Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir
paskirties pakeitimo, detalusis planas

ŽEMĖS SKLYPŲ GIRĖNŲ KAIME ŠAKIŲ RAJONE
DETALIOJO PLANO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRIEJI DUOMENYS
Detaliojo plano darbų organizatorius – UAB „DOJUS agro“, įm. k.110360528, Palangos g. 2-32,
Vilnius, tel. Nr. 852662266.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 32a., Klaipėda. Tel./fax. 36 58 86
Planuojamos teritorijos dislokacija – kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349, Girėnų k.,
Šakių r.
Detaliojo planavimo darbų tikslas – Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės
tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų,
prekybos, pramogų ir paslaugų objektų statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas, numatant naujų pastatų statybą.
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka- bendra.
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka- bendra.
Teritorijos detalusis planas parengtas vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės sąlygomis
detaliajam planui rengti:
1. 2013-12-20 AB LESTO planavimo sąlygos Nr. TS-42360-13-1137;
2. Marijampolės visuomenės sveikatos centro 2013-12-27 sąlygos Nr. PS-181;
3. UAB „Šakių vandenys“ 2013-12-31 planavimo sąlygos Nr. S-436;
4. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2013-12-19 planavimo sąlygos Nr.
(PAVNS)-MRS-1082;
5. Valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“ 2013-12-16 planavimo sąlygos Nr. R2-558;
6. Šakių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus 2013-12-16 planavimo
sąlygos Nr. Ž2-(17.30)-437;
7. Šakių savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2013-12-31 sąlygos
Nr. 028.
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II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
Planuojamos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota UAB „Geometra“ 2013-12
atlikta topografinė nuotrauka, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Marijampolės
filialo, bei planavimo organizatoriaus pateikti duomenys. Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje. Pagal
topografinę medžiagą teritorija yra lygi, žemės paviršiaus altitudės svyruoja 0.5 m pagal Baltijos
aukščių sistemą.
Žemės sklypai, kuriuose rengiamas detalusis planas, yra kad. Nr. 8435/0001:494 ir Nr.
8435/0001:349, Girėnų k., Šakių raj.
Aplinkos būklė: gretimybėse vyrauja žemės ūkio teritorijos. Pramoninių ūkinių taršos objektų,
įtakojančių planuojamą teritoriją artimiausiose gretimybėse nėra.
Planuojami žemės sklypai pagal Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą patenka į
teritorijas, kuriuose galima komercinės paskirties objektų statyba.
Esami žemės naudojimo apribojimai
1. Žemės sklype įregistruotos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI):
žemės sklypas kad. Nr. 8435/0001:494–0,6679 m²; žemės sklypas kad. Nr. 8435/0001:349–0,9862 m²;
2. Kelių apsaugos zonos (II): žemės sklypas kad. Nr. 8435/0001:494–0,1546 m²; žemės sklypas kad.
Nr. 8435/0001:349–0,2711 m²;
Sklypų grupės gretimybės:
1) žemės sklypo kadastro Nr.8435/0001:250 (Vidmantas Martinaitis ir Rasa Martinaitienė) –
Žemės ūkio;
2) žemės sklypo kadastro Nr.8435/0001:573 (Vaclovas Markevičius ir Ona Markevičienė) –
Žemės ūkio;
3) žemės sklypo kadastro Nr.8435/0001:575 (Lietuvos Respublika, Nuomotojas Juzė Jakaitienė)
– Žemės ūkio;
4) žemės sklypo kadastro Nr.8435/0001:577 (Antanas Sperauskas ir Genovaitė Ona
Sperauskienė) – Žemės ūkio;
5) žemės sklypo kadastro Nr.8435/0001:567 (Ilona Gylienė ir Raimundas Gylys) – Žemės ūkio.
Vakarinėje formuojamo sklypo pusėje ribojasi su Krašto kelių nr. 137 (Pilviškiai – Šakiai –
Jurbarkas).
