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III. SPRENDINIAI
Šakių miesto teritorijos bendrojo plano (BP) sprendiniai remiasi esamos būkl÷s, raidos
tendencijų analiz÷s ir prognoz÷s rezultatais, savivaldyb÷s Tarybos patvirtinta pl÷tros koncepcija ir
strategin÷mis nuostatomis:
• sudaryti palankias sąlygas, gyvenimo kokybei augti;
• užtikrinti darniosios pl÷tros principų įgyvendinimą;
• sudaryti sąlygas formuoti darnią Šakių miesto ir gretimų teritorijų sistemą, įvertinant visus žinomus
pl÷tros poreikius ir ribojančius bei skatinančius pl÷trą veiksnius.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bendrojo plano sprendiniais siekiama:
Suformuoti miesto teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir
apsaugos prioritetus;
Įteisinti teritorijos tvarkymo reglamentą;
Atlikti teritorijos funkcinį zonavimą;
Tobulinti susiklosčiusią miesto teritorijos urbanistinę struktūrą;
Nustatyti pagrindines žem÷s naudojimo paskirtis ir naudojimo būdą;
Nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti detaliuosius planus, pasiūlyti šių teritorijų
naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;
Pl÷toti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomen÷s poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
Rezervuoti teritorijas komunikacijų trasų ir kitų visuomen÷s poreikiams reikalingų objektų statybai;
Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą,
ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų
išsaugojimą;
Numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančią bendrojo naudojimo želdynų sistemą.

Pagrindinis Šakių BP tikslas užtikrinti darnią teritorijos vystymo raidą ir perspektyvą, siekti
patenkinti visų planuojamos teritorijos gyventojų optimalius poreikius, subalansuoti miesto struktūrą,
skatinti kaimo ir žem÷s ūkio sektoriaus pl÷trą, ekonominę pl÷trą, inžinerinę ir susisiekimo
infrastruktūrą.
Pagrindinis br÷žinys „Šakių miesto su priemiesčiais bendrasis planas su GIS sistema. Žem÷s
naudojimas ir apsaugos reglamentai“ (M 1:5000) skaitomas kartu su papildančiais br÷žiniais:
• Sprendiniai. Susisiekimo sistemos br÷žinys;
• Sprendiniai. Inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinys;
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1. Gyventojų skaičiaus ir Šakių miesto su priemiesčiais raidos tendencijos
2011 m. pradžioje Šakių mieste gyveno 6264 gyventojų (informacijos šaltinis: Statistikos
departamentas). Statistinių duomenų apie tai kiek yra gyventojų Gir÷nų, Giedručių, Striūpų
gyvenviet÷se n÷ra. Šakių seniūnijos pateiktais duomenimis Gir÷nuose šiuo metų gyvena apie 780
gyventojų, Giedručiuose – 840 gyventojų, Striūpuose – 248 gyventojai.
Remiantis retrospektyvinio periodo ilgalaik÷mis tendencijomis, galima su didele tikimybe
prognozuoti, kad natūralus prieaugis (n) Šakių mieste 20-čiai metų ir toliau, išliks neigiamas, tačiau
siūlomi tokie prognoz÷s variantai:
I variantas – statistin÷s tendencijos, n = -2,3 proc. per metus ir
II variantas – optimistin÷s tendencijos, n = 0,0 proc. per metus.
Remiantis natūralaus prieaugio ir migracijos saldo prognoz÷mis, 2033 m. tik÷tinas optimistinis
Šakių su priemiesčiais gyventojų skaičius gal÷tų išlikti apie 8000 gyventojų, įvertinant tendencijas
statistiškai – apie 6000 gyventojų.
Šakių miesto su priemiesčiais bendrasis planas su GIS sistema rengiamas prognozuojamam
8000 gyventojų Šakių miestui su priemiesčiais.

2. Šakių miesto su priemiesčiais vidin÷ struktūra
Šakių miesto su priemiesčiais bendrasis planas yra kompleksinis teritorijų planavimo
dokumentas, kuriame nustatyti miesto teritorijos planin÷s ir erdvin÷s struktūros vystymo principai,
teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai bei bendrieji teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos
reglamentai. Bendrojo plano sprendiniai parengti pagal Šakių miesto su priemiesčiais teritorijos
vystymo koncepciją (patvirtintą Šakių rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu 2012 m. sausio 27 d.),
kuri nurodo miesto vystymosi kryptis ir teritorin÷s pl÷tros prioritetus 20-ies metų laikotarpiui. Bendrojo
plano sprendiniai užtikrina prad÷tų planavimo darbų ir statybų tęstinumą, garantuoja investicijų
stabilumą ir yra rengiami 10-ies metų laikotarpiui.
Patvirtintoje bendrojo plano koncepcijoje svarbiausiomis miesto pl÷tros gair÷mis reik÷tų laikyti:
• Bendrojo plano sprendiniai privalo atsakyti optimistiniam miesto pl÷tros scenarijui. Miesto
vizija pagal šią koncepciją būtų ne kiekybin÷ – teritorin÷ pl÷tra, bet miesto terp÷s kokyb÷s gerinimas.
Tam reikia sutvarkyti inžinerinę infrastruktūrą, vandens ir nuotekų tinklai turi pasiekti daugumą
pastatų, gatv÷s turi būti kokybiškos dangos, su šaligatviais;
• Prioritetai teikiami: gyvenimo kokybei – tai modernūs, renovuoti butai, individualių namų
kvartalai, su visa būtina inžinerine infrastruktūra, geri transportiniai ryšiai su darboviet÷mis ir
metropoliniais centrais, tranzitinio transporto miesto centre sumažinimas, nukreipiant eismą į
pietvakarin÷je pus÷je planuojamą aplinkkelį; žmogaus ir aplinkos darnai – tai esamo kultūros paveldo,
esamos urbanistin÷s struktūros vystymo galimybių panaudojimas, gamtinio karkaso saugojimas,
vandens telkinių pakrančių sutvarkymas ir panaudojimas rekreaciniams tikslams, atskirųjų želdynų
pritaikymas poilsiui;
• Siūloma modernizavimo, humanizavimo (rehabilitacijos) režimą taikyti miesto centrinei daliai –
miesto aikšt÷ms, gatv÷ms ir pastatams, esantiems centro teritorijoje, siūlomas reprezentacinio
sutvarkymo režimas, Nepriklausomyb÷s g. siūlomas tik p÷sčiųjų eismas (uždraudžiant transporto
eismą);
UAB „TAEM URBANISTAI“
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• Atsižvelgiant į vyraujančius v÷jus, siūlomas esamų pramon÷s teritorijų vystymas į aplinkines
teritorijas, kur patogus susisiekimas su miesto pagrindin÷mis gatv÷mis. Esant galimyb÷ms pavienias
gyvenamąsias sodybas įsiterpusias į esamas pramon÷s ir sand÷liavimo (komercines) zonas (arba į jų
pl÷tros zonas) rytin÷je ir pietin÷je teritorijos dalyje siūloma „iškelti“ iš šių zonų jų vietoje vystant
vyraujančios paskirties veiklą;
• Sodų bendrijų teritorijose siūlomas konversijos režimas, siekiant pagerinti gyvenimo jose
sąlygas, numatant būtiniausius infrastruktūros elementus: normalaus pločio gatves, vandentiekį ir
kanalizaciją.
Planuojamos Šakių miesto su priemiesčiais urbanistin÷s struktūros įgyvendinimas yra ilgas
miesto pl÷tros rezultatas, o jos tolimesn÷ kaita priklausys nuo ateities visuomeninių, socialinių ir
ekonominių procesų.
Įvertinus patvirtintų Šakių miesto ir Šakių rajono koncepcijų sprendinius, parengti miesto su
priemiesčiais bendrojo plano sprendiniai, kuriuose numatytos priemon÷s, užtikrinančios gyvenimo
kokyb÷s augimą, leidžiančios valdyti miesto pl÷trą pagal darnios pl÷tros principus ir suderinančios
Šakių miesto ir Šakių rajono teritorijų bendrųjų planų koncepcijas. Pagrindinis bendrojo plano
sprendinių tikslas yra vystant ir tobulinant Šakių miesto struktūrą, sudaryti optimalias gyvenimo, darbo
ir poilsio sąlygas miestiečiams, užtikrinant jų gyvenamosios aplinkos kokybę. Siekiant pagrindinių
tikslų, sprendiniuose yra įgyvendinami darnaus vystymo principai, naudojant tokias urbanistines
priemones kaip:
• policentriškos miesto struktūros vystymas;
• daugiafunkcinis žem÷s naudojimas;
• vidin÷ miesto teritorijos pl÷tra, optimizuojant urbanizuotas teritorijas;
• verslo, komercijos, paslaugų infrastruktūros teritorijų vystymas.
Bendrojo plano sprendiniuose nenagrin÷jami atskiri sklypai. Pavienių sklypų žem÷s naudojimo
režimai bei tvarkymo ir apsaugos reglamentai nustatomi žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentuose – teritorijos specialiuose ar detaliuose planuose.

3. Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano reglamentai
Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema reglamentų visumą sudaro:
A. Bendrasis planas – funkcin÷s ir fizin÷s struktūros, užstatymo ir kiti sprendiniai – M 1:5 000 (žr.
3.1 skyrių ir br÷žinį „Sprendiniai. Žem÷s naudojimas ir funkciniai prioritetai“);
B. Rengtini planai (žr. 3.2 skyrių).

3.1. Funkcin÷s ir fizin÷s struktūros, užstatymo ir kiti sprendiniai
A. Bendrasis planas – funkcin÷s ir fizin÷s struktūros, užstatymo ir kiti sprendiniai – M 1:5 000.
Šakių miesto su priemiesčiais teritorija skirstoma į:
• Urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas tinkamas gyventi;
• Urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas netinkamas gyventi;
• Neurbanizuojamas teritorijas.

UAB „TAEM URBANISTAI“
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Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos tinkamos gyventi, joms priskirti indeksai:
G2 –
daugiaaukščio užstatymo gyvenamosios teritorijos;
G1 –
mažaaukščio užstatymo gyvenamosios teritorijos;
G1p –
planuojamos užstatyti gyvenamosios ir mišrios teritorijos;
G1pk – sodų teritorijos pertvarkymas (inžinerin÷s ir socialin÷s infrastruktūros pl÷tojimas,
ruošiant detaliuosius planus, taip pritaikant teritoriją mažaaukščių gyvenamųjų
teritorijoms);
V–
visuomenin÷s paskirties teritorijos, kurios aptarnauja gretimas gyvenamąsias bei
mišrios paskirties teritorijas.
Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos netinkamos gyventi, joms priskirti indeksai:
P–
Pp –

Pkp –
I1/I2 –

K–
PCp –
MPp –

S–
A–

pramon÷s ir sand÷liavimo teritorijos;
planuojamos pramon÷s ir sand÷liavimo (gamybos įmonių, sand÷lių, terminalų,
komercijos, prekybos, energetikos, komunalinių objektų ir pan.) teritorijos. Pp
teritorijose turi tilpti ne tik pramon÷s objektai, bet ir jų sanitarin÷s apsaugos zonos
(nustatytos konkrečiai ūkinei veiklai);
galima teritorijos konversija į pramon÷s teritorijas;
tai visų rūšių transporto ir p÷sčiųjų jud÷jimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių
tinklų teritorijos. Būtina įvertinti sanitarinių apsaugos zonų ribas (kelių ir
geležinkelio kelių ir jų įrenginių, elektros linijų ir kt.) pagal normatyvus ir
rekomendacijas. Būtina numatyti triukšmo ir taršos sumažinimo priemones, įrengti
priklausomųjų želdynų normas (plotus) pagal STR 2.06.01:1999;
komercin÷s paskirties teritorijos, kurios aptarnauja gretimas gyvenamąsias bei
mišrios paskirties teritorijas;
didžiųjų prekybos centrų teritorijos
planuojamos miesto pocentrių teritorijos – vystomos komercin÷s ir visuomenin÷s
paskirties teritorijos, kurios tur÷tų aptarnauti gretimas naujai planuojamas
gyvenamąsias bei mišrios paskirties teritorijas ir sumažinti srautų intensyvumą
centrin÷je miesto dalyje;
teritorijos krašto apsaugos tikslams;
atliekų saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos.

