AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Detalusis planas rengiamas, vadovaujantis :
a) Detaliųjų planų taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro įsakymu 200610-18 Nr. D1-473;
b) 2011-09-26 planavimo sąlygų sąvadu Nr. 75/11 detaliojo planavimo dokumentui
rengti.
Planavimo organizatorius – Halina Račinskaitė (pagal 2009-11-30 detaliojo teritorijų
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. B6-157(v).
Detaliojo plano rengėjas – “Arūno Liočo firma”.
Detaliojo plano rengimo, derinimo ir viešo svarstymo tvarka – bendra tvarka.
Esamos būklės analizė :
Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas, registro Nr. 44/321750.
Adresas : Šilalės r. sav., Šilalės m., Rytinio Kelio g. 4.
Nekilnojamieji daiktai - Žemės sklypas:
Kadastrinis Nr. 8760/0006:81 Šilalės m. k.v.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – Kita.
Žemės sklypo plotas – 1,2404 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
Specialiosios naudojimo sąlygos: Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (0,0076
ha). Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
(0,4615 ha). Elektros linijų apsaugos zonos (0,2312 ha). Ryšių linijų apsaugos zonos
(0,0244 ha).
Planuojamas žemės sklypas yra rytinėje Šilalės miesto dalyje, prie Rytinio Kelio ir
Pūtvės pilies gatvių sankirtos. Vakarų pusėje ribojasi su Rytinio Kelio gatve. Šiaurės pusėje
– Pūtvės pilies gatve. Rytų pusėje – su valstybės žeme. Pietų pusėje - su valstybės žeme.
Detaliojo plano pagrindiniai sprendiniai :
Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Šilalės miesto bendrojo plano, patvirtinto
2008-03-27 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-107, sprendiniams.
Pagal BP sprendinius planuojamoje teritorijoje (U.10) numatomos verslo, pramonės,
logistikos paslaugų teritorijos.
Įregistruotam kitos paskirties žemės sklypui kadastrinis Nr. 8760/0006:81, plotas
12404 kv.m., Šilalės mieste, Rytinio Kelio g. 4, nuosavybės teise priklausančiam Halinai
Račinskaitei,
Keičiamas žemės naudojimo būdas ir pobūdis į žemės naudojimo būdą – (K)
komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdį - (K1) prekybos, paslaugų, ir
pramogų objektų statybos.
Nustatomas pastatų aukštis iki 15 m. 1 – 3 aukštai, sklypo užstatymo tankumas –
0,35 ir sklypo užstatymo intensyvumas – 1,05.
Sklype galimas užstatyti plotas ~ 4400 kv.m. Galima prekybos įmonių, finansų
įstaigų, turizmo, paslaugų įmonių statinių, sporto ir pramogų kompleksų, vandens bei
sporto šakų statinių statyba ir pan.
Pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I1495, 1996-08-15, 2 priedo 10.2 punktą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas nebūtinas, nes nežinoma, kokia konkreti planuojama veikla bus vykdoma. Esant
kriterijams, poveikio aplinkai vertinimo procedūras atlikti rengiant techninį projektą.
Žemės sklype Nr. 1 želdynams skiriama 15% nuo viso žemės sklypo ploto „Atskirų
rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų)
nustatymas“, LR aplinkos ministro 2007-12-21, įsak. Nr. D1-694).
Planuojamame žemės sklype vertingų saugotinų medžių nėra. Dangų ir želdynų plotų
detalizacija tikslinama techniniame projekte.
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Sklype nustatyta statybos riba (linija, už kurios negalima statinių ar pastatų statyba).
Statomų statinių zona, inžinerinių tinklų ir įrenginių išdėstymo vietos parodytos sąlyginai,
todėl turi būti tikslinamos ruošiant konkrečių pastatų techninius projektus, gavus technines
sąlygas ir laikantis galiojančių STR ir priešgaisrinių reikalavimų.
