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Objektas: Žemės sklypo Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Pagojo g., kadastrinis Nr.
8737/0007:304, detalusis planas.
Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas Irmantas Rupšys ir Jūratė Rupšienė pagal
2011 m. sausio 31 d. sudarytą Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų
perdavimo sutartį Nr. B6 - 13(v).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DETALIOJO PLANO PARENGIAMASIS ETAPAS
Irmantui Rupšiui ir Jūratei Rupšienei nuosavybės teise priklauso žemės sklypas Šilalės r. sav.,
Kvėdarnos mstl., Pagojo g. (kadastrinis Nr. 8737/0007:304), plotas – 0,1838 ha, žemės naudojimo
paskirtis – žemės ūkio paskirties žemė.
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. DĮV116 ,,Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ įsakė sudaryti
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį su žemės sklypo
savininkais Irmantu Rupšiu ir Jūrate Rupšiene dėl žemės sklypo 0,1838 ha (kadastrinis Nr.
8737/0007:304), esančio Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Pagojo g. detaliojo plano rengimo.
2011 m. sausio 31 d. sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų
perdavimo sutartis Nr. B6-13(v), kuria Irmantui Rupšiui ir Jūratei Rupšienei perduotos teritorijų
planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos detaliojo plano rengimui.
2011 m. kovo 3 d. patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams
rengti Nr. 21/11. Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį iš žemės
ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį –
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
Planuojamas žemės sklypas Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Pagojo g. (kadastrinis Nr.
8737/0007:304) plotas 0,1838 ha, nuosavybės teise priklauso Irmantui Rupšiui ir Jūratei Rupšienei.
Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Žemės sklypas suformuotas
atliekant kadastrinius matavimus.
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Vadovaujantis Šilalės rajono bendruoju planu patvirtintu 2008 m. kovo 27 d. Šilalės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-107 planuojamas žemės sklypas patenka į Šilalės rajono
savivaldybės b kategorijos centrų naujos plėtros teritoriją.
Planuojamas žemės sklypas iš šiaurės ir šiaurės vakarų pusių ribojasi su Pagojo gatve, iš vakarų,
pietvakarių, pietų ir pietryčių pusės – su valstybine žeme, iš rytų pusės – su žemės sklypu, kurio
kadastrinis Nr.8737/0007:110.

PLANAVIMO TIKSLAI
Planavimo tikslai – žemės sklypo Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Pagojo g., kadastrinis Nr.
8737/0007:304, žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę,
nustatant žemės naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų statybos.

DETALIOJO PLANO PROJEKTO SPRENDINIAI PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO
IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
Įvertinus planavimo organizatoriaus pageidavimus, planuojamos teritorijos urbanistines sąlygas,
vadovaujantis Šilalės rajono bendruoju planu, teisės aktais, normatyvinių statybos techninių dokumentų
reikalavimais, išduotomis planavimo sąlygomis, parengtas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
brėžinys, kuriame pažymėti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai.
Brėžinys parengtas ant topografinio plano M1:500.
Brėžinyje parengti sprendiniai:
Žemės sklypui (tarp taškų 1-2-3-4-5-6-1) keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš
žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, nustatomas žemės naudojimo būdas –
gyvenamosios teritorijos (G), pobūdis- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1),
užstatymo tankumas – 0.23, užstatymo intensyvumas – 0.46, statinių aukštis – iki 8.5 m.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ žemės sklypui taikomi apribojimai:
I – ryšių linijų apsaugos zonos:


po 2 metrus apibus požeminio kabelio trasos;

II – kelių apsaugos zonos:


vietinės reikšmės kelių - po 10 metrų nuo kelio briaunos;
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XLIX – vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos:


po 5 metrus nuo vamzdynų ašies;

XXI – žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai.
Vadovaujantis Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statinių
techninės priežiūros taisyklės“ 53 punktu, valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro
naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė
juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus. Tik tiksliai nustačius drenažo
rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti
arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo. Detaliojo plano rengimo metu buvo
nustatyta tiksli drenažo rinktuvo vieta, todėl statybos riba planuojama po 5 metrus apibus rinktuvo.
Techninio projekto stadijoje statiniai žemės sklype Nr. 1 išdėstomi pagal STR 2.02.09:2005
,,Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“. Sklypuose nustatyta statybos riba už kurios negalima
statyti statinių.
Želdynai žemės sklype Nr. 1 įrengiami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio
21 d. įsakymu Nr. D1-694 ,,Dėl atskirų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų
želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“- mažaaukščių gyvenamųjų namų
statybos sklypuose želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas 25% nuo viso žemės sklypo ploto.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS VYSTYMO IR TVARKYMO KONCEPCIJA
Detaliojo plano riba sutampa su projektuojamo sklypo ribomis. Žemės sklypo Nr. 1 naudojimo
būdas - gyvenamosios teritorijos (G), pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos
(G1). Ši veikla yra netarši, todėl minėtam žemės sklypui sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. Pastatų
aukštingumas 2 aukštai, ne aukštesnis kaip 8.5 m (aukštis skaičiuojamas nuo vidutinės žemės
paviršiaus altitudės iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo).
Tvarkant statybines atliekas sklypuose būtina vadovautis Aplinkos ministro 2003-12-30
įsakymu Nr. 722 patvirtintomis ,,Atliekų tvarkymo taisyklėmis“.

TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS
Žemė planuojamos teritorijos gretimybėse nebus įtakojama planuojamos ūkinės veiklos
sklypuose, kadangi planuojama ūkinė veikla nekenksminga. Vadovaujantis Šilalės r. sav. bendruoju
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planu nauji gyv. namai bus statomi Kvėdarnos miestelyje b kategorijos centrų naujos plėtros
teritorijoje.
Galima konstatuoti, kad įgyvendinus planuojamo žemės sklypo detaliojo plano projekto
sprendinius ir įvykdžius detaliajame plane nurodytų statybas bei ūkinę veiklą reglamentuojančių
dokumentų reikalavimus, trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.

TRANSPORTAS
Prie žemės sklypo Nr. 1 privažiuojama esama Pagojo gatve.

PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIAI TINKLAI
Gyv. namų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bus prijungti prie Kvėdarnos mstl.
centralizuotų tinklų.
Techninio projekto stadijose suprojektuoti gyv. namų prijungimą prie AB ,,Lesto“ skirstomųjų
elektros tinklų.
Vadovaujantis Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statinių
techninės priežiūros taisyklės“ 53 punktu, valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro
naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė
juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus. Tik tiksliai nustačius drenažo
rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti
arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo. Detaliojo plano rengimo metu buvo
nustatyta tiksli drenažo rinktuvo vieta, todėl statybos riba planuojama po 5 metrus apibus rinktuvo.
Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus. Paviršinės
nuotekos tvarkomos pagal Šilalės r. savivaldybės administracijos išduotas sąlygas.

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA
Statiniai žemės sklypuose išdėstomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.02.09:2005 ,,Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“. Gyvenamasis namas su pagalbiniais ūkio
pastatais įrengiami vadovaujantis STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“.

4

Žemės sklypo Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Pagojo g., kadastrinis Nr. 8737/0007:304, detalusis planas

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO
VERTINIMO LENTELĖ

Žemės sklypo Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Pagojo g., kadastrinis Nr. 8737/0007:304,
detalusis planas.
Detaliojo plano sprendiniai neturės įtakos teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos
sričiai, ekonominei aplinkai, socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui, todėl sprendinių
poveikis šiais aspektais nevertinas.

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatoriaus funkcijų perėmėjas: Irmantas Rupšys ir
Jūratė Rupšienė, pagal 2011 m. sausio 31 d. sudarytą Detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. B6-13(v)
2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė Regina Sabeckienė

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypo Šilalės r. sav.,
Kvėdarnos mstl., Pagojo g., kadastrinis Nr. 8737/0007:304, detalusis planas
4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
neprieštarauja Šilalės miesto bendrojo plano patvirtinto 2008 m. kovo 27 d. Šilalės
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-107 sprendiniams

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo
dokumentais: neprieštarauja Šilalės rajono strateginiam plėtros planui

6.

Status quo situacija: neįgyvendinus plano sprendinių, teritorijos potencialas būtų
išnaudotas nepilnai.

7.

Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: naudingai ir
ekonomiškai išnaudoti rajono teritoriją.

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
įvertinimas): poveikio nebus

Vertinimo aspektai

Teigiamas (trumpalaikis,

Neigiamas (trumpalaikis,

ilgalaikis) poveikis

ilgalaikis) poveikis
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9.

Sprendinio poveikis:
teritorijos vystymo darnai ir

ilgalaikis

nebus

ekonominei aplinkai

ilgalaikis

nebus

socialinei aplinkai

nebus

nebus

gamtinei aplinkai ir

nebus

nebus

(ar) planuojamai veiklos
sričiai

kraštovaizdžiui
10.

Siūlomos alternatyvos

Alternatyva

poveikis:

nenagrinėjama

teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamai veiklos
sričiai
ekonominei aplinkai
socialinei aplinkai
gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui

Projekto vadovė

Regina Sabeckienė
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