AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Detalusis planas rengiamas, vadovaujantis :
a) Detaliųjų planų taisykl÷mis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro įsakymu 2006-1018 Nr. D1-473;
b) 2011-09-20 planavimo sąlygų sąvadu Nr. 69/11 detaliojo planavimo dokumentui
rengti.
Planavimo organizatorius – Irena Jakštien÷ (pagal 2011-08-23 detaliojo teritorijų
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. B6-99(v).
Detaliojo plano reng÷jas – “Arūno Liočo firma”.
Detaliojo plano rengimo, derinimo ir viešo svarstymo tvarka – bendra tvarka.
Esamos būkl÷s analiz÷ :
1. Adresas : Šilal÷s r. sav., Struikų k., reg. Nr. 44/1384789.
Nekilnojamieji daiktai - Žem÷s sklypas:
Kadastrinis Nr. 8710/0001:409 Biržų Lauko k.v.
Pagrindin÷ tikslin÷ naudojimo paskirtis – Žem÷s ūkio. Naudojimo būdas – Kiti žem÷s
ūkio paskirties sklypai.
Žem÷s sklypo plotas – 0,3460 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
Nuosavyb÷s teis÷ – IRENA JAKŠTIENö.
Specialiosios naudojimo sąlygos: Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai (0,3308 ha). Vandens telkiniai (0,0132 ha). Elektros linijų
apsaugos zonos (0,014 ha). Elektros linijų apsaugos zonos (0,0278 ha). Kelių apsaugos zonos
(0,1673 ha).
2. Adresas : Šilal÷s r. sav., Struikų k., reg. Nr. 44/391951.
Nekilnojamieji daiktai - Žem÷s sklypas:
Kadastrinis Nr. 8710/0001:329 Biržų Lauko k.v.
Pagrindin÷ tikslin÷ naudojimo paskirtis – Žem÷s ūkio. Naudojimo būdas – Kiti žem÷s
ūkio paskirties sklypai.
Žem÷s sklypo plotas – 1,6422 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
Nuosavyb÷s teis÷ – IRENA JAKŠTIENö.
Specialiosios naudojimo sąlygos: Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos ir įrenginiai (1,6337 ha). Elektros linijų apsaugos zonos (0,2138 ha).
Kelių apsaugos zonos (0,3307 ha). Vandens telkiniai (0,0085 ha).
3. Adresas : Šilal÷s r. sav., Struikų k., reg. Nr. 44/1408039.
Nekilnojamieji daiktai - Žem÷s sklypas:
Kadastrinis Nr. 8710/0001:414 Biržų Lauko k.v.
Pagrindin÷ tikslin÷ naudojimo paskirtis – Žem÷s ūkio. Naudojimo būdas – Kiti žem÷s
ūkio paskirties sklypai.
Žem÷s sklypo plotas – 0,2720 ha (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus).
Nuosavyb÷s teis÷ – IRENA JAKŠTIENö.
Specialiosios naudojimo sąlygos: Kelių apsaugos zonos (0,0498 ha). Elektros linijų
apsaugos zonos (0,1145 ha). Elektros linijų apsaugos zonos (0,0464 ha). Žem÷s sklype
įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai (0,272 ha).
Žem÷s sklypuose statinių n÷ra ir saugotinų medžių n÷ra.
Projektuojamas žem÷s sklypas yra rytiniame Šilal÷s priemiestyje.
Šiaur÷s - rytų pus÷se ribojasi su žem÷s ūkio paskirties žem÷s sklypais (m÷g÷jiškų sodų
žem÷s sklypai ir sodininkų bendrijų bendro naudojimo žem÷). Rytų pus÷je – žem÷s ūkio
apskirties žem÷s sklypas, kad. Nr. 8710/0001:356, priklausantis Zofijai Jakštienei. Pietų
pus÷je – valstyb÷s žem÷, esamas bendro naudojimo kelias (Šilal÷s miesto kvartalinių gatvių
planavimo schemoje numatyta D1 gatv÷. Vakarų pus÷je – bendro naudojimo kelias Šilal÷ –
s/b „Draugyst÷ 3“ (apsaugos zona po 10 m).
