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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos terirorijq planavimo istatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Kompleksinio
teritorijq planavimo dokumentq rengimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. sausio 2 d. isakymu Nr. Dl-8 ..Del Kompleksinio terirorijq planavimo dokumentq rengimo
taisykliq patvininimo", 256, 258, 312 punktais
Visuomen€s informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus del terito jq planavimo nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2013 m. gruodZio l8 d. nutarimu Nr. 1267 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s
1996 m. rugs6jo 18 d. nutarimo Nr. 1079 ,,Del Visuomenes informavimo ir dallvavimo teritorijq
planavimo procese nuostatq patvininimo" pakeitimo", I ir 6 skirsniais:

ir

L Nustatau,kad:

1.1. pradedamas rengti Zemes sklypq, kadastro Nr. 666710002:4 ir Nr. 666710002:28.
r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. lA, detaliojo plano. patvirtinto
Panevezio rajono savivaldybes tarybos 2006 m. rugsejo 7 d, sprendimo Nr. T-161 ,,Del detaliqjq ir
specialiojo planq tvirtinimo" I punktu, keitimas;
1.2. planavimo tikslas - padalyti kitos paskinies (naudojimo bidas - pramones ir sandeliavimo
objektq teritorijos) zemes sklypq, kadastro Nr. 666'110002.2, Ramygalos m. k. v., Panevezio r. sav.,
Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1A, i atskirus Zemes sklypus ir vienam naujai
sufbrmuotam Zemds sklypui pakeisti Zemes naudojimo btdq j komercines paskifiies objektrl teritorijas
Paneveiio

bei sujungti su besiriboianiiu kitos paskirties Zemes sklypu, kadastro Nr . 666710002:43, Ramygalos m.
k. v., PaneveZio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. lB, suformuotu detaliuoju planu.
j vien4 kitos paskirties iemes sklyp4 ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal
PaneveZio rajono savivaldybds teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevelio rajono savivaldybes
tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 ,,Del PaneveZio mjono savivaldybes teritorijos
bendrojo plano tvirtinimo", sprendinius;
L3. detaliojo plano keitimq finansuoja planavimo iniciatorius;
1.4. Sis lsakymas isigalioja kitq dienq po jo vieSinimo 10 d. d. savivaldybes intemeto
svetaineje ir Ramygalos seniunijos skelbimq lentoje.
2. T v i r t in u Zemes sklypq, kadastro Nr. 6667100024 ir Nr. 6667/0002:28, detaliojo plano
keitimo planavimo darbq programq (p dedama).
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Zeuts sxlveq, xaDAsrRo NR. 6667/0002r4 ir NR. 666?/0002:28,
DETALIOJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBV PROCRAMA

L
2.

Detaliojo plano keitimo pagrindas: Paneve2io rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus 2021 m. geguzes 17 d. lsakymas Nr. A-31 1 ,,D€l leidimo keisri detalqji planq,..
Detaliojo plano organizatorius: PanevdZio rajono savivaldybes administracijos
direktorius, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevezys, rel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75.
3. Planuojama teritorija - Zemes sklypai: kadasrro Nr. 666710002:2. Ramygalos m. k. v..
PaneveZio r. sav.. Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. lA, ir kadastro Nr. 6667|0002:43,
Ramygalos m. k. v., PaneveZio r. sav., Ramygalos sen.. Ramygalos m.. Vienkiemio g. lB.
4. Planuojamos teritorijos plotas teritorijos, suplanuotos detaliuojLr planu. patvinintu
Panevezio rajono savivaldyb€s tarybos 2006 m. rugsejo 7 d. sprendimo Nr. T-161 ,,Del deraliqiq ir
specialiojo planq tvirtinimo" I punktu, plotas - 0,3926 ha, teritorijos, kuriai keidiami privalomieji
teritorijos naudojimo reglamentai, plotas 3,5358 ha.
5. Planavimo tikslai ir uzdaviniai: padalyti kitos paskinies (naudojimo bldas pramones ir
sandeliavimo objektq teritorijos) Zemes sklypq. kadastro Nr. 66671000212, Ramygalos m. k. v.,
PanevdZio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1A, i atskirus Zemds sklypus ir
vicnam naujai suformuotanr Zemes sklypui pakeisti Zemes naudojimo b[dq ikomercines paski(ies
objektq teritorijas bei sujungti su besiribojandiu kitos paskirries zemes sklypu, kadastro Nr.
666'1lO0O2:43. Ramygalos m. k. v., Panevezio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vienkiemio
g. lB. suformuotu detaliuoju planu, i vien4 kitos paskirties Zemes sklyp4 ir keisti privalomuosius
teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevezio rajono savivaldyb€s teritorijos bendrojo plano,
patvirtinto Panevezio mjono savivaldybes tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 ,,Del
PanevdZio rajono savivaldybds teritorijos bendrojo plano tvininimo", sprendinius.
6. Papildomi planavimo uZdaviniai nurodyti specialiqsias Zemes naudojimo s4lygas.
7. Papildomi reglamentai: statiniq aukstingumas. statiniq statybos zona. riba ir linija bei
ivaZiavimai I suformuotus ir naujai formuojamus sklypus / i5vaZiavimai iSjq.
8. Tyrimai ir galimybiq studijos neatliekami.
L Plano rengimo terminai 5 metai nuo Sios planavimo darbq programos patvirtinimo
datos.

10. Planavimo dokunento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos
teritorijq planavimo proceso (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapq) proceduros privalomai
vykdomos per TPDRIS (teritorijq planavimo dokumentq rengimo informacing sistemq).
I L Koncepcijos rengimas detaliojo plano koncepcija nerengiama.
12. SPAV reikalingumas - atliekamas.
13. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idejai atrinkti - nereikalingas.
14. Sprendiniq profesinis vertinimas nereikalingas.
15. VieSumo uztikrinimas: parengiamajame etape planavimo organizatorius Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka vieSai paskelbia priimtq sprendimq ddl detaliojo plano
rengimo pradZios, planavimo tikslq ir planavimo darbq program4. Detaliojo plano viesinimo
proced[ros atliekamos bendra tvarka.
16. Derinimo procedurar detalqij planq derina Teritorijq planavimo komisija per TPDRIS.
17. Kiti reikalavimai: parengiami 2 popieri,liai ir 2 skaitmeniniai plano egzemplioriai. Juos
sudaro sprendiniai (graline dalis - breiiniai ir tekstine dalis aiSkinamasis mstas) ir planavimo
procedirq dokumentai. Detaliojo plano sprendiniai rengiami ant ne senesnio kaip 3 metq
skaitmeninio lopogralinio plano. Detalusis planas rengiamas 2 egzemplioriais (vienas originalas.
I patvirtinta kopija), taip pat parengiami 2 egzemplioriai kompiuterineje laikmenoje. Kompiuterine
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laikmena turi buti parengta vadovaujantis l-ietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.
gruodzio 3l d. jsakymu Nr. Dl-1009 ,,Del Teritorijq planavimo erdviniq duomenq specifikacijos
patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo dokumentq registro (toliau _ TpDil)
nuostatais. Kompiuterineie laikmenoje turi bDri: l) aiskinamasis raStas iipagrindinis breZinys,
pasirasyti eleklroniniais paraiais. irasyras ADOC formaru; 2) vektorinis pagrindinis sprendiniq
breZinys. lraiytas DWG formaru arba archyvuoras Zlp archyve SHApE formaru'LKS_9,i
koordinadiLl sistemoje. parengtas pagal minetos TpDR erdviniq duomenq specifikacijos nuostatas:
3) rastinis- pagrindinis sprendiniq breiinys ir kiti papildomi breziniai, iaJyri TIF, Jpc, pNG
formatais (300 dpi rezoliucija); 4) planuojamos teriiorijos riba (plotinis ;bjeitas),
irasyta DWC
formatu arba archyvuota ZIP archyve SHApE
94 koordinadiq sistemoje.
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