybai. Sklypas yra neužstatytas. Registruotų statinių nėra,
faktiškai  stovinčių statinių  nėra.  Sklype  yra  asfaltuotų  aikštelių  liekanos.  Dalis  sklypo  apaugęs
medžiais ir krūmais. Pagal kadastro pažymėjimą saugotinų želdinių nėra, statybos zona numatyta
visame plote. Želdinių kirtimui reikės gauti leidimą.  Sklypo reljefas lygus nežymiai krenta į pietinę
pusę, reljefo skirtumas ~0.9m. Įvažiavimai į sklypą galimi iš Aerouosto, Pročiūnų ir P. Motiekaičio
gatvių. Sklypo rytinėje dalyje , lygiagrečiai rytinei sklypo ribai yra servitutinė P. Tamošaičio gatvė.

Racionalus sklypo užstatymo plotas būtų ~10.000m². Pramonės ar sandėliavimo paskirties
pastatu. Pastatas vieno ar dviejų aukštų, administracinė dalis dviejų - keturių aukštų. Bendras plotas
~  12.000-25.000m².  Sklype  privalės  būti  talpinami  darbuotojų  ir  lankytojų  automobiliai
skaičiuotina,  kad  vienai  automobilio  parkavimo  vietai  įrengti   reikia  ~25m²  neužstatyto  ploto.
Krovininio transporto manevravimui reikalingas laisvas neužstatytas plotas.

Pateikti  užstatymo  siūlymai  yra  bendro  pobūdžio.  Kiekvienu  konkrečiu  atveju
privaloma rengti  detali  Investuotojo pageidavimų galimybių studija,  įvertinant  konkrečius
poreikius ir sklypo ypatybes.

INŽINERINIAI TINKLAI

Informacija  gauta  iš  viešai  prieinamų  duomenų  bazių,  sklypo  plano,  detaliojo  plano
sprendinių. Visi  pasijungimai  prie  inžinerinių  tinklų  tikslinami  gavus  prisijungimo sąlygas
pagal konkrečius Investuotojo poreikius.

Vandentiekis. Magistraliniai tinklai yra Aerouosto gatvėje, ne važiuojamojoje dalyje, d315.
Atstumas nuo sklypo ribos iki vandentiekio tinklo ~16m. Bus reikalingas važiuojamosios dalies
perkasimas arba tinklą įrengti  prastūmimo būdu.  Kita  alternatyva yra  iš  P.  Motiekaičio g.  šalia
sklypo yra d250 tinklas, atstumas iki sklypo ribos 5m.

Lietaus  nuotekos. Pagal  detaliojo  plano  sprendinius  yra  numatytas  pasijungimas  iš
Aerouosto  gatvėje  nevažiuojamojoje  dalyje  esančių   d200 lietaus  nuotekų  tinklo.  Atstumas  iki
sklypo ribos ~4m iš Aerouosto g. Kita galimybė pasijungti iš P. Motiekaičio gatvėje važiuojamojoje
dalyje  esančių   d200  lietaus  nuotekų  tinklų.  Atstumas  iki  sklypo  ribos  ~20m.  Tikslinama
projektavimo proceso metu, gavus prisijungimo sąlygas.

Buitinės  nuotekos. Pagal  detaliojo  plano  sprendinius  yra  numatytas  pasijungimas  iš
Pročiūnų  gatvėje  važiuojamojoje  dalyje  esantį  d150  nuotekų  tinklą.  Atstumas  iki  sklypo  ribos
~24m. Pasijungimas galimas. Sklype ties rytine sklypo riba yra d150 buitinių nuotekų tinklai, kurie
aptarnauja kituose sklypuose esančius pastatus. D300 tinklas yra P. Motiekaičio gatvėje šalia sklypo
ribos. Prisijungimo galimybė nagrinėjama projektavimo proceso metu.

Elektra.   Pagal  išimtas  prisijungimo  sąlygas  Nr.  TS18-09185  yra  numatyta  1500  kW.
Reikalinga pastatyti  modulinę transformatorinės pastotę.  Pasijungimui reikės nutiesti  nuo SP4 ~
925m 10kV kabelį ir nuo  MT 452 180m 10kV kabelį. Tikslesnę informaciją žiūrėti schemoje ir
prisijungimo sąlygose. 

Elektros  prisijungimo  sąlygos  išimtos  pagal  teorinius  poreikius.  Patikslinus  poreikius



prisijungimo vietą, kabelių ilgiai gali keistis.
Šilumos tiekimas. Pagal  Šiaulių miesto energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo spec.

planą galima rinktis, bet kokį šildymo būdą.  Sklypo gretimybėse veikiančių šilumos tinklų nėra.
Dujos. Magistralinis vidutinio slėgio dujotiekis d400 yra Pročiūnų gatvės ne važiuojamojoje

dalyje šalia sklypo. Atstumas iki sklypo ribos ~4m. Galimybė jungtis nuo jo turi būti nagrinėjama
patikslinus energetinius poreikius ir gavus prisijungimo sąlygas.

Ryšių  tinklai. Ryšių  kanalizacija  4d100  yra  sklype  ties  Radviliškio  gatvės  sklypo  riba,
lygiagrečiai Aerouosto gatvei šalia sklypo, atstumas iki sklypo ribos 2m. 

INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA AEROUOSTO, RADVILIŠKIO, P.
MOTIEKAIČIO IR PROČIŪNŲ GATVIŲ) ŠIAULIUOSE DETALIOJO PLANO

KOREGAVIMO INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS  BRĖŽINIO FRAGMENTAS

arch. Šarūnas Sabaliauskas







ELEKTROS TIEKIMO SCHEMA
