Neurbanizuojamos teritorijos, joms priskirti indeksai:
Z–
R–
Rp –
E–
Ep –
H–
B2 –
B2p –
C2 –
B3 –

žem÷s ūkio paskirties teritorijos;
rekreacin÷s teritorijos;
planuojamos rekreacin÷s teritorijos;
atskirųjų želdynų teritorijos;
planuojamos atskirųjų želdynų teritorijos;
vandens ūkio paskirties teritorijos (up÷s, tvenkiniai ir kiti vandens telkiniai);
kapinių, bendrojo naudojimo teritorijos (teritorijos, kuriuose yra esamos kapin÷s);
kapinių, bendrojo naudojimo teritorijos (teritorijos, kuriuose numatomos kapin÷s);
konservacin÷ (saugojimo) žem÷s naudojimo paskirtis;
urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių, bendrojo naudojimo teritorijos (teritorijos,
kuriuose yra esamos aikšt÷s).
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Visoms urbanizuotoms ir urbanizuojamoms gyvenamosioms teritorijoms yra nurodyti galimi
žem÷s naudojimo būdai ir pobūdžiai. Šie nurodymai yra parengti remiantis Šakių rajono savivaldyb÷s
bendruoju planu, taip pat esminiais darniosios pl÷tros principais: policentrine struktūra ir jos vystymo
prioritetiškumu, polifunkciniu teritorijų naudojimu, užstatymo kompaktiškumu, užstatymo
struktūrizavimu gatvių ir kelių tinklu, želdynų sistema, kompleksiniu teritorijų įsisavinimu.
Urbanizuotoms (jų tankinimui) ir urbanizuojamoms teritorijoms, tinkamoms gyventi, užstatymo
reglamentai bendru atveju yra:
- užstatymo intensyvumas, UI;
- pastatų aukštingumas, metrais.
Rodikliams UI ir aukštingumas nustatyti tik maksimalūs leistini dydžiai. Konkrečiu atveju
užstatymo reglamentai gali būti griežtinami d÷l higienos, mikroklimato, gaisrin÷s ir civilin÷s saugos,
estetikos ir kompozicijos, įvertinant ir trečiųjų asmenų tuos pačius interesus. Maksimalios pastatų
aukštingumo reikšm÷s neprivalomos technologiniams įrenginiams (statiniams), bažnyčioms.
Miesto vystymo režimai ir priemon÷s:
- Modernizavimas: esamų užstatytų teritorijų ir jose esančių pastatų modernizavimo
svarbiausias tikslas – pastatų energetin÷ ir inžinerin÷ renovacija; gyvenamosios aplinkos
modernizavimo svarbiausias tikslas – nauja inžinerin÷ ir socialin÷ infrastruktūra, t.y.
žaidimų ir sporto aikštelių, kiemų, takų, šaligatvių, automobilių aikštelių erdvių
sutvarkymas; nauja statyba esamai užstatytose teritorijose, tame tarpe užstatymo galutiniam
suformavimui, polifunkciškumui padidinti, darbo vietų kūrimui (papildomai žr. br÷žinius
„Sprendiniai. Susisiekimo sistemos br÷žinys“, „Sprendiniai. Inžinerin÷s infrastruktūros
br÷žinys“);
- Konversija: esamos funkcin÷s paskirties ar naudojimo būdo pakeitimas kitu, efektyvesniu
būdu, arba ilgalaikiai procesai, palaipsniui keičiantys žem÷s ūkio teritorijas į užstatytas ar
kitaip urbanizuojamas teritorijas bei rekreacines teritorijas d÷l planuojamos miesto pl÷tros;
- Saugojimas, apribojimai: Saugojimo režimas kaip pagrindinis galioja tiek, kiek numatyta
kultūros paveldo objektų, kitų saugomų teritorijų patvirtintuose planavimo dokumentuose.
Apribojimai nustatomi teritorijoje esančios inžinerin÷s infrastruktūros (vandenviečių,
nuotekų valymo įrenginių, kt.) sąlygojami veiklos apribojimai (papildomai žr. br÷žinį
„Sprendiniai. Žem÷s naudojimas ir apsaugos reglamentai“);
- Kita.
Miesto funkcin÷ struktūra – tai pagrindinių miesto dalių funkcinių zonų, aptarnavimo centrų,
pagrindinių gatvių tinklo teritorinio išsid÷stymo pobūdis ir tarpusavio ryšiai. Miesto sprendiniuose
taikomas polifunkcinio zonavimo metodas, kai miesto teritorija dalinama į funkcines zonas, išskiriant
prioritetinę žem÷s naudojimo funkciją.
Nustatytų miesto teritorijos funkcinių prioritetų zonų vyraujantys požymiai pateikti 3.1.1.
lentel÷je.
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3.1.1 lentel÷. Teritorijų naudojimo tipai ir jų reglamentai
Teritorijos naudojimo tipas

Indeksas

UŽSTATOMOS TERITORIJOS:
Teritorijos tinkamos gyventi
Miesto
pocentrių
teritorijos

MPp

Teritorijos skirtos
visuomen÷s
poreikiams ir
specializuotos
kompleksų
teritorijos

Intensyvaus
užstatymo
gyvenamosios
teritorijos

V

G2

Vidutinio užstatymo
intensyvumo
gyvenamosios
teritorijos
G1

Sodų
teritorijos
pertvarkymas
(inžinerin÷s
ir
socialin÷s
infrastruktūros
pl÷tojimas pritaikant
teritoriją
mažaaukščių
gyvenamųjų namų
statybos teritorijai)

UAB „TAEM URBANISTAI“

G1pk

Vyraujantys teritorijos
požymiai

Mišrios didelio užstatymo
intensyvumo
miesto
pocentrin÷s
dalies
teritorijos su vyraujančia
komercine ir visuomen÷s
poreikiams skirta veikla ir
galima gyvenamąja statyba.

Mišrios vidutinio užstatymo
intensyvumo
teritorijos
skirtos
visuomen÷s
poreikiams,
socialinei
veiklos sričiai – švietimas,
sveikatos apsauga ir pan.

Mišrios teritorijos, kuriose
dominuoja daugiaaukšt÷
didelio intensyvumo
gyvenamoji statyba kartu su
reikalinga socialine,
paslaugų ir kita
infrastruktūra.

Galimos pagrindin÷s tikslin÷s žem÷s
naudojimo paskirtys bei naudojimo
būdai

• Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos;
- visuomenin÷s paskirties teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- bendro naudojimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Kitos paskirties:
- visuomenin÷s paskirties teritorijos;
- gyvenamosios teritorijos
(socialinis būstas);
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- bendro naudojimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.

Mišrios teritorijos, kuriose
dominuoja
mažaaukšt÷
vidutinio
intensyvumo
gyvenamoji statyba kartu su
reikalinga
socialine,
paslaugų
ir
kita
infrastruktūra.

• Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos;
- visuomenin÷s paskirties teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.

M÷g÷jiškų sodų teritorijos
konvertavimas
į
mažaaukštę
mažo
intensyvumo gyvenamąją
statybą kartu su reikalinga
socialine, paslaugų ir kita
infrastruktūra.

• Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos;
- visuomenin÷s paskirties teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Žem÷s ūkio paskirties:
- M÷g÷jiškų sodų žem÷s sklypai ir
sodininkų bendrijų bendro
naudojimo.
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Perspektyvin÷s
mažo
užstatymo
intensyvumo
gyvenamosios
teritorijos

G1p

Teritorijos netinkamos gyventi
Komercin÷s
paskirties teritorijos

K

Didžiųjų prekybos
centrų teritorijos
PCp

Rekreacin÷s
teritorijos
R

Perspektyvin÷s
rekreacin÷s
teritorijos (ilgalaikio
poilsio pastatų
statybos)

Rp

Pramon÷s ir
sand÷liavimo
objektų teritorijos
P
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Mišrios teritorijos, kuriose
dominuoja mažo užstatymo
intensyvumo gyvenamoji
statyba kartu su reikalinga
socialine, paslaugų ir kita
infrastruktūra.

• Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos;
- visuomenin÷s paskirties teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.

Mišrios vidutinio užstatymo
intensyvumo teritorijos su
vyraujančia komercine ir
visuomenine statyba.

• Konservacin÷s paskirties (tik
saugomų objektų teritorijose).
• Kitos paskirties:
- visuomenin÷s paskirties teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.

Teritorijos, kuriose galima • Kitos paskirties:
didžiųjų prekybos centrų - komercin÷s paskirties objektų
(virš 1000 m2) statyba
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
Mažo
užstatymo • Kitos paskirties:
intensyvumo
rekreacinių - visuomenin÷s paskirties teritorijos;
paslaugų ir kompleksų - komercin÷s paskirties objektų
teritorijos (turizmo, sporto, teritorijos;
pramogų, prekybos ir pan.) - inžinerin÷s infrastruktūros
be gyvenamosios statybos.
teritorijos;
- rekreacin÷s paskirties teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
Mažo
užstatymo • Kitos paskirties:
intensyvumo
rekreacinių - visuomenin÷s paskirties teritorijos;
paslaugų ir kompleksų - komercin÷s paskirties objektų
teritorijos (turizmo, sporto, teritorijos;
pramogų, prekybos ir pan.) - inžinerin÷s infrastruktūros
be gyvenamosios statybos.
teritorijos;
- rekreacin÷s paskirties teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
Teritorijos,
kuriose • Kitos paskirties:
dominuoja darbo vietos – - pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
pramon÷, sand÷liai, verslas, teritorijos;
gamyba.
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
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Perspektyvin÷s
pramon÷s ir
sand÷liavimo
objektų teritorijos

Pp

Galima teritorijos
konversija į
pramon÷s teritorijas

Teritorijos krašto
apsaugos tikslams

A

Atliekų saugojimo,
rūšiavimo ir
utilizavimo
teritorijos
S

Infrastruktūros
teritorijos

I1/I2
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Didelio
užstatymo
intensyvumo
teritorijos,
kuriose dominuoja darbo
vietos
ir
inžinerin÷s
infrastruktūros
objektai.
Galima
prekybos
bei
aptarnavimo veikla. Šiose
teritorijose bet kokia esama
ar planuojama ūkin÷ veikla
privalo atitikti higienos
normų reikalavimus ir
neturi daryti neigiamo
poveikio greta esančiai
gyvenamąjai aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Didelio
užstatymo
intensyvumo
teritorijos,
kuriose dominuoja darbo
vietos
ir
inžinerin÷s
infrastruktūros
objektai.
Galima
prekybos
bei
aptarnavimo veikla. Šiose
teritorijose bet kokia esama
ar planuojama ūkin÷ veikla
privalo atitikti higienos
normų reikalavimus ir
neturi daryti neigiamo
poveikio greta esančiai
gyvenamąjai aplinkai ir
žmonių sveikatai.
Teritorijos,
skirtos
specialiesiems
krašto
apsaugos
tikslams
ir
valstybinei sienos apsaugai.