Artimiausiose gritimybėse nėra visuomeninės paskirties objektų ar saugomų kraštovaizdžio objektų.
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Sklypo inžinerinė įranga:
Planuojamame žemės sklype įregistruotos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai.

III. TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMA
1. Numatomas veiklos pobūdis
Detaliuoju planu sujungiami du žemės sklypai, formuojamas 1 kitos paskirties žemės sklypas,
kuriam nustatomas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), naudojimo
pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1).
Nr.1 - 16541 m² (komercinės paskirties objektų teritorijos K/K1).
Detaliuoju planu formuojamam komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklype numatoma
žemės ūkio technikos parduotuvė.
2. Užstatymo rodikliai
Užstatymo tankio procentas (užstatyto ploto santykis su sklypo plotu) projektuojamoje teritorijoje
0,30, užstatymo intensyvumo procentas (statinių bendro ploto santykis su sklypo plotu) 0,60. Statinių
aukštis – ne daugiau nei 14.0 m.
Bendras formuojamame žemės sklype statinių užstatomas plotas neviršyja 5000 kv.m., todėl
planuojama veikla nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (2005
m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 priede nurodytų veiklų, kurioms turi būti atliekama atranka dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.
Detaliajame plane numatyti maksimalūs statinių plotų skaičiavimai, tačiau didesnio kaip 5000
kv.m. ploto statinių projektavimas galimas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio
aplinkai vertinimo procedūras, vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos įstatymo (2005 m. birželio 21
d. Nr. X-258) 2 priedu.
3. Inžinerinė įranga
Inžinerinių tinklų sprendiniai bus tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal išduotas technines
sąlygas.
Vandentiekis, nuotekos - pagal išduotas planavimo sąlygas UAB „Šakių vandenys“ vandentiekio,
buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų neturi. Geriamojo vandens tiekimui numatomas vandens
gręžinys. Buitinių nuotekų nuvedimui ir valymui projektuojami buitinių nuotekų tinklai ir valymo
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įrenginiai, ateityje jei bus suprojektuoti ir pakloti centralizuoti buitinių nuotekų tinklai Girėnų k.,
planuojama pasijungti į juos.
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo parkavimo aikštelių ir pastatų bus surenkamos į projektuojamus
lietaus nuotekų tinklus ir išvalomos projektuojamame paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginyje.
Kai bus suprojektuoti ir pakloti centralizuoti lietaus nuotekų tinkai Girėnų k. planuojama pasijungti į
juos.
Elektros tinklai – remiantis akcinės bendrovės „LESTO“ išduotomis sąlygomis Nr. TS-42360-13-1137
detaliajam planui rengti. Pagal išduotas planavimo sąlygas elektros tiekimas planuojamoje teritorijoje
numatomas patogioje aptarnauti ir eksploatuoti vietoje išskiriant žemės sklypo dalį, bei numatant
reikiamus servitutus 10/0,4 kV modulinės transformatorinės statybai ir eksploatavimui. 10kV elektros
linijos pajungimas numatomas nuo esamos 10kV oro linijos l-1200 (iš Šakių 110/35/10kV TP)
artimiausios atramos iki projektuojamos 10/0,4kV modulinės transformatorinės.
Šildymas – pastatų šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, židiniais taip pat galimas
šildymas kieto kuro katilinių (numatant šildymą kietu kuru techninio projekto metu privalomas
vertinimas). Parengus ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinus techninį projektą, numatoma galimybė
pastatų šildymui naudoti dujas. Teršalų išmetimai į atmosferą negali viršyti didžiausios leistinos
koncentracijos pagal LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos“.
Įvertinant galimos statybos apimtis, išmetami į atmosferą teršalų kiekiai neviršys atmosferos taršą
reglamentuojamų leidžiamų koncentracijų.
Atliekos – ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių
atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuoto
autotransporto įmonėmis. Tiksli buitinių atliekų (antrinių žaliavų) konteinerių vieta bus numatoma
techninio projekto metu.