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Detaliojo plano pagrindiniai sprendiniai :
Detalusis planas neprieštarauja Šilal÷s rajono bendrojo plano, patvirtinto 2008-03-27
Šilal÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T1-107, sprendiniams. Pagal BP
planuojamas sklypas patenka į (U.8) mažaaukštes gyvenamasias teritorijas.
2010-10-28 Šilal÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T1-253 patvirtintoje
Šilal÷s miesto kvartalinių gatvių įrengimo schemoje, už planuojamų žem÷s sklypų
pietvakarin÷s ribos numatoma perspektyvin÷ gatv÷ D1 (gatv÷s juostos plotis tarp raudonųjų
linijų 12-20 m).
Įregistruotas žem÷s ūkio paskirties (kiti žem÷s ūkio paskirties žem÷s sklypai) žem÷s
sklypas kadastrinis Nr.8710/0001:409, plotas 3460 kv. m., esantis Šilal÷s r. sav., Šilal÷s k.
sen., Struikų kaime, nuosavyb÷s teise priklausantis IRENAI JAKŠTIENEI, dalijamas į :
- Žem÷s sklypą Nr. 1, plotas 1400 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 2, plotas 1355 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 3, plotas 705 kv.m,
Kuriems keičiama pagrindin÷ žem÷s naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitos
paskirties žemę, nustatomas naudojimo būdas – (G) gyvenamosios teritorijos, naudojimo
pobūdis - (G1) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sklypuose numatoma
vienbučių arba dvibučių gyvenamųjų pastatų su priklausiniais statyba. Užstatymo tipas –
sodybinio užstatymo.
Įregistruotas žem÷s ūkio paskirties (kiti žem÷s ūkio paskirties žem÷s sklypai) žem÷s
sklypas kadastrinis Nr.8710/0001:329, plotas 16422 kv. m., esantis Šilal÷s r. sav., Šilal÷s k.
sen., Struikų kaime, nuosavyb÷s teise priklausantis IRENAI JAKŠTIENEI, dalijamas į :
- Žem÷s sklypą Nr. 4, plotas 1772 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 5, plotas 1714 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 6, plotas 1250 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 7, plotas 1446 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 8, plotas 1338 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 9, plotas 1656 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 10, plotas 2049 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 11, plotas 1503 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 12, plotas 1835 kv.m,
- Žem÷s sklypą Nr. 13, plotas 1859 kv.m.
Kuriems keičiama pagrindin÷ žem÷s naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitos
paskirties žemę, nustatomas naudojimo būdas – (G) gyvenamosios teritorijos, naudojimo
pobūdis - (G1) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sklypuose numatoma
vienbučių arba dvibučių gyvenamųjų pastatų su priklausiniais statyba. Užstatymo tipas –
sodybinio užstatymo.
Įregistruotam žem÷s ūkio paskirties (kiti žem÷s ūkio paskirties žem÷s sklypai) žem÷s
sklypui kadastrinis Nr.8710/0001:414, plotas 2720 kv. m., esančiam Šilal÷s r. sav., Šilal÷s k.
sen., Struikų kaime, nuosavyb÷s teise priklausančiam IRENAI JAKŠTIENEI,
Keičiama pagrindin÷ žem÷s naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitos paskirties žemę,
nustatomas naudojimo būdas – (G) gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - (G1)
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Sklype numatoma vienbučio arba
dvibučio gyvenamojo pastato su priklausiniais statyba. Užstatymo tipas – sodybinio
užstatymo.
Projektuojamiems sklypams Nr. 1 – 14 nustatomas pastatų aukštis (iki 8,5 m., 1 – 2
aukštai). Sklypų užstatymo tankumas ir sklypų užstatymo intensyvumas.
Žem÷s sklype Nr.1, projektuojamas servitutas S1, plotas 93 kv.m. (tarnaujantis daiktas)
– teis÷ statyti ir eksploatuoti MTT.
Sklypuose Nr.1 - 14 želdynams skiriama 25% nuo viso žem÷s sklypo ploto „Atskirų
rekreacin÷s paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų)
nustatymas“, LR aplinkos ministro 2007-12-21, įsak. Nr. D1-694). Dangų ir želdynų plotų
detalizacija tikslinama techniniame projekte. Vertingų saugotinų medžių n÷ra.