• Kitos paskirties:
- pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.

Atliekų
saugojimo
teritorijos,
kuriose
vykdomas
neterminuotas
atliekų kaupimas, laikymas
neribotą laiką specialiame
tam skirtame įrenginyje ar
teritorijoje siekiant jas
naudoji ar šalinti, rūšiuoti
atliekas pagal medžiagas.
Inžinerin÷s infrastruktūros:
susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo
objektų
statybos:
Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų
koridoriams;
Teritorijos energetikos ir
kitokiam
ūkiui;
Teritorijos
nuotekų

• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo teritorijos.

• Kitos paskirties:
- pramon÷s ir sand÷liavimo objektų
teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.

• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- specialiųjų krašto apsaugos tikslų.

• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- komercin÷s paskirties objektų
teritorijos;
- atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo teritorijos.
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valykloms,
saugojimui
utilizavimui.
NEUŽSTATOMOS TERITORIJOS:
Atskirųjų želdynų
teritorijos
E

Perspektyvin÷s
atskirųjų
želdynų
teritorijos

Ep

Bendro naudojimo
teritorijos
B3

Kapinių teritorijos
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G

atliekų
perdirbimui,

Žem÷s sklypai, kuriuose yra
arba numatoma įrengti
parkus, miesto ir miestelio
sodu, skverus, žaliąsias
jungtis,
kitus
poilsiui
skirtus želdynus.
Žem÷s sklypai, kuriuose yra
arba numatoma įrengti
parkus, miesto ir miestelio
sodu, skverus, žaliąsias
jungtis,
kitus
poilsiui
skirtus želdynus.
Žem÷s sklypai, kuriuose yra
arba numatoma įrengti
aikštes.

Žem÷s sklypai kuriuose yra
esamos arba numatomos
įrengti kapin÷s.
B2

Perspektyvin÷s
kapinių teritorijos
B2p

Konservacin÷
(saugojimo) žem÷s
naudojimo paskirtis
C2

Žem÷s
teritorijos

ūkio

Z
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Žem÷s sklypai kuriuose yra
esamos arba numatomos
įrengti kapin÷s.

Žem÷s sklypai, saugomų
kultūros paveldo objektų ar
vietovių
teritorijose,
kuriems nustatomos šių
sklypų
ir
kitų
nekilnojamųjų
daiktų
tvarkymo ir naudojimo
specialiosios sąlygos.
Teritorija, kurioje galima
žem÷s ūkio veikla, taip pat
paslaugų
žem÷s
ūkiui
teikimas ir geros agrarin÷s
bei aplinkosaugin÷s žem÷s
būkl÷s
išlaikymas.
Be
žem÷s
ūkio
veiklos,
teritorijoje galima ūkininkų
sodybų bei žem÷s ūkio
veiklai reikalingų ūkinių

• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- bendro naudojimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- bendro naudojimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- bendro naudojimo teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- kapinių teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Konservacin÷s paskirties (tik
saugomų objektų teritorijos).
• Kitos paskirties:
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos;
- kapinių teritorijos;
- atskirųjų želdynų teritorijos.
• Konservacin÷s paskirties.
• Kitos paskirties:
- atskirųjų želdynų teritorijos;
- inžinerin÷s infrastruktūros
teritorijos.

• Žem÷s ūkio paskirties:
- specializuotų sodininkyst÷s,
g÷lininkyst÷s, šiltnamių, medelynų
ir kitų specializuotų ūkių;
- rekreacinio naudojimo žem÷s
sklypai;
- kiti žem÷s ūkio paskirties sklypai.
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Vandenys
V
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pastatų
statyba
ar
rekonstrukcija.
Vandens ūkio paskirties • Vandens ūkio paskirties žem÷:
žem÷ – up÷s ir kiti atviri - ūkinei veiklai naudojami vandens
vandens telkiniai.
telkiniai;
- rekreaciniai vandens telkiniai;
- bendrojo naudojimo vandens
telkiniai.

Teritorijų pagrindiniai tvarkymo reglamentai pagal planuojamas vyraujančias žem÷s naudojimo
funkcijas pateikti 3.1.2 lentel÷je.
3.1.2 lentel÷. Užstatymo reglamentai
Teritorijos naudojimo tipas

Maksimalus užstatymo
intensyvumas UI sklype

Rekomenduojamas
pastatų aukštingumas,
metrais

UŽSTATOMOS TERITORIJOS:
Miesto pocentrių teritorijos
≤1,5

11,5 m
≤2,5
11,5 m
gyvenamosios paskirties sklypams
negyvenamosios paskirties sklypams

Teritorijos skirtos visuomen÷s poreikiams
ir specializuotos kompleksų teritorijos
Intensyvaus
užstatymo
gyvenamosios
teritorijos
Vidutinio
užstatymo
intensyvumo
gyvenamosios teritorijos
Sodų teritorijos pertvarkymas (inžinerin÷s
ir socialin÷s infrastruktūros pl÷tojimas
pritaikant
teritoriją
mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos teritorijai)
Perspektyvin÷s
mažo
užstatymo
intensyvumo gyvenamosios teritorijos

≤1,2

<17,5 m

≤1,6

<17,5 m

≤0,8
≤2,0

<11,5 m

≤0,4
≤1,2

<8,5 m

≤0,6
≤1,2

<8,5 m

Komercin÷s paskirties teritorijos

≤2,0

<11,5 m

Didžiųjų prekybos centrų teritorijos

≤2,0

<11,5 m

≤2,0

<11,5 m

≤2,0

<11,5 m

≤2,0

<11,5 m

Pramon÷s
ir
sand÷liavimo
objektų
teritorijos
Perspektyvin÷s pramon÷s ir sand÷liavimo
objektų teritorijos
Galima teritorijos konversija į pramon÷s
teritorijas
Teritorijos krašto apsaugos tikslams

Pagal specialius reikalavimus

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo
teritorijos

Pagal specialius reikalavimus

Pastabos:
* Šakių rajono savivaldyb÷s Tarybos sprendimu turi būti nustatytos prioritetin÷s pl÷tros
teritorijos (numatant, kuriose teritorijose pirmiausia bus pl÷tojama socialin÷, inžinerin÷ infrastruktūra);
UAB „TAEM URBANISTAI“
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* Pramon÷s ir sand÷liavimo teritorijose turi tilpti ne tik pramon÷s objektai, bet ir jų sanitarin÷s
apsaugos zonos (nustatytos konkrečiai ūkinei veiklai);
* Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teis÷s aktais bei
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais;
* Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras nuolat tikslinamas ir papildomas naujais
kultūros paveldo objektais ir plane pateikti nekilnojamųjų kultūros vertybių objektai n÷ra baigtiniai,
tod÷l rengiant pagal bendrojo plano nuostatas kitus teritorijų planavimo dokumentus ar schemas, būtina
vadovautis naujausia Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro informacija ir parengtais
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kitais nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugą reglamentuojančiais teis÷s aktų reikalavimais;
* Rekreacin÷s paskirties (ilgalaikio poilsio pastatų statybos) teritorijoje galima komercinių
objektų, susijusių tik su rekreacine ir turizmo infrastruktūra, statyba;
* Bendrasis planas nepanaikina galiojančių specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinių. Rengiant
naujus teritorijų planavimo dokumentus privaloma vadovautis bendrojo plano sprendiniais. Bendrasis
planas taip pat nepanaikina žem÷s nuosavyb÷s dokumentuose nurodytų žem÷s naudojimo būdų ir
pobūdžių (rengiant naujus teritorijų planavimo dokumentus tokiems sklypams, gali būti nustatoma
veikla pagal bendrojo plano reglamentus arba paliekama veikla pagal nustatytąją žem÷s nuosavyb÷s
dokumentuose);
* Suplanuotoje teritorijoje gali būti numatomi kiti socialin÷s, inžinerin÷s, susisiekimo
infrastruktūros objektai, kokybiškai kuriantys nesuformuotą viešam interesui naudingą socialin÷s,
inžinerin÷s, susisiekimo infrastruktūros tinklą (nors jie ir n÷ra pažym÷ti br÷žiniuose), esant aiškiai
deklaruotam viešam interesui ir įvertinus galimą poveikį aplinkos kokybei, jeigu tai neprieštarauja
galiojantiems teis÷s aktams bei pritarus savivaldyb÷s tarybai. Tai gali būti atliekama neinicijuojant
bendrojo plano keitimo procedūros;
* Kol neįgyvendinami bendrojo plano sprendiniai, perspektyvinių gyvenamųjų teritorijų,
pramon÷s ir sand÷liavimo teritorijų rezervas ir visos kitos šiuo metu neužstatytos teritorijos naudojamos
pagal esamą paskirtį;
* Konkretaus prekybos centro vieta br÷žinyje nesiejamas su konkrečiu sklypu, adresu,
nekilnojamo turto savininku ir t.t. Nurodoma vieta (zona), kurioje gali būti planuojamas ir dislokuotas
konkretus prekybos centras. Rengiant detalųjį planą, prekybos centro vieta turi būti konkretizuota.
Leidžiami prekybos cento vietos paslinkimai nekeičiant strategin÷s objekto dislokacijos. Rengiant
detalųjį planą nustatomas tikslus parkavimo vietų skaičius, teritorijos tvarkymo r÷žimai ir kt. Želdinių
išsaugojimas turi būti sprendžiamas detaliojo plano rengimo stadijoje, vadovaujantis ,,Saugotinų
medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų
šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vert÷s atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimas LR Aplinkos
ministro įsakymas 2008m. sausio 31 d. Nr. D1 87 (Žin., 2008, Nr. 17-611)“ su jo pakeitimais.

3.2. Rengtini planai
B. Rengtini planai.
Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema įgyvendinimui siūloma parengti
tokius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus:
a. Naujos pl÷tros teritorijų arba jų dalių (struktūrin÷s namų kompaktin÷s grup÷s turinčios
bendrų inžinerinių ir socialinių interesų) suplanavimo projektus esamoms ir naujoms
teritorijoms integruoti, teritorijai suplanuoti (t.y. suformuoti vidinę struktūrą iš sklypų,
komunikacinių koridorių, viešų erdvių, želdynų ir kitų elementų);
14
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b. kompleksinius rekreacin÷s paskirties teritorijų (sklypų grupių) suplanavimo projektus;
c. sodų pritaikymas mažaaukštei gyvenamajai statybai (parengti šių teritorijų inžinerin÷s ir
susisiekimo infrastruktūros suplanavimo projektus);
d. monitoringo sistemos projektą;
e. miesto pietvakarinio aplinkkelio suplanavimo projektą;
f. pramon÷s ir sand÷liavimo teritorijų suplanavimo projektus;
g. želdinių apsaugos, formavimo ir tvarkymo suplanavimo projektus.
Bendrojo plano sprendinių – zonų, teritorijų, koridorių ir kitos ribos tikslinamos žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.