Rengiant techninius projektus turi būti išlaikyti normatyviniai atstumai tarp pastatų,
sklypų ribų, želdinių ir inžinerinių tinklų.
Statinių pagrindiniai fasadai orientuojami į Rytinio Kelio gatvės pusę. Statinių
architektūrinė išraiška ir statybinės apdailos medžiagos turi atitikti Šilalės miestui keliamus
reikalavimus.
Statiniai sklype išdėstyti pagal STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties pastatai”,
3 priedą – Statinių išdėstymo sklype reikalavimai. Besiribojančių sklypų savininkų
interesai nepažeidžiami.
Pagal HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose
ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų patalpų ir teritorijų
triukšmo lygiai reglamentuojami taip: Gyvenamojoje teritorijoje maksimalus garso lygis
(Dba) : 6-18 val. – 70 dBA, 18-22 val. – 65 dBA, 22-6 val. – 60 Dba.
Statiniai turi būti priskirtini prie priimtino akustinio komforto sąlygų – garso klasė C.
Pastatų išorės aplinkoje bendras triukšmo rodiklis neturi viršyti 55Db/10m atstumu.
Numatomi akustinio triukšmo parametrai turi atitikti STR 2.01.07:2003 „Pastatų
vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ ir HN 33-1:2003 numatytas darbo
aplinkoje reglamentuojamas normas.
Planuojamuose žemės sklypuose statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad juose ir šalia
jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui
bei poilsiui komfortines sąlygas. Planuojamuose sklypuose nepažeidžiamos normos iki
gretimų pastatų nuo mašinų stovėjimo aikštelių, sklypo ribų ir želdinių.
Želdynų zonose, patenkančiose į 10 kV oro linijų apsaugos zonas, taikomos
„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, LR Vyriausybės 1992-05-12, nut. Nr.
343, VI, p. 20.3.
10 kV tarpinės atramos patenka į projektuojamą žemės sklypą arba yra ant sklypo
ribos. Kadangi 10 kV tarpinės atramos neprivatizuotinas plotas yra 2 kv.m., tokio pat
dydžio plotą ~ 2 kv.m. aplink 10 kV atramą negalima aptverti tvoromis.
Želdynų zonose siūlomi žaliųjų juostų želdiniai. Dėl funkcinio efektyvumo, siekiant
apsaugoti nuo triukšmo, išmetamų dujų ir dulkių, žaliosios juostos numatytos tarp
numatomų statyti statinių ir vakarinėje bei šiaurinėje pusėse esančių gatvių.
Detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų įstatymais saugomų interesų.
Projektas atitinka normatyvų ir kitų teisės aktų (įstatymų, normų, standartų) reikalavimus.
Inžineriniai tinklai:
Inžinerinė infrastruktūra planuojamoje teritorijoje pilnai išvystyta.
Elektros tinklai
Esamoms 10 kV elektros oro linijoms nustatomos apsaugos zonos po 10 m.
Elektros energijos tiekimas į būsimą komercinės paskirties pastatą numatomas
suprojektuojant 0,4 kV požeminius elektros kabelius nuo esamos transformatorinės TP-6.
Požeminiai elektros kabeliai, patenkantys po važiuojamąja dalimi, turi būti pakloti
apsauginiuose dėkluose.
Prie įvažiavimo į projektuojamą žemės sklypą Nr. 1 įrengiama elektros kabelių
tranzitinė apskaitos spinta (vieta sąlyginė, tikslinti techniniame projekte).
Vandentiekio tinklai
Į projektuojamame žemės sklype Nr. 1 numatomą statyti pastatą vandentiekio tinklai
bus prijungti nuo sklype esančių vandentiekio tinklų.
Buitinių nuotekų tinklai
Buitinės nuotekos iš numatomo statyti pastato bus nuvedamos į sklype esančius
buitinių nuotekų tinklus.