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Projektuojamuose žem÷s sklypuose Nr.1 - 14 statomų statinių zona bei inžinerinių
tinklų ir įrenginių klojimo vietos parodytos sąlyginai, tod÷l 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.
Projektuojamuose žem÷s sklypuose statybos linija sutampa su vietin÷s reikšm÷s kelio
apsaugos zona, kuri yra 10 m. arba 3 m. nuo perspektyvin÷s gatv÷s D1 (gatv÷s juostos plotis
tarp raudonųjų linijų 15 m) raudonųjų linijų.
Gretimuose žem÷s sklypuose vykdoma ūkin÷ veikla planuojamai teritorijai įtakos
netur÷s.
Detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia gretimų sklypų savininkų, naudotojų ar
gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Projektas atitinka normatyvų ir kitų teis÷s aktų
(įstatymų, normų, standartų) reikalavimus.
Inžineriniai tinklai:
Elektros energijos tiekimas projektuojamų žem÷s sklypų Nr.1 - 14 elektros energijos
vartotojams numatomas suprojektuojant 10 kV elektros kabelių liniją nuo esamos bendrovei
priklausančios 10 kV oro linijos iki projektuojamos 10/0,4 kV modulin÷s tranzitin÷s
transformatorin÷s, nuo kurios tiesiamos 0,4 kV elektros kabelių linijos į numatomas įvadines
apskaitos spintas (vietas tikslinti techniniame projekte).
Požeminiai elektros ir ryšių kabeliai, patenkantys po važiuojamaja kelių ir privažiavimų
dalimi, klojami apsauginiuose d÷kluose.
Ryšių tinklai prijungiami nuo arčiausio galimo pasijungimo taško (ryšių kabelių šulinio,
d÷žut÷s).
Buitin÷s nuotekos sklypuose Nr. 1 - 14 surenkamos į planuojamus įrengti sandarius
nuotekų kaupimo rezervuarus, kurių sanitarin÷ apsaugos zona – 5 m. Rengiant techninius
projektus, turi būti pasirašytos sutartys (su tuo užsiimančia įmone) d÷l periodiško rezervuaro
tuštinimo ir išvežimo į miesto biologinius valymo įrenginius.
Aprūpinimas geriamuoju vandeniu numatomas iš šachtinių šulinių, kurių sanitarin÷
apsaugos zona – 5 m. Geriamojo vandens kokyb÷s parametrai turi atitikti Lietuvos higienos
normas. Mažiausias leistinas sanitarinis atstumas tarp šachtinio šulinio ir nuotekų kaupimo
rezervuaro – 15 m. Nuotekų tinklai turi būti tiesiami ne arčiau kaip 10 m. nuo šachtinio
šulinio.
Atsiradus galimybei gyvenamųjų namų nuotekų ir vandentiekio tinklai bus pajungti
prie centralizuotų tinklų sistemos.
Vandens tiekimas galimų išor÷s gaisrų gesinimui numatomas iš arčiausių esamų kūdrų.
Būtina užtikrinti greta esančių žem÷s sklypų drenažo veikimą. Yra parengtas ir
suderintas sklype esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos projektas. Projektuojamuose
žem÷s sklypuose drenažo sistemos atstatymo darbus atlikti užsakovo l÷šomis.
Paklojus naujus inžinerinius tinklus, į sklypų registro duomenis būtina įrašyti
apribojimus nuo jų.
Susisiekimo sistema:
Įvažiavimai (išvažiavimai) į žem÷s sklypus Nr. 1 - 14 numatomi iš esamo vietin÷s
reikšm÷s kelio. Įvažiavimų vietas į projektuojamus gyvenamosios paskirties sklypus tikslinti
rengiant techninius projektus.
2010-10-28 Šilal÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T1-253 patvirtintoje
Šilal÷s miesto kvartalinių gatvių įrengimo schemoje, už planuojamų žem÷s sklypų
pietvakarin÷s ribos numatoma perspektyvin÷ gatv÷ D1.
Priešgaisriniai reikalavimai, gaisrų gesinimas:
Išor÷s gaisrų gesinimui vanduo imamas iš arčiausių esamų kūdrų.
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Esamų kelių parametrai užtikrina gaisrinių mašinų privažiavimą prie projektuojamuose
žem÷s sklypuose būsimų gyvenamųjų ir kitų pastatų.