4. Šakių miesto ir priemiestinių teritorijų susisiekimo sistemos sprendiniai
4.1. Pagrindiniai perspektyvin÷s susisiekimo sistemos tikslai ir struktūra
Susisiekimo sistemos darnioji pl÷tra – vienas svarbiausių siekiamų tikslų, kurie tiesiogiai įtakoja
miesto ir priemiestinių teritorijų socialinį–ekonominį gyvybingumą, užtikrina aplinkos kokybę ir
saugias eismo sąlygas. Šakių miesto ir priemiestinių teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.)
susisiekimo sistemos modernizavimas yra neatskiriama viso miesto ir priemiestinių teritorijų darniosios
pl÷tros dalis, užtikrinanti atskirų miesto teritorijų ir priemiestinių teritorijų gyventojų poreikius ir
kompleksinę pl÷trą, didinanti patrauklumą ir investicijų pritraukimą darbo vietų kūrimui ir socialin÷s
infrastruktūros pl÷trai.
Susisiekimo perspektyvin÷ pl÷tra ir transportinis aptarnavimas yra tiesiogiai susietas su gyventojų
darbine, mokymosi veikla, socialiniu aptarnavimu. Kuo daugiau gyventojų dirba arba gauna
atitinkamas paslaugas arčiau gyvenamosios vietos, tuo susisiekimo sistema tampa labiau subalansuota,
dažnai galima eiti p÷sčiomis ar važiuoti dviračiu. Siekiant subalansuotos susisiekimo sistemos pl÷tros
tur÷tų būti dedamos pastangos konkurencijos sudarymui susisiekimui privačiais automobiliais
(neigiamas poveikis aplinkai, didel÷s ir brangios teritorijos automobilių parkavimui) ir propaguojant
tarpmiestinio transporto panaudojimą bei vietinį susisiekimą dviračiais ir p÷sčiomis.
Artimoje perspektyvoje, Šakių miesto ir priemiestin÷se teritorijose (Giedručių k., Gir÷nų k.,
Striūpų k.), tik÷tinas statistiškai mažas srautų prieaugis, tod÷l strateginis prioritetas – sankryžų laidumo
didinimas, tarpmiestinio transporto priemonių važiavimo laiko optimizavimas ir suderinamumas.
Tolimesn÷je perspektyvoje numatomas naujų gatvių įrengimas naujai užstatomose ir esamose
teritorijose, taip pat numatomi esamų gatvių tęsiniai siekiant padidinti gatvių tinklo rišlumą ir sumažinti
aklagatvinio tipo gatvių skaičių. Gatvių tęsiniai numatyti šioms Šakių m. ir priemiestinių teritorijų
(Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) gatv÷ms: Rasų g., Vingio g., Piliukišk÷s g., Augustavos g.,
Gipsinių g., Kranto g., Kaštonų g., Ryto g., Šiaur÷s g. Sprendžiant perspektyvinius miesto ir
priemiestinių teritorijų pl÷tros ir susisiekimo klausimus taip pat būtina formuoti aiškų ir rišlų miesto
gatvių tinklą, vystyti miesto ir priemiestinių zonų autobusų maršrutinį tinklą, mažinti susisiekimą
lengvaisiais automobiliais planuojamoje teritorijoje, skatinti intensyvų dviračių naudojimą ir ÷jimą
p÷sčiomis. Dviračių ir/ar p÷sčiųjų takų tinklo pl÷tra tur÷tų tapti vienu iš pagrindinių tikslų užtikrinant
p÷sčiųjų ir dviratininkų eismo saugumą.
Perspektyvinę Šakių miesto ir priemiestinių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) teritorijų
susisiekimo sistemą formuos šios transporto rūšys:
 Automobilių transportas, skirtas keleivių ir krovinių pervežimams;
 Aptarnaujantis (specialusis) transportas, skirtas krovinių pervežimui ir gyventojų aptarnavimui;
 Tarpmiestinis transportas, skirtas gyventojų susisiekimui tiek Šakių rajone, tiek ir už jo ribų;
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Dviračių transportas, skirtas gyventojų ir turistų vietiniam susisiekimui;
Pagrindiniai susisiekimo sistemos tikslai:
Didinti miesto ir priemiestinių teritorijų konkurencingumą ir užtikrinti jų integraciją į šalies
susisiekimo tinklą;
Užtikrinti subalansuotą miesto ir priemiestinių teritorijų susisiekimo infrastruktūros pl÷trą bei
urbanistinę pl÷trą;
Orientuoti gyventojus į bevariklio transporto naudojimą, mažinti neigiamą transporto poveikį
miesto ir priemiestinių teritorijų aplinkai ir mažinti centrin÷s miesto dalies apkrovimą;
Užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę ir gyventojų saugumą, vystyti p÷sčiųjų ir/ar dviračių takus
mieste ir priemiestin÷se teritorijose;
Užtikrinti susisiekimo sistemos pl÷tros tęstinumą.

Šakių miestą supantis krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas aplinkkelis ir toliau
apsaugos centrinę miesto dalį nuo miestą kertančių tranzitinių srautų. Siekiant apsaugoti Šakių miesto
centrinę dalį nuo tranzitinio transporto judančio krašto keliu Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–
Šakiai ir siekiant padidinti jo patrauklumą tranzitiniam transportui siūloma įrengti vakarinį Šakių
miesto aplinkkelį ir jį sujungti su krašto keliu Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas pasinaudojant
esamais vietiniais keliais, esamomis gatv÷mis ir esamu tiltu per Siesarties upę. Prognozuojant nedidelį
gyventojų skaičiaus augimą, didelių problemų d÷l transporto srautų ir infrastruktūros netur÷tų būti, nes
gatvių ir sankryžų laidumai turi ne mažus rezervus (vienos eismo juostos laidumas–1750 lengvųjų
automobilių per valandą) (žr. Esamos būkl÷s analiz÷s 5.2 skyrių).
Skirtingai nuo kitų daugelio Lietuvos savivaldybių, Šakių rajone n÷ra geležinkelio transporto,
kas gali įtakoti stambių pramon÷s įmonių ir logistikos centrų kūrimąsi.

4.2. Kelių tinklas Šakių m. ir priemiestinių teritorijų prieigose
Pagrindinį užmiesčio kelių tinklą ir toliau formuos esami krašto keliai Nr. 137 Pilviškiai–
Šakiai–Jurbarkas, Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai,
kurie užtikrins tiesioginį transporto priemonių patekimą į Šakių m. ir priemiestines teritorijas. Esami
rajoniniai keliai vykstant urbanizacijai palaipsniui tur÷tų tapti gatv÷mis.
Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas paskaičiuotas pagal pastarųjų metų eismo
intensyvumo vidurkį atsižvelgiant į automobilizacijos lygio kilimą ir gyventojų skaičiaus maž÷jimą.
Planuojama, kad didžiausias paros intensyvumas tur÷tų būti krašto kelyje Nr. 140 Kaunas– Zapyškis–
Šakiai, nes tai yra pagrindin÷ ašis susisiekimui su vienu iš didžiausių Lietuvos miestu Kaunu (žr. 5.1
lentelę ir 5.1 pav.).
4.1 lentel÷. Perspektyvinis paros transporto eismo intensyvumas Šakių m. ir priemiestinių
teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) prieigose
Kelio Nr. ir pavadinimas
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2022 m.
2032 m.
Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–
2418/3537 2328/3342 2369/3525 2385/3562 2504/3847 2606/4056
Jurbarkas*, aut./p.
Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos
2455
2484
2403
2432
2561
2625
Naumiestis–Šakiai, aut./p.
Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai,
3256
3467
3527
3654
4019
5123
aut./p.
Pastaba: *Krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas paros transporto eismo intensyvumas pateiktas dviejuose
ruožuose prie Šakių m. ir priemiestinių teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.).
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4.1 pav. Perspektyviniai transporto srautai per parą
Pastaba: *Krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas paros transporto eismo intensyvumas pateiktas dviejuose
ruožuose prie Šakių m. ir priemiestinių teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.).

4.2 pav. Paros transporto eismo intensyvumo matavimo vietos šalia Šakių m. ir priemiestinių teritorijų
(Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.)
Įvertinus transporto priemonių srautų augimą augs ir sunkiojo transporto srautai. Sunkiojo
transporto srautų augimui didelę įtaką tur÷tų naujų pramon÷s įmonių steigimas ir naujų logistikos
centrų kūrimasis. Pagrindiniai tranzitinio krovininio transporto srautai išliks krašto keliuose Nr. 137
Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ir Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai. Likusiuose keliuose krovininių
automobilių srautai yra žymiai mažesni, o daugelyje – tik epizodiniai, susiję su savivaldyb÷s teritorijoje
vykdoma ūkine ir pramon÷s veikla, statybomis, žem÷s ūkio darbais. Įrengus vakarinį Šakių miesto
aplinkkelį yra tikimyb÷, kad sunkiojo transporto srautai padid÷s ir krašto kelyje Nr. 138 Vilkaviškis–
Kudirkos Naumiestis–Šakiai.
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4.2. lentel÷. Perspektyvinis paros sunkiojo transporto eismo intensyvumas Šakių m. ir priemiestinių
teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) prieigose
Kelio Nr. ir pavadinimas
2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2022 m. 2032 m.
Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas*,
378/483 334/350 340/456 356/485 426/562 485/604
aut./p.
Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–
147
104
107
118
168
202
Šakiai, aut./p.
Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, aut./p.
313
220
223
236
323
460
Pastaba: *Krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas paros sunkiojo transporto eismo intensyvumas pateiktas
dviejuose ruožuose prie Šakių m. ir priemiestinių teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.).
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Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas*, aut./p.

Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas*, aut./p.

Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, aut./p.

Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, aut./p.

2032 m.

4.3 pav. Perspektyviniai sunkiojo transporto srautai per parą
.
Pastaba: *Krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas paros sunkiojo transporto eismo intensyvumas pateiktas
dviejuose ruožuose prie Šakių m. ir priemiestinių teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.).

Šakių rajono teritorijoje n÷ra geležinkelio linijų. Tačiau esant realiam poreikiui tokia galimyb÷
perspektyvoje gal÷tų būti svarstoma, nes geležinkelio atšaka yra suplanuota LR teritorijos bendruoju
planu. Ši suplanuota magistralin÷ geležinkelio tarptautin÷ linija jungtų geležinkelio IX D tarptautinį
koridorių su Karaliaučiaus – Radviliškio linija per Kazlų Rūdą, Šakius ir Jurbarką (geležinkelio linija
praeitų liečiamąja rytiniu Šakių miesto pakraščiu) (žr. 4.4 pav.).
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4.4 pav. Planuojama magistralin÷ geležinkelio tarptautin÷ linija

4.3. Perspektyvinis automobilizacijos lygis
Susisiekimo priemonių pasirinkimą ir bendrą gyventojų mobilumą lems automobilizacijos lygis,
kuris nusako lengvųjų keleivinių automobilių skaičių 1000-iui gyventojų. Aukštas automobilizacijos
lygis tiesiogiai veiks transporto srautų did÷jimą savivaldybių keliuose ir gatv÷se, pagreitins susisiekimą
dienos kelion÷se.
Prognozuojant perspektyvinį automobilizacijos lygį Šakių rajono savivaldyb÷je buvo atsižvelgta į
maž÷jantį gyventojų skaičių.
4.3 lentel÷. Šakių rajono savivaldyb÷s perspektyvinis automobilizacijos lygis
Metai
Automobilizacijos
lygis, aut./1000 gyv.

2011 m.

2012 m.

2022 m.

2032 m.