Želdiniai – planuojamoje teritorijoje neužfiksuota reta, vertinga augmenija. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos 2014 m sausio 14d. įstatymu nr. D1-36 nustatoma priklausomųjų
želdynų norma komercinės paskirties objektų teritorijoje 15% - 10% sklypo ploto.
4. Transporto eismo intensyvumas, automobilių stovėjimo vietos:
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos numatomas iš krašto kelio Nr. 137 (Pilviškiai –
Šakiai – Jurbarkas). Krašto keliui Nr. 137 nustatoma apsaugos juosta 50 m (nuo kelio briaunos į abi
puses), ir kelio juosta 22 m (po 11 m nuo kelio ašies). Įvažiavimas į planuojamą sklypą – tipinis. Į
planuojamą sklypą įvažiuojamą pro esamą nuovažą. Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ komercinės paskirties sklype numatoma automobilių
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stovėjimo zona (kurioje techninio projekto metu bus numatomos automobilių stovėjimo vietos).
Automobilių parkavimas galimas tik komercinio sklypo ribose. Automobilių parkavimo vietos ir
skaičius gali būti tikslinamos techninio projekto rengimo metu. Planuojamo sklypo statinių statybos
metu suardžius ar kitaip pabloginus privažiavimo kelių būklę, keliai tvarkomi sklypo savininko
lėšomis.

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
Vadovaujantis patvirtintomis sąlygomis detaliajam planui rengti bei planuojamoje teritorijoje
galiojančiais planavimo dokumentais, normatyvais, teisės aktais ir kita surinkta grafine bei juridine
medžiaga nustatomi šie detaliojo plano sprendiniai:
Žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, pobūdis.
Detaliojo planavimo tikslas – kitos paskirties žemėje komercinės paskirties objektų teritorijos
žemės sklypo suformavimas.
Planuojamos teritorijos paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų
teritorijos (K), kodas tp9, pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – indeksas K1.
Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Rspublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu nr. 3D830/D1-920 sklypų žemės naudojimo būdai ir žemės
naudojimo pobūdžiai keičiami:
K/K1 - komercinės paskirties objektų teritorijos / prekybos, paslaugų ir pramogų objektų
statybos keičiami į Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Naujai projektuojamuose sklypuose užstatymo riba formuojama atsižvelgiant į projektuojamų
inžinerinių tinklų apsaugos zonas, ir ne arčiau kaip 6 m nuo gretimų sklypų ribos.
Apsauginės ir sanitarinės zonos ir kiti pasirinktieji reikalavimai pateikiami pagrindiniame
brėžinyje.
1. Sklypų ribos
Visos planuojamos teritorijos plotas – 1,6541 ha. Sklypas ribojamas linijų, einančių iš vieno taško
į kitą. Dataliojo plano galiojimo riba sutampa su išorinėmis sklypo ribomis. Sklypų taškų koordinatės,
plotai ir kiti išmatavimai pateikti metrais, bus tikslinami atlikus tikslius žemės sklypų kadastrinius
matavimus. Įrengus naujus inžinerinius tinklus, būtina tikslinti sklypų kadastrinius duomenis, įvedant
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naujus apribojimus. Sklypo ribas ir plotus žiūrėti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo brėžinyje,
bei sklypo ribų nustatymo brėžinyje.

2. Servitutai
Servitutas S1 – 420 m².
206. Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
207. Servitutas – aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
208. Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servitutas S2 – 374 m².
206. Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
207. Servitutas – aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
208. Servitutas – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
3. Sklypo architektūriniai - urbanistiniai apribojimai
Sklypo užstatymo tankis (statinių užimto sklypo ploto santykis su sklypo plotu) yra 0,30.
Sklypų užstatymo intensyvumas - visų pastatų antžeminės dalies bendro ploto santykis su viso
sklypo plotu sklype yra 0,60.
Leistinas sklypose statyti pastatų aukštis - ne