Rengiant techninius projektus, būtina vadovautis “Gaisrin÷ saugos pagrindiniais
reikalavimais“, p.XIII, patvirtintais Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338. Detaliojo plano
sprendiniai gaisrin÷s saugos aspektu neigiamo poveikio netur÷s.
Privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reglamentai:
Projektuojamų žem÷s sklypų Nr. 1 – 14 pagrindin÷ tikslin÷ paskirtis – kita;
Naudojimo būdas :
(G) gyvenamosios teritorijos:
Naudojimo pobūdis :
(G1) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Leistinas pastatų aukštis: iki 8,5 metrų (1 - 2 aukštai);
Leistinas žem÷s sklypų užstatymo tankumas: sklypams Nr.1, 7, 11 - 0,25, sklypams
Nr.2, 8 – 0,26, sklypui Nr.3 – 0,33, sklypui Nr.4, 5, 12, 13 – 0,23, sklypui Nr.6 – 0,27,
sklypui Nr.9 – 0,24, sklypui Nr.10 – 0,22, sklypams Nr.12, 13 – 0,23, sklypui Nr.14 – 0,19.
Leistinas žem÷s sklypų užstatymo intensyvumas: sklypams Nr.1, 7, 11 - 0,50, sklypams
Nr.2, 8 – 0,52, sklypui Nr.3 – 0,66, sklypui Nr.4, 5, 12, 13 – 0,46, sklypui Nr.6 – 0,54,
sklypui Nr.9 – 0,48, sklypui Nr.10 – 0,44, sklypams Nr.12, 13 – 0,46, sklypui Nr.14 – 0,38.
Papildomi veiklos apribojimai :
Projektuojamiems žem÷s sklypams taikomos „Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo
sąlygos“, LR Vyriausyb÷s 1992-05-12, nut. Nr. 343 ir daliniai jų pakeitimai :
I. Ryšių linijų apsaugos zonos po 2 m.;
II. Kelių apsaugos zonos po 10 m.;
VI. Požemin÷s elektros kabelių linijų apsaugos zonos po 1 m.;
VI. 10 kV elektros linijų apsaugos zonos po 10 m.;
VI. 110 kV elektros linijų apsaugos zonos po 20 m.;
XXI. Žem÷s sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos
bei įrenginiai ;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos po
5 m. ;
Veiklos apribojimų plotai tikslinami atliekant geodezinius matavimus.
Sprendinių pasekmių vertinimo išvados :
Detalusis planas neprieštarauja Šilal÷s rajono bendrojo plano, patvirtinto 2008-03-27
Šilal÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T1-107, sprendiniams.
Planuojamų sklypų Nr. 1 - 14 pagrindin÷s žem÷s paskirties keitimas iš žem÷s ūkio į
kitą, gyvenamosios paskirties teritorijos / vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos,
pritaps prie gretimyb÷se esančių ir numatomų gyvenamosios paskirties teritorijų bei .
Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikis teritorijos vystymo darnai ir
planuojamai veiklos sričiai, ekonominei aplinkai bei socialinei aplinkai – teigiamas.
Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui – trumpalaikis neigiamas (objektų
statybos metu). Pastačius pastatus, sutvarkius teritoriją, privažiavimus ir prieigas – ilgalaikis,
teigiamas.
Sklypuose vykdoma veikla aplinkos orui, dirvožemiui ir žem÷s gelm÷ms žalingo
poveikio nedarys. Atsiradus galimybei gyvenamųjų namų nuotekų ir vandentiekio tinklai bus
pajungti prie centralizuotų tinklų.
Planuojami statyti pastatai n÷ra sanitarinę apsaugos zoną formuojantys objektai. Visos
detaliajame plane numatomos priemon÷s, aplinkosauginiu, geologiniu, hidrogeologiniu ir
higieniniu aspektais, kokių nors pasekmių aplinkai ir gretimiems gyvenamiesiems pastatams
netur÷s.
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Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose sklypuose
vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.
Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žem÷s sklypų paskirtį
bei numatomus ūkin÷s veiklos būdus, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniai
neigiamo poveikio aplinkai bei gretimyb÷ms nedarys.

detaliojo plano reng÷jas
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