531

558

723

846

4.4. Perspektyvinis miesto gatvių tinklas ir jo apkrovimas
Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) perspektyvin÷
urbanistin÷ pl÷tra numatoma šiomis kryptimis: šiaur÷s, šiaur÷s rytų, pietryčių, pietų, šiaur÷s vakarų
kryptimis numatytos gyvenamosios ir mišrios teritorijos, rytų ir pietryčių kryptimis – verslo ir gamybos
teritorijos. Pl÷tros teritorijose numatytas perspektyvinis gatvių tinklas yra daugiau teorinis, kad būtų
galima rezervuoti teritorijai reikalingas atskiras gatvių trasas. Gatvių tinklas, reikalingas tenkinti Šakių
m. ir priemiestinių teritorijų ekonominius ir socialinius poreikius realiai yra sunkiai nustatomas, nes
n÷ra pakankamai aišku kokiose planuojamose teritorijose vyks realūs urbanizacijos procesai, kadangi
jie priklauso ne tik nuo vykdomos bendros strategijos, tačiau ir nuo atskirų investuotojų poreikių, žem÷s
kainos ir jos paskirties. Strategiškai svarbu, kad teritorijos pl÷tra vyktų pakankamai kompaktiškai ir
maksimaliai išnaudotų jau turimą ir neužstatytą gatvių ir kelių tinklą. Tuo pačiu Šakių m. ir
perspektyvinių teritorijų (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) struktūroje būtina išlaikyti jau turimus
transporto koridorius ir užtikrinti normatyvinius atstumus iki užstatymo. Naujų gatvių (komunikaciniai
koridoriai) pločiai tarp raudonųjų linijų turi būti nemažesni kaip 40 m (B kategorijos) ir 20 m (C
kategorijos). Pagalbinių gatvių (D kategorijos) pl÷tra bei konkretūs gatvių koridorių pločiai tur÷s būti
nustatomi žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.
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Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) pagrindinių gatvių
tinklas pagal funkcionavimo patikimumo, srautų laidumo kriterijus yra geras, laidumo požiūriu tinklas
yra perteklinis, tod÷l siūlomi tik lokalūs tinklo papildymai. Naujos gatv÷s numatytos tam atvejui jeigu
būtų įsisavintos naujos teritorijos, o suplanuoti esamų gatvių tęsiniai numatyti tam, kad pagerintų gatvių
tinklo rišlumą ir sumažintų aklagatvinių gatvių skaičių. Siekiant sumažinti tranzitinio transporto srautus
judančius krašto keliu Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai Šakių m. centrin÷je dalyje
siūloma įrengti vakarinį Šakių m. aplinkkelį pasinaudojant esamais vietiniais keliais ir gatv÷mis bei tiltu
per Siesarties upę. Įrengtus šį aplinkkelį gali padid÷ti tranzitinio transporto srautai krašto keliu Nr. 138
Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, nes jis bus patogesnis ir tur÷s tęstinumą įsiliedamas į krašto
kelią Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas.
Šiuo metu Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) yra
įrengti 5 tiltai per Siesarties upę (vieną iš jų naudoja tik UAB „Šakių vandenys“ darbuotojai patekimui į
Šakių m. vandenviet÷s teritoriją). Pagrindiniai tiltai, kuriais vyksta didžiausias transporto jud÷jimas, yra
krašto kelyje Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas ir Kęstučio g. (Šakių m.). Įrengiant vakarinį
aplinkkelį būtina rekonstruoti ir pritaikyti esamą tiltą, esantį Giedručių k., didesniems transporto
srautams. Papildomų naujų tiltų poreikio n÷ra, nes didžiąją dalį tranzitinio transporto srautų perima
krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas aplinkkelis, o Kęstučio g. (tarp V. Kudirkos g. ir
Striūpų g.) esančio tilto bendras apkrovimas siekia tik 534 aut./val. (vienos eismo juostos laidumas
1750 aut./val.).
Rengiant miestų ir priemiestinių gyvenviečių bendruosius planus susisiekimo sistemos
planavimas miesto ir priemiestinių gyvenviečių ribose vykdomas pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (1 skyrius 1.1 punktas). Tod÷l visi esami ir numatomi keliai,
įeinantys į Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) ribas, yra
traktuojami kaip atitinkamos kategorijos gatv÷s, nepriklausomai kas jas eksploatuoja ar eksploatuos.
Planuojamų gatvių ir esamų gatvių tęsinių kategorijos ir ilgiai pateikti 5.4 lentel÷je.
4.4 lentel÷. Planuojamų Šakių miesto ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.)
gatvių kategorijos ir ilgis.
Eil.
Nr.
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Orientacin÷ gatv÷s vieta
Gatv÷ tarp Kęstučio g. ir Griškabūdžio g.
Gatv÷ tarp Sodų g. ir planuojamo
vakarinio aplinkkelio
Gatv÷ yra pietin÷je Šakių m. dalyje ir
kertasi su Kęstučio g. iš kair÷s pus÷s
Gatv÷ yra pietin÷je Šakių m. dalyje ir
suformuoja keturšalę sankryžą su
planuojama gatve (tarp Kęstučio g. ir
Griškabūdžio g.) ir esama Kęstučio g.
Gatv÷ yra pietvakarin÷je Šakių m. dalyje
ir kertasi su Sodų g.
Vakarinis aplinkkelis
Gatv÷ tarp Striūpų g. ir Griškabūdžio g.
Gatv÷ tarp Siesarties g. ir Kauno g.
Gipsinių g. tęsinys
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Numatoma
kategorija
C

Atstumas, Planuojamų
tarp gatvių
gatvių
raudonųjų orientacinis
linijų, m
ilgis, m
20–40
844

C

20–40

834

D

12–20

585

D

12–20

649

D

12–20

1231

B
D
D
D

40–70
12–20
12–20
12–20

4583
1012
311
46
20
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10
11
12
13
14
15
16
17

Ryto g. tęsinys
Piliukišk÷s g. tęsinys
Augustavos g. tęsinys
Rasų g. tęsinys
Šiaur÷s g. tęsinys
Gatv÷ tarp Miško g. ir Ežero g.
G÷lių g. tęsinys
Vingio g. tęsinys

SS-11-032-BPL

C
D
D
C
D
D
D
D

20–40
12–20
12–20
20–40
12–20
12–20
12–20
12-20

580
258
44
407
244
657
105
199

Bendrojo plano sprendiniuose numatyta užstatytoje teritorijoje d÷l esamo užstatymo taikyti
minimalius atstumus tarp gatvių raudonųjų linijų, o neužstatytoje teritorijoje taikyti maksimalų atstumą
tarp gatvių raudonųjų linijų siekiant rezervuoti reikalingą žem÷s plotą gatvių ir jų elementų tiesimui ir
įrengimui, inžinerinių komunikacijų tiesimui ir kitoms reikm÷ms. Planuojamų gatvių dislokacijos vietos
pateiktos pagal eil÷s numerį „Susisiekimo sistemos br÷žinyje“.
Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) bendruoju planu
esamoms gatv÷ms yra nustatytos gatvių kategorijos (žr. „Susisiekimo sistemos br÷žinį“). Esamoms
gatv÷ms kategorijos parinktos pagal esamus transporto srautus, gatv÷s techninius parametrus ir pagal
esamą naudojimo būdą. Tačiau vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27–773 su v÷lesniais pakeitimais) reikalavimais esamos gatv÷s
neišlaiko reglamentuotų atstumų tarp sankryžų, kurie yra:
• B kategorijos - 600-800 m;
• C kategorijos - 400-600 m;
• D1 kategorijos - ne mažiau kaip 50 m.
Planuojamų naujų gatvių sankryžos tenkina STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27–773 su v÷lesniais pakeitimais) reikalavimus. Taip pat
rengiant naujų gatvių įrengimo detaliuosius ir/ar techninius projektus būtina vadovautis STR
2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimais.
Pagrindiniai transporto srautai ir toliau formuosis pagrindinių gatvių tinkle: Kęstučio, V.
Kudirkos, Kauno, Vasario 16-osios, Šiaulių, Striūpų (dalyje tarp Kęstučio ir Griškabūdžio g.),
Griškabūdžio, Ežero ir Valių g. Vidutinis valandos transporto eismo intensyvumas Šakių m. ir
priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) pagrindin÷se gatv÷se pateiktas esamos
būkl÷s analiz÷s „Susisiekimo komunikacijų br÷žinyje“ ir esamos būkl÷s analiz÷s 5.2 skyriuje.
Perspektyvinis transporto eismo intensyvumas 2032 m. Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių
(Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) pagrindin÷se gatv÷se paskaičiuotas įvertinus perspektyvinį
automobilizacijos lygį, galimą atskirų zonų urbanizacijos lygį bei gyventojų skaičių (žr. 5.5 lentelę).
Visi šie faktoriai turi tiesioginę įtaką transporto srautų pasiskirstymui.

UAB „TAEM URBANISTAI“

21

Šakių miesto su priemiesčiais bendrasis planas su GIS sistema. Sprendiniai

SS-11-032-BPL

4.5 lentel÷. Perspektyvinis transporto srautas pagrindin÷se Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių
(Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) gatv÷se (aut./val.).
Eil.
Nr.
1

Gatv÷s
pavadinimas
Ežero g.

Esamas
srauto
dydis per
valandą
130

Perspektyvinis
srauto dydis per
valandą 2032 m.

Eil.
Nr.

208

8

Gatv÷s
pavadinimas

Griškabūdžio g.
V.Kudirkos g. (tarp
2
Šaulių g.
317
440
9
Ūkininkų g. ir
Šaulių g.)
V. Kudirkos g.
3
Ūkininkų g.*
36
105
10 (tarp Šaulių g. ir
Kęstučio g.
V. Kudirkos g.
4
Valių g.
120
192
11 (tarp Kęstučio ir
Gir÷nų g.)
Kęstučio g. (tarp
Kauno g. (tarp
5
V.Kudirkos g. ir
534
748
12 Gir÷nų g. ir
Striūpų g.)
aplinkkelio)
Kęstučio g. (nuo
Vasario 16-osios g.
Striūpų g. link
(tarp
6
384
576
13
Kudirkos
J.Basanavičiaus g.
Naumiesčio)
ir V.Kudirkos g.)
Vasario 16-osios g.
Striūpų g. (tarp
tęsinys (nuo
7
Kęstučio ir
218
305
14
J.Basanavičiaus g.
Griškabūdžio g.)
iki aplinkkelio)
Pastaba: * Įrengus vakarinį aplinkkelį Ūkininkų g. ženkliai padid÷tų transporto srautai.