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Ryšių tinklai
Ryšių tinklai prijungiami nuo projektuojamo sklypo šiaurinėje pusėje esančios ryšių
kabelių linijos. Ryšių tinklai, patenkantys po važiuojamąja dalimi, turi būti pakloti
apsauginiuose dėkluose.
Lietaus nuotekų tinklai
Nuo atvirų automobilių parkavimo aikštelių ir nuo važiuojamosios dalies, lietaus
vanduo surenkamas į naftos gaudyklę ir išvalytas nuvedamas į sklype esantį melioracijos
griovį. Nuotekų išvalymo laipsnis turi atitikti valstybines užterštumo normas, nustatytas
išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius valstybines užterštumo normas (Aplinkosaugos
reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti, LR AM 2003-12-24 įsakymas Nr. 687).
Drenažo tinklai
Projektuojamame žemės sklype būtina išsaugoti arba atstatyti pažeistus teritorijoje
esančius drenažo sistemos tinklus (darbus atlikti užsakovo lėšomis).
Atliekų tvarkymas – buitinės atliekos išvežamos pagal sutarį su specializuota atliekų
tvarkymo įmone.
Gaisrinė sauga – išorinis gaisrų gesinimas numatomas iš žemės sklype projektuojamų
priešgaisrinių hidrantų.
Paklojus naujus inžinerinius tinklus, į sklypų registro duomenis būtina įrašyti
apribojimus nuo jų.
Inžinerinių tinklų prijungimas bus tikslinamas rengiant techninius projektus, gavus
technines sąlygas.
Visi inžineriniai tinklai, patenkantys į numatomą statinių užstatymo zoną, turi būti
iškelti. Galutinis tinklų iškėlimas sprendžiamas techninio projekto stadijoje.
Statybos metu pažeistos gretimų teritorijų inžinerinės trasos ir kietosios dangos –
atstatomos užsakovo lėšomis.
Susisiekimo sistema:
Susisiekimo sistema sprendžiama įvertinus esamą ir planuojamą eismo dalyvių sudėtį,
planuojamos teritorijos aplinką, išorės ryšius, susisiekimo poreikį.
Planuojama teritorija yra prie Rytinio Kelio ir Pūtvės pilies gatvių, patenkančių į
esamas Šilalės miesto ribas.
Šilalės miesto bendrojo plano, patvirtinto 2008-03-27 Šilalės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T1-107, aiškinamojo rašto punkte 9.3.4 (Perspektyvinis miesto
gatvių / kelių tinklas ir apkrovimas) nurodomi atstumai tarp gatvės raudonųjų linijų, kai
kelias oficialiai patenka į miesto ribas.
Kol kelias yra už Šilalės miesto ribų, galioja “Specialiosios žemės ir miško
naudojimo sąlygos“, prie kurių kelio apsaugos zona siekia krašto keliuose – po 50 m.,
rajoniniuose keliuose – po 20 m. nuo kelio briaunos.
Rytinio Kelio gatvė – pagrindinė gatvė B2, gatvės juostos plotis tarp raudonųjų
linijų – 70 m.
Pūvės pilies gatvė – aptarnaujanti gatvė C2, gatvės juostos plotis tarp raudonųjų
linijų 20 m.
Kadangi planuojama teritorija yra Šilalės miesto ribose, projektuojamame žemės
sklype Nr. 1, krašto kelio Nr. 162 Laukuva – Šilalė, apsaugos zona po 50 m. ir rajoninio
kelio Nr. 4513 Mažonai – Šakvietis – Šilalė apsaugos zona po 20 m., netaikoma.
Įvažiavimas (išvažiavimas) numatomas iš Pūtvės pilies gatvės.
Sklype automobilių parkavimo aikštelės vietų skaičius nustatomas pagal individualius
veiklos poreikius. Automobilių parkavimo vietos skaičiuojamos, vadovaujantis STR
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, VI sk. 10 lentele. Galima
įrengti iki 107 parkavimo vietų.
Į parkavimo aikštelių apsaugos ribas nepatenka gyvenamieji ar visuomeniniai pastatai
(gretimybėse – esamos gatvės, degalinė, laisva neužstatyta valstybės žemė).
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Privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reglamentai:
Projektuojamo žemės sklypo Nr.1 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita.
Naudojimo būdas – (K) komercinės paskirties objektų teritorijos.
Naudojimo pobūdis – (K1) prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
Leistinas pastatų aukštis iki 15 metrų (1-3 aukštai).
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0,35.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 1,05.
Papildomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentai:
a – antžeminių parkavimo aikštelių vietų skaičius – iki 107 vietų.
b - želdynų plotas sklypui (%) - 15%.
Papildomi veiklos apribojimai :
Projektuojamam žemės sklypui taikomos „Specialiosios žemės ir miško naudojimo
sąlygos“, LR Vyriausybės 1992-05-12, nut. Nr. 343 ir daliniai jų pakeitimai :
I. Ryšių linijų apsaugos zonos po 2 m.
VI. Požeminės elektros kabelių linijų apsaugos zonos po 1 m.
VI. 10 kV elektros oro linijų apsaugos zonos po 10 m.
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos
ir įrenginiai.
XXIX. Vandens telkinių juostos ir zonos (po 1 m).
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos po
5m.
Veiklos apribojimų plotai tikslinami atliekant geodezinius matavimus.
Priešgaisriniai reikalavimai, gaisrų gesinimas:
Išorės gaisrų gesinimui vanduo imamas iš projektuojamų priešgaisrinių hidrantų
(vietos sąlyginės) ar vandens telkinių.
Esamų bei projektuojamų gatvių ir privažiavimų parametrai užtikrina gaisrinių
mašinų privažiavimą prie projektuojamuose žemės sklypuose numatomų statyti
gyvenamųjų ir kitų pastatų.
Rengiant techninius projektus, būtina vadovautis “Gaisrinė saugos pagrindiniais
reikalavimais“, p.XIII, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338. Detaliojo plano
sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės.
Sprendinių pasekmių vertinimo išvados :
Pagal Šilalės rajono bendrąjį planą, patvirtintą 2008-03-27 Šilalės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-107, planuojamas žemės sklypas patenka į (U.10)
numatomos verslo, pramonės, logistikos paslaugų teritorijas.
Pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I1495, 1996-08-15, 2 priedo 10.2 punktą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas nebūtinas, nes nežinoma, kokia konkreti planuojama veikla bus vykdoma. Esant
kriterijams, poveikio aplinkai vertinimo procedūras atlikti rengiant techninį projektą.
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos
užtikrinimo ir aplinkosauginiu, erdviniu urbanistiniu, gaisrinės saugos bei natūralaus
apšvietimo aspektais neturės. Būtina išlaikyti normatyvinius atstumus tarp pastatų, sklypų
ribų, mašinų stovėjimo aikštelių, inžinerinių tinklų ir želdinių.
Detaliojo plano sprendiniuose nustatyti sklypo tvarkymo reglamentai – užstatymo
tankumas, intensyvumas, pastatų aukštingumas, užstatymo koncepcija bei urbanistinės ir
architektūrinės priemonės užtikrins kraštovaizdžio kokybę, subalansuotą esamų ir naujų
statinių santykį.
Planuojama teritorija nesiriboja su saugomomis teritorijomis ar jų apsauginėmis
zonomis, joje nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių.
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Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikis teritorijos vystymo darnai ir
planuojamai veiklos sričiai, ekonominei aplinkai bei socialinei aplinkai–teigiamas.
Gyvenamai aplinkai neigiamo poveikio nebus. Trečiųjų asmenų interesai ir teisės
nepažeistos.
Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose sklypuose
vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai. Daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniai
neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms nedarys.

Detaliojo plano rengėjas
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