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DĖL STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI
REIKALAVIMAI” 123 PUNKTO PATIKSLINIMO
Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos
įstatymo projektas „Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ Nr. 17-323 (toliau - Įstatymo
projektas), kuris numato 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343 (toliau Nutarimas)
nuostatų perkėlimą į Įstatymą.
„Įstatymo projekte, palyginus su galiojančiu Nutarimu, nebelieka nuostatų dėl norminių
atstumų tarp statinių ir (ar) įrenginių (pvz. atstumų nuo automobilių saugyklų iki pastatų ar
Nutarime nurodytų teritorijų ribų). Šie atstumai, atsižvelgiant į poveikio aplinkai rizikos ir
pasekmių lygį, iki pateikto teisės akto įsigaliojimo turi būti nustatyti žemesnės galios teisės
aktuose (žiūr. Įstatymo projekto Aiškinamąjį raštą)“.
Tokiu būdu ir Nutarimo p. 68, nustatantis požeminių, požeminių-antžeminių garažų,
atvirų mašinų aikštelių, techninio aptarnavimo stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų
namų ir visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų darželių ir medicinos įstaigų stacionarų
teritorijų ribų atstumus, bus apibrėžtas statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“,
patvirtinimo pakeitimo“ (toliau Reglamentas), pastarojo 123 punkto redakciją keičiant
(papildant). Minėtas Reglamento 123 punktas šiuo metu yra tokios redakcijos:
„Nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir techninio
aptarnavimo stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų
langų, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų teritorijų ribų turi būti
atstumai ne mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ [5.6].“.
Šis, apibrėžimas, jeigu jis liktų po šio punkto pakeitimo ir toliau, turi vieną esminį
trūkumą – čia nėra aiškiai nurodyta, ar atstumai nurodyti iki greta esančių gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų ar ir iki to paties sklypo pastatų langų, kuriems ir numatytos aikštelės,
langų.

Analogiškas neapibrėžtumas Reglamente iki 2014.12/22 Nr. DI-933 pakeitimo egzistavo
ir 124 punkte, kuriame buvo įtvirtintas toks reglamentavimas – „Atstumai nuo požeminių ir
pusiau požeminių (jeigu juose nėra langų) garažų sienų nereglamentuojami, tačiau turi būti
išlaikyti atstumai nuo įvažiavimo ir išvažiavimo vartų ir ventiliacijos šachtų iki gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų langų – ne mažiau kaip 15 m“. Minėtu įsakymu Nr. DI-933
neapibrėžtumas buvo ištaisytas, ir šiandien Reglamento 124 punktas išdėstytas taip – „Atstumai
nuo požeminių, pusiau požeminių ir pirmuosiuose aukštuose įrengtų uždaro tipo garažų sienų
nereglamentuojami, tačiau turi būti išlaikyti atstumai nuo įvažiavimo ir išvažiavimo vartų ir
ventiliacijos šachtų iki greta esančių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų langų – ne mažiau
kaip 15 m.
Manome, kad toks patikslinimas turi atsirasti ir redaguojant Reglamento 123 punktą
(„<...>iki greta esančių kito sklypo gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų langų“). Tai išspręstų
Reglamento traktavimo dviprasmybę ir jo taikymą perteklinių reikalavimų kryptimi.
Urbanizuotose teritorijose projektuojant pvz. daugiabučius gyvenamuosius namus,
reikalavimas numatyti tokį pat parkavimo aikštelės (pastato priklausinys) atstumą nuosavo
pastato, kaip ir nuo greta esančio, reikalauja nepagrįstai didelių sklypų arba poreikio visas
parkavimo vietas planuoti požeminėse aikštelėse. Ir viena, ir kita nepagrįstai sukelia statybos
kaštus, riboja taikyti optimalų užstatymo intensyvumą miestų centrinėse dalyse. Kita vertus,
didesnių sklypų atsiradimą centrinėse miestų dalyse ir taip riboja esamas užstatymas, o
požeminių aikštelių įrengimas pvz. pajūrio teritorijose dėl aukšto gruntinio vandens lygio
apskritai yra neįmanomas.
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių siūloma, redaguojant Reglamento p. 123, numatyti
aprašomąją dalį taip:
„Nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir techninio
aptarnavimo stočių, taip pat įvažiavimo į juos iki greta esančių kito sklypo gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų
teritorijų ribų turi būti šie atstumai: (atstumų lentelė kaip Nutarime).
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