Esamas
srauto
dydis per
valandą
204

Perspektyvini
s srauto dydis
per valandą
2032 m.
284

289

365

762

975

436

610

316

442

264

369

100

185

Perspektyvinis transporto eismo intensyvumas ir eismo organizacija Šakių m. ir priemiestinių
gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) teritorijoje didesnių problemų netur÷tų sukelti, nes
gatvių tinklo rišlumas yra geras, o gatvių laidumas turi didelį rezervą. Pagrindin÷s laidumo problemos
gali susidaryti tik svarbiausiose sankryžose, kurios gali būti išspręstos didinant eismo juostų skaičių
prieš sankryžas ir atskirais atvejais įvedant šviesoforinį eismo reguliavimą, kuris sudarytų saugesnes
eismo sąlygas p÷stiesiems. Prie tokių sankryžų galima būti priskirtos Kęstučio g.–V. Kudirkos g.–
Kauno g., V. Kudirkos g.–Šiaulių g., Kęstučio g.–Stiupų g. sankryžos.
Sunkiojo ir krovininio transporto nevaržomas eismas numatomas tik aplinkkeliuose, bei gatv÷se
ar jų atkarpose, prie kurių numatomos pramon÷s ir logistikos teritorijos. Likusiose gatv÷se galimas tik
epizodinis ir neintensyvus aptarnaujančio krovininio transporto eismas dienos metu.
Siekiant apsaugoti dviratininkus nuo nelaimingų atsitikimų gatv÷se būtina sukurti vieningą ir
saugią dviračių ir/ar p÷sčiųjų takų sistemą Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k.,
Gir÷nų k., Striūpų k.). Pirmiausia reikia, kad bendruoju planu planuojami dviračių ir/ar p÷sčiųjų takai
jungtųsi su esamais jau įrengtais ir kitais planais suplanuotais dviračių ir/ar p÷sčiųjų takais bei jungtų
gyvenamąsias vietas su Šakių miesto centru ir rekreacin÷mis teritorijomis. Planuojami dviračių ir/ar
p÷sčiųjų takai pateikti „Susisiekimo sistemos br÷žinyje“.
Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ minimalus dviračio
tako eismo juostos plotis 1,0 m, didžiausias – 1,5 m, o p÷sčiųjų vienos eismo juostos šaligatvio plotis –
0,75 m. Taigi pagrindiniam p÷sčiųjų ir dviračių eismo takui esant dvipusiam dviračių takui ir dvipusiam
p÷sčiųjų takui reikalingas plotas – 4–4,5 m. Pagalbiniam p÷sčiųjų ir dviračių eismo takui esant
dvipusiam dviračių takui ir dvipusiam p÷sčiųjų takui reikalingas plotas – 3,5 m. Esant vienpusiam
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eismui takų plotis mažinamas (pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo
sistemos“, žr. 5.6 lentelę).
4.6 lentel÷. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo sistemos“.
Kateorijos
indeksas

Gatv÷s juostos
plotis tarp
raudonųjų linijų

E1*

10–15

Eismo skaičius
SkaičiuoMatymo laukas
juostų
jamasis
sankryžose, įvažiavigreitis
muose, per÷jose (m) mini- maksi(km/h)
malus malus
30

10

2+2***

2+4

Eismo
juostų
plotis (m)

Maksimalus
išilginis
nuolydis (%)

Minimalios
horizontalios
kreiv÷s(m)

1,5/0,75

4

30

E2*
30
10
2+2***
2+4
1,25/0,75
4
30
F1**
5–10
30
10
2+2***
2+4
1,00/0,75
4
30
F2**
30
10
1+1
1+1
1,00/0,75
4
30
* pagrindin÷s p÷sčiųjų ir dviračių eismo gatv÷s ir takai. Pagrindin÷ paskirtis-susisiekimas p÷sčiomis, dviračiais ir kitomis
biotransporto rūšimis tarp atskirų miesto dalių, su miesto centru, darbo ir poilsio vietomis. Netolimas susisiekimas su
priemiesčio zona.
** pagalbiniai p÷sčiųjų ir dviračių eismo takai, šaligatviai (juostos). Pagrindin÷ paskirtis-vietinis susisiekimas tarp namų
grupių, lokalinių centrų. Vaikų pasivažin÷jimas.
***Vienas iš takų, skirtų dviračių ir p÷sčiųjų eismui, gali būti nenumatomas. Kai dviračių eismo intensyvumas yra mažesnis
negu 50 dv./val., leidžiama planuoti bendrą p÷sčiųjų ir dviračių taką.

P÷sčiųjų eismo gatvių, šaligatvių ir takų plotis apskaičiuojamas įvertinus eismo intensyvumą.
Vienos p÷sčiųjų eismo juostos plotis – 0,75 m, eismo laidumas – 800–900 p÷sčiųjų per valandą viena
kryptimi. Rekomenduojama nerengti šaligatvių, siauresnių nei 1,5 m, išskyrus ekstensyvias pavienių
p÷sčiųjų eismo teritorijas – 1,0 m. Dviračių takų plotis apskaičiuojamas įvertinus eismo intensyvumą.
Vienos dviračių eismo juostos plotis – 1,5 m (ankštų vietų – 1,25 m), laidumas – 300 dviratininkų per
valandą viena kryptimi.
Siekiant užtikrinti eismo saugumą bei pritraukti daugiau žmonių besinaudojančių dviračių ir/ar
p÷sčiųjų takais būtina esamus ir planuojamus takus sujungti į bendrą takų tinklą, o įrengus nužym÷ti
juos bei išpl÷toti informacinę sistemą takuose.

4.5. Visuomeninio transporto ir aptarnavimo infrastruktūros pl÷tra
Šiuo metu Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) viešojo
transporto vaidmenį atlieka tarpmiestinis transportas, kurio stotelių pasiekiamumas yra gana gerai
išvystytas, nes dauguma teritorijų patenka į 800 m stotelių pasiekiamumo zoną (žr. Esamos būkl÷s
analiz÷s 5.3 skyrių). Siekiant padidinti tarpmiestinio transporto priemonių naudojimo patrauklumą
būtina suderinti išvykimo laikus, kad gyventojai gal÷tų pers÷sti iš vieno autobuso į kitą be ilgų laukimų.
Taip pat siekiant padidinti naudojimąsi tarpmiestiniu transportu būtina orientuotis į gyventojų
poreikius. Perspektyvoje būtinas stotelių infrastruktūros modernizavimas ir geresnis keleivių
aptarnavimas, atnaujinant transporto priemones. Būtina atlikti išsamią keleivių srautų analizę ir pateikti
pasiūlymus d÷l naujų linijų įvedimo ir optimalios naudojamų transporto priemonių talpos.
Planuojamoje teritorijoje yra įrengtos 4 degalin÷s, kurios išsid÷sčiusios planuojamos teritorijos
pakraščiuose šalia Kęstučio (2 vnt.), V. Kudirkos ir Kauno g., tačiau vykstant planuojamos teritorijos
pl÷trai šiaurine kryptimi jos nebus labai patogios gyventojams. Naują degalinę siūloma įrengti
šiaurin÷je planuojamos teritorijos dalyje (žr. br÷žinį „Susisiekimo sistemos br÷žinyje“). Siūlomos
degalin÷s vieta gali būti tikslinama pagrindžiant jos poreikį ir naudingumą.
UAB „TAEM URBANISTAI“

23

Šakių miesto su priemiesčiais bendrasis planas su GIS sistema. Sprendiniai

SS-11-032-BPL

Esamas automobilių stov÷jimo aikštelių ir vietų skaičius augant automobilizacijos lygiui bus
nepakankamas miesto centrin÷je dalyje ir daugiabučių namų rajonuose. D÷l realios vietos trūkumo ir
sanitarinių atstumų iki esamų statinių, naujų automobilių stov÷jimo aikštelių įrengimas yra sud÷tingas,
išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų statomi nauji bendro naudojimo statiniai, po kuriais pagal STR turi būti
įrengtos naujos automobilių stov÷jimo vietos. Automobilių stov÷jimo vietų skaičiaus didinimas miesto
centre prieštarautų bendrai transporto strategijai mažinti transporto srautus miesto centre ir prioritetą
skirti p÷stiesiems ir dviratininkams. Trūkstamas automobilių stov÷jimo vietų skaičius gali būti
kompensuotas didinant esamų stov÷jimo vietų apyvartą, numatant apmokestintą parkavimą centre.
Realizuojant bendrojo plano susisiekimo sprendinius per detaliuosius planus būtina užtikrinti, kad prie
naujai statomų objektų ir gyvenamųjų namų būtų įrengtas reikiamas automobilių stov÷jimo vietų
skaičius bei atsižvelgta į žmonių su negalia poreikius (STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos/
Reikalavimai žmonių su negalia reikm÷ms“ (Žin., 2001, Nr. 53–1898 su v÷lesniais pakeitimais)).

5. Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių inžinerin÷s infrastruktūros sprendiniai
Šakių miesto ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) teritorijoje
galimos dvi inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tros alternatyvos: nereguliuojama arba reguliuojama
infrastruktūros pl÷tra. Tuo atveju, jei bendrojo plano inžinerin÷s infrastruktūros dalies sprendiniai
nebūtų įgyvendinami, vyktų nereguliuojama ar menkai reguliuojama infrastruktūros pl÷tra, kuri lemtų
neefektyvų finansinių išteklių panaudojimą ir neigiamą poveikį aplinkai. Reguliuojamos pl÷tros atveju,
jei Šakių miesto ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) teritorijoje būtų
įgyvendinamos bendrajame plane suformuluotos inžinerin÷s infrastruktūros vystymo koncepcijos
nuostatos ir sprendiniai, būtų užtikrinamas sistemingas palaipsnis planuojamos teritorijos
infrastruktūros vystymas. Reguliuojama pl÷tra sudarys sąlygas optimaliam inžinerin÷s infrastruktūros
planavimui, įvertinant ateities poreikius, efektyvesniam finansinių išteklių panaudojimui, minimaliam
neigiamam poveikiui aplinkai.
Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) bendrojo plano
esamos būkl÷s ir koncepcijos stadijose buvo įvertinti esami centralizuotų sistemų paj÷gumai, prie
sistemų prijungtų vartotojų esami poreikiai. Nustatyta, kad esamos centralizuotos sistemos turi
perteklinių paj÷gumų, kurie gali būti panaudoti naujiems vartotojams aptarnauti.
Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) teritorijos bendrojo
plano inžinerin÷s infrastruktūros grafiniai sprendiniai pateikti „Inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinyje“.
Inžinerin÷s infrastruktūros tinklams pl÷toti rezervuojamos teritorijos tarp gatvių „raudonųjų linijų“:
• B kategorijos gatv÷ms – nuo 40 iki 70 metrų pločio;
• C kategorijos gatv÷ms – nuo 20 iki 40 metrų pločio;
• D1 kategorijos gatv÷ms – nuo 12 iki 20 metrų pločio.
Inžinerin÷s infrastruktūros komunikacinių koridorių plotis turi būti nustatomas rengiant
žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus.
Bendrojo plano sprendiniai netur÷tų riboti inžinerin÷s infrastruktūros pl÷tros – esant pagrįstam
poreikiui (pvz. siekiant gerinti inžinerinių paslaugų kokybę, didinti teritorijos konkurencingumą,
mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai), planuojamoje teritorijoje gali būti įrengiami ir
objektai, nepažym÷ti bendrojo plano sprendinių br÷žinyje. Planuojamų objektų teritorijos tur÷tų būti
tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir/ar projektavimo metu.
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5.1. Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos pl÷tros sprendiniai pateikti „Inžinerin÷s
infrastruktūros br÷žinyje“. Šiame br÷žinyje pateikta informacija apie esamą teritorijų aprūpinimą
inžinerine infrastruktūra (pažym÷tos teritorijos su išvystyta, dalinai išvystyta arba neišvystyta inžinerine
infrastruktūra) ir siūloma tinklų pl÷tra į teritorijas su dalinai išvystyta arba neišvystyta inžinerine
infrastruktūra. Taip pat pažym÷tos rekomenduojamos tinklų vystymo kryptys į gretimyb÷se esančias
gyvenamąsias teritorijas. Planuojamos teritorijos esama inžinerin÷ infrastruktūra pateikta esamos būkl÷s
analiz÷s „Inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinyje“.
Šiuo metu centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistema naudojasi didžioji dalis
Šakių miesto ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) gyventojų. Likusioji
gyventojų dalis vandens išgavimui naudoja šachtinius šulinius, gręžinius, nuotekų surinkimui: nuotekų
rezervuarus, individualius nuotekų valymo įrenginius d÷l nepakankamai tankaus vandentiekio ir
nuotekų tvarkymo tinklo.
Siekiant, kad centralizuota vandentiekio ir buitinių nuotekų tvarkymo sistema būtų prieinama
didesnei gyventojų daliai ir įvertinant užstatomų teritorijų pl÷trą numatoma:
• Gatvių raudonųjų linijų ribose numatyti naujus komunikacinius koridorius vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo tinklų tankinimui ir pl÷trai į esamas bei naujai planuojamas užstatyti
teritorijas, kad iki 2015 metų visiems planuojamos teritorijos gyventojams būtų prieinamos
centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Tuo tikslu bendruoju planu
planuojamoje teritorijoje papildomai reik÷tų pakloti apie 16,9 km vandens tiekimo ir 13,3 km
nuotekų tvarkymo tinklų;
• Renovuoti esamas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas ir jų atskirus elementus d÷l
nepakankamo paj÷gumo, dažnų avarijų, blogos kokyb÷s ir mažo patikimumo;
• Užtikrinti reikalaujamus vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų ir nuotekų valymo įrenginių
bei siurblinių apsaugos zonų tvarkymo režimus;
• Užtikrinti, kad visas tiekiamas geriamas vanduo atitiktų geriamo vandens saugos ir kokyb÷s
reikalavimus;
• Užtikrinti, kad nuotekos valymo įrenginiuose būtų išvalomos iki norminių reikalavimų;
• Įrengti gaisrinius hidrantus rekonstruojamuose/renovuojamuose ir naujai planuojamuose
vandentiekio tinkluose. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose išd÷stomi kas 150–200 m.
Priešgaisrinio vandentiekio rekonstrukcijos/renovacijos ir pl÷tros darbus būtina derinti su
vandentiekio sistemos rekonstrukcijos/renovacijos ir pl÷tros darbais;
• Inventorizuoti ir renovuoti esamus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus, pl÷sti paviršinių
nuotekų sistemą įrengiant s÷sdintuvus, naftos gaudykles, nuotekų apskaitos įrenginius, paklojant
apie 19,6 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų. Paviršinių nuotekų surinkimo sistemos
pl÷tros ar rekonstrukcijos/renovacijos darbus rekomenduojama derinti su gatvių rekonstrukcijos
darbais. Parengti paviršinių nuotekų pl÷tros Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių
k., Gir÷nų k., Striūpų k.) planą;
• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo sprendiniai pateikti žemiau
esančioje lentel÷je. Tikslios naujų magistralinių ir skirstomųjų vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo linijų paklojimo vietos ir techniniai parametrai turi būti nustatyti projektavimo metu.
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5.1 lentel÷. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo
Sistema
sprendiniai
Vandentiekio tinklai • Vandentiekio magistral÷s tiesiamos pagal esamas ir planuojamas gatves.
Šie vamzdynai klojami tarp gatvių raudonųjų linijų. Tinklų linijos
sužiedinamos;
• Pagal poreikį esamų blogos būkl÷s vandens tiekimo tinklų
rekonstrukcija/renovacija;
• Pl÷toti vandens tiekimo tinklus ir šiuo metu prie Šakių m. vandens
tiekimo sistemos prijungtuose Daug÷liškių ir Valių k.
Vandenviet÷s
ir • Palaikyti vandenviet÷s įrenginių gerą techninį stovį;
vandens gerinimo • Esant poreikiui didinti vandens gerinimo įrenginių paj÷gumus palaikant
įrenginiai
įrenginių gerą techninį stovį.
Vandens siurblin÷s
• Rekonstruoti/renovuoti esamas blogos būkl÷s vandens siurblines;
• Pagal poreikį įrengti naujas vandens siurblines;
• Palaikyti vandens siurblinių gerą techninį stovį.
Gaisrinis
• Įrengti gaisrinius hidrantus rekonstruojamuose/renovuojamuose ir naujai
vandentiekis
planuojamuose vandentiekio tinkluose išd÷stant kas 150–200 m;
• Priešgaisrinio vandentiekio rekonstrukcijos/renovacijos ir pl÷tros darbus
būtina derinti su vandentiekio sistemos rekonstrukcijos/renovacijos ir
pl÷tros darbais.
Nuotekų tinklai
• Nuotekų magistral÷s tiesiamos pagal esamas ir planuojamas gatves.
• Pagal poreikį esamų blogos būkl÷s nuotekų tvarkymo tinklų
rekonstrukcija/renovacija;
• Prie Šakių m. nuotekų tvarkymo sistemos prijungti Daug÷liškių ir Valių
k.
Paviršinių nuotekų • Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų
šalinimas
k.) įrengti paviršinių nuotekų tinklus pagrindin÷se gatv÷se ir jų atkarpose,
kuriose dar n÷ra paviršinių nuotekų surinkimo tinklų;
• Pagal poreikį rekonstruoti/renovuoti esamus blogos būkl÷s paviršinių
nuotekų tinklus;
• Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai turi būti įrengiami prie kiekvieno
išleistuvo.
Nuotekų siurblin÷s
• Rekonstruoti/renovuoti esamas blogos būkl÷s nuotekų siurblines;
• Pagal poreikį įrengti naujas nuotekų siurblines;
• Palaikyti nuotekų siurblinių gerą techninį stovį.
Nuotekų
valymo • Palaikyti nuotekų valymo įrenginių gerą techninį stovį, kad nuotekos būtų
įrenginiai
išvalomos iki leistinų koncentracijų;
• Esant poreikiui didinti nuotekų valyklos įrenginių paj÷gumus.
Planuojamose užstatyti teritorijose (žr. „Žem÷s naudojimo br÷žinį“) buitinių nuotekų šalinimas
ir geriamojo vandens tiekimas numatomas į/iš Šakių miesto centralizuotos vandentvarkos sistemos.
Šiuo metu sunku prognozuoti kokia pakelto vandens ir surinktų nuotekų dalis teks įmon÷ms ir
pramonei, nes n÷ra žinoma kokios įmon÷s ar pramon÷s įstaigos steigsis planuojamoje teritorijoje.
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5.2. Atliekų tvarkymas
Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) veikia konteinerin÷
atliekų surinkimo sistema. Surinktos atliekos išvežamos į Marijampol÷s regioninį sąvartyną.
Atliekų tvarkymas Šakių m. ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.)
teritorijoje turi būti organizuojamas įgyvendinant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane,
Marijampol÷s apskrities 2009 – 2018 metų atliekų tvarkymo plane, Šakių savivaldyb÷s 2009–2018 m.
atliekų tvarkymo plane, Savivaldyb÷s atliekų tvarkymo taisykl÷se, Komunalinių atliekų šalinimo ir
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių išd÷stymo aikštelių schemoje numatytas užduotis. Siekiant
įdiegti funkcionalią atliekų tvarkymo sistemą numatoma:
• Įdiegti ir įgyvendinti darnią atliekų tvarkymo reglamentavimo, administravimo, kontrol÷s
specialistų ir atliekų tvarkymo įmonių darbuotojų, visuomen÷s mokymo ir švietimo sistemą;
• Supažindinti atliekų tur÷tojus, visuomenę su komunalinių atliekų tvarkymo sistema, skatinti
atliekų prevenciją ir rūšiavimą;
• Didinant perdirbimui skirtų atliekų atskirą surinkimą mažinant sąvartyne šalinamų atliekų
kiekius;
• Sudaryti atliekų tur÷tojams sąlygas rūšiuoti atliekas;
• Sukurti efektyvią regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Marijampol÷s apskrityje,
atitinkančia aplinkosauginius ir techninius–ekonominius reikalavimus;
• Atliekų surink÷jas ne rečiau kartą per metus privalo organizuoti buityje susidarančių
pavojingų atliekų surinkimą iš fizinių asmenų apvažiavimo būdu, apie tai paskelbdamas iš anksto
vietin÷je spaudoje bei savo, Atliekų tvarkymo centro ir Savivaldyb÷s tinklapiuose;
• Siekti, kad informacija apie atliekų tvarkymą regione būtų prieinama visiems atliekų
tur÷tojams bei kad atliekų tur÷tojai maksimaliai įsitrauktų į sistemos kūrimą;
• Sukurti biologiškai skaidžių atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo sistemą, kurią sudaro
biologiškai skaidžių atliekų surinkimo sistema (nuo 2013 metų) ir regioniniai biologiškai skaidžių
atliekų perdirbimo įrenginiai (nuo 2013 metų).

5.3. Elektros tiekimas
Elektros energijos infrastruktūros pl÷tros sprendiniai pateikti „Inžinerin÷s infrastruktūros
br÷žinyje“. Šakių m. ir priemiestin÷s gyvenviet÷s (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) elektros energija
aptarnaujamos iš vienos rajonin÷s pastot÷s RP 110/10 kV, kurioje įrengta daugiau nei vienas
transformatorius, kas užtikrina elektros tiekimo patikimumą, net ir sugedus vienam iš rajonin÷s pastot÷s
transformatorių.
Galima tvirtinti, kad perspektyvoje naujos transformatorin÷s gali atsirasti tik siekiant
sutrumpinti žemos įtampos linijų ilgius. Transformatorin÷s miesto plane išd÷stytos tolygiai.
Transformatorin÷ms, kurių eksploatavimo laikas yra 25–30 metų, reik÷tų pakeisti įrangą naujesne.
Viso Šakiuose su priemiesčiais yra apie 32,3 km 10 kV elektros linijų, tik apie 22 proc. iš jų yra
oro linijos. Tuo tarpu 0,4 kV elektros linijų šioje teritorijoje yra apie 110,5 km ir oro linijos iš jų sudaro
apie 68 proc. Mieste dauguma 10 kV elektros perdavimo linijos nutiestos kabeliais. 0,4 kV oro linijos
išsid÷stę daugiausia mažaaukšt÷s gyvenamosios statybos teritorijose, jas vykdant techninius projektus,
reik÷tų keisti kabelio linijomis.
Pagal turimus duomenis Šakių m. ir priemiestines gyvenvietes (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų
k.) elektros energija aptarnaujanti transformatorin÷ turi pakankamą atsargą ir gali būti naudojama
tolimesnei miesto ir priemiestinių gyvenviečių pl÷trai. Transformatorin÷s atsarga yra apie 11074,5 kW
arba papildomai gali aptarnauti ~ 27,0 tūkst. gyventojų.
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Bendruoju planu nagrin÷jamos teritorijos urbanizuotoje dalyje elektros tiekimo tinklų būkl÷ yra
gera, tod÷l nauji elektros tinklai planuojami tik planuojamoms urbanizuoti teritorijoms. Naujai
urbanizuojamos teritorijos elektrifikuojamos iš šalia esančių esamų ar planuojamų 10/0,4 kV
transformatorinių pastočių. Planuojamų 10/0,4 kV transformatorinių vietos tur÷s būti tikslinamos
žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.
Šakių miesto ir priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) elektros tiekimo
infrastruktūros vystymo sprendiniai:
• Panaudoti esamus elektros energijos skirstomuosius tinklus tolimesnei Šakių m. ir
priemiestinių gyvenviečių (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) pl÷trai;
• Išlaikyti esamų aukštos įtampos elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas;
• Naujai elektrifikuojamose teritorijose prioriteto tvarka planuoti požeminį kabelinį 0,4 kV
įtampos tinklą. Išilgai požeminių elektros kabelių linijų turi būti apribotos žem÷s juostos
vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pus÷se nuo kabelių linijų
konstrukcijų kraštinių taškų, 1 metro pločio, o iki statinių pamatų – 0,6 metro atstumu.
Rekomenduojama kabelinius požeminius tinklus projektuoti šalia gatvių. Siekiant
elektrifikuoti naujai užstatomas teritorijas reik÷tų pakloti apie 11,1 km požeminio kabelinio
0,4 kV įtampos tinklo;
• Aplink 10/0,4 kV transformatorines pastotes turi būti apriboti žem÷s plotai ir erdv÷ virš jų
vertikaliomis plokštumomis mažiausiai 10 metrų bet kuria kryptimi;
• Modernizuoti orinius kabelinius, juos keičiant požeminiais kabeliniais tinklais;
• Rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo sistemas mieste. Gatvių apšvietimui numatyti
pažangias priemones, kurios leistų efektyviai naudoti elektros energiją (pvz.: perdegusias
gatvių apšvietimo stulpų kaitrines lempas keisti fluorescensin÷mis lempomis, kurios ilgiau
šviečia ir naudoja mažiau elektros energijos);
• Kur n÷ra gatvių apšvietimo – jį įrengti.

5.4. Šilumos tiekimas
Centralizuotu šilumos tiekimu rūpinasi UAB „Šakių šilumos tinklai“. Centralizuotu šilumos tiekimu
aprūpinama teritorija tarp Šaulių g., J. Basanavičiaus g., Vasario 16-osios g. ir į pietus nuo V. Kudirkos
g. iki Siesarties up÷s bei teritorija tarp Bažnyčios g. ir V. Kudirkos g. (mokykla ir ligonin÷). Likę
gyventojai šiluma apsirūpina naudodami kietą kurą (malkas), kaip pigiausią variantą.
Šilumos ūkio infrastruktūros vystymo Šakių m. ir priemiestin÷se gyvenviet÷se (Giedručių k., Gir÷nų
k., Striūpų k.) sprendiniai:
• Naujai atsiradusius šilumos vartotojus patenkančius į centralizuotą šilumos tiekimo zoną*,
tikslinga prijungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų;
• Mišrioje šilumos tiekimo zonoje* esant visų dabartinių centralizuotai tiekiamos šilumos
vartotojų zonoje bendram sprendimui, centralizuotas šilumos tiekimas šioje zonoje gali būti
naikinamas, įrengiant visų vartotojų aprūpinimą šiluma iš individualių gamtin÷mis dujomis
kūrenamų katilinių. Nauji vartotojai, esantys mišrioje šilumos tiekimo zonoje, patys pasirenka
jiems labiausiai tinkamą aprūpinimo šiluma būdą: centralizuotą šilumos tiekimą arba šildymą iš
individualių gamtin÷mis dujomis kūrenamų katilinių;
• Likusi bendruoju planu planuojama teritorija nepriskirta nei centralizuotai, nei mišriai šilumos
tiekimo zonai, kurioje rekomenduojama esant šalia gamtinių dujų tinklui šildymui naudoti
gamtines dujas, o nesant šalia gamtinių dujų šildymui ir toliau naudoti kitą kurą pasirinktinai.
Šildymo gamtin÷mis dujomis zonoje, naujai atsiradę šilumos vartotojai aprūpinami šiluma iš
individualių dujinių katilinių;
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Naujai planuojamose teritorijoje išpl÷tojus dujotiekio tinklus, kieto ir skysto kuro katilinių
įrengimas neleistinas;
Didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą;
Renovuoti esamus eksploatuojamus nusid÷v÷jusius šilumos tiekimo tinklus;
Išlaikyti šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonas. Šalia gatvių rezervuoti teritorijas naujiems
komunikaciniams koridoriams ir jų apsaugos zonoms, jei būtų tankinami ar plečiami šilumos
tiekimo tinklai;
Mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams;
Sudaryti sąlygas šilumos vartotojams patiems dalyvauti šilumos ūkio valdyme ir
modernizavimo procesuose. Derinti šilumos tiek÷jų bei vartotojų interesus;
Šilumos ūkį tvarkyti pagal suderintus su nacionaliniais energetikos prioritetais ir savivaldybių
patvirtintus planus;
Šilumos gavybos būdai turi nepažeisti aplinkosauginių reikalavimų;
Renovuoti visuomeninius pastatus, seniūnijos pastatus, medicinos įstaigų patalpas, pakeisti
pastatų, esančių Griškabūdžio g. šildymo sistemą iš elektros į dujų, pl÷toti dujų tinklus ir
pakoreguoti Šakių miesto šilumos tiekimo specialųjį planą ir šilumos šaltinių naudojimo
reglamentą;
Pastatyti biokuro katilus su kondensaciniu ekonomaizeriu Gimnazijos gatv÷s katilin÷s
teritorijoje, skatinti greitai augančių augalų auginimą kuro katilams, įgyvendinti atsinaujinančių
energijos išteklių projektus.

Pastaba: *nustatytos Šakių miesto šilumos tiekimo specialiuoju planu.

5.5. Gamtinių dujų tiekimas
Šakiai gamtines dujas gauna nuo dujotiekio linijos į Kaliningradą atšakos į Marijampolę. Iš
pietin÷je miesto pus÷je pastatytos dujų skirstymo stoties vidutinio sl÷gio dujos patenka į miestą
plieniniu 325 mm diametro vamzdžiu. Šakių DSS maksimalus pralaidumas 9500 nm3/h.
Daugiabučiai gyvenamieji rajonai, turintys centralizuotą šilumos tiekimą, maisto ruošimui
naudoja dujas iš mažo sl÷gio dujotiekio tinklų. Naujai prijungiamiems vartotojams vystomas vidutinio
sl÷gio dujotiekio tinklas.
Vietov÷se prie magistralinių dujotiekių turi būti ribojamas užstatymo intensyvumas po 200 metrų
atstumu į abi puses nuo esamo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies. Šakių rajono savivaldyb÷s
teritorijoje magistraliniai dujotiekiai suprojektuoti ir pastatyti pagal pirmos vietov÷s klas÷s reikalavimus.
Šioje vietov÷s klas÷je galimas pastatų skaičius, skirtų žmon÷ms būti, neturi viršyti 10 pastatų 1600
metrų išilgai vamzdyno ašies. Šakių dujų skirstymo stočiai yra nustatyta 500 metrų normatyvin÷
sanitarin÷s apsaugos zonos riba.
Gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros vystymo sprendiniai:
• Dujofikuoti Šakių m. ir priemiestines gyvenvietes (Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.), nes tai
tur÷s teigiamą įtaką vartotojų aprūpinimo energija patikimumui, energijos gamybos kaštų
mažinimui ir aplinkos apsaugai. Siekiant dujofikuoti Šakių m. ir priemiestines gyvenvietes
(Giedručių k., Gir÷nų k., Striūpų k.) reikia pakloti apie 40,0 km dujotiekio tinklų;
• Įrengti vidutinio sl÷gio skirstomojo dujotiekio tinklus naujai numatomose užstatyti teritorijose;
• Dujotiekio tinklų trasavimas turi būti atliekamas lygiagrečiai pagrindin÷ms gatv÷ms,
susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų koridoriuose;
• Projektuojant naujus dujotiekio tinklus būtina laikytis LR Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d.
nutarimo Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų“ (su v÷lesniais pakeitimais)
bei LR ūkio ministro 2004 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 4–43 „D÷l skirstomųjų ir pastatų dujų
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sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (su v÷lesniais pakeitimais) iki 16 barų sl÷gio
dujotiekiui nustatoma apsaugos zona–po 2 metrus abipus vamzdyno ašies, dujų reguliavimo
punkto apsaugos zona–10 metrų pločio žem÷s juosta aplink šio punkto sienas;
Gamtin÷s dujos planuojamoje teritorijoje gal÷tų būti tiekiamos esamoms ir naujai įsisteigusioms
pramon÷s įmon÷ms, planuojamiems gyvenamiesiems bei kitos paskirties pastatams.

5.6. Ryšių infrastruktūros vystymas
Ryšių infrastruktūra susideda iš telekomunikacijų, radijo, televizijos ir pašto tinklų.
Šakių pašto skyrius yra centrin÷je miesto dalyje, Bažnyčios g. 12. Čia teikiamos šios paslaugos:
„General financing“ kreditai, draudimas, „Ūkio banko“ lizingo kreditai, „Swedbank“ mok÷jimo
kortelių tur÷tojų aptarnavimas, įmokų ir mokesčių pri÷mimas, pašto perlaidos, leidinių prenumerata,
faksogramos, skaitmenin÷s televizijos pried÷liai, autobusų bilietai.
Laidinio ryšio paslaugas teikia AB TEO LT. Mobiliojo ryšio paslaugas teikia UAB „Omnitel“,
UAB „Bit÷ Lietuva“, UAB „Tele2“. Tos pačios įmon÷s teikia interneto bei kabelin÷s televizijos
paslaugas. Interneto paslaugas Šakiuose taip pat teikia UAB „Teleastus“, UAB „Viltuva“, VšĮ „Mano
rajonas“, UAB „Netas“. Mobilusis internetas planuojamoje teritorijoje veikia maksimaliu paj÷gumu,
pastoviu greičiu. Šakių miesto teritorijoje yra vienas mobiliojo ryšio stiebas (stotis) ir planuojami 3
nauji ryšio bokštai (žr. „Inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinį“).
Kaip matyti iš aukščiau pateiktos informacijos ryšių infrastruktūra bendruoju planu
planuojamoje teritorijoje yra gerai išpl÷tota.
Siekiant, kad šiuolaikin÷s ryšių priemon÷s būtų prieinamos visiems visuomen÷s nariams
numatoma:
• Pl÷sti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus ryšio
operatoriams;
• Augant internetinio ryšio poreikiui pl÷toti šviesolaidinių kabelių tinklą;
• Išlaikyti esamą pašto tinklą, įrengti juose viešojo interneto prieigas;
• Laidinis ryšys į naujai užstatomas teritorijas turi būti tiesiamas vartotojams ir paslaugų
tiek÷jams tarpusavyje susitarus;
• Planuojamų gatvių raudonosiose linijose numatyti naujus komunikacinius koridorius ryšių
tinklo pl÷trai;
• Planuojant ryšių infrastruktūra vadovautis 2011 spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V–978 „D÷l Elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo, žym÷jimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
dokumentu.
Šalia naujai įrengiamų ar rekonstruojamų gatvių, numatyti įrengti inžinerinius komunikacinius
koridorius kaip tai nurodoma 2005 birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus isakyme Nr. 1V-562 „D÷l Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo
taisyklių patvirtinimo“. Įrengti inžineriniai komunikaciniai koridoriai leis ateityje racionaliai pl÷sti
miesto telekomunikacijų tinklą. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, skirtus
naujai užstatomų teritorijų inžineriniam paruošimui, reikia numatyti žem÷s sklypą planuojamos
teritorijos centrin÷je dalyje, skirta telekomunikacinių įrenginių pastatymui: 20 m2, jei planuojamas
potencialių vartotojų skaičius yra iki 1000 ir 70 m2, jeigu planuojamas potencialių vartotojų skaicius
yra virš 1000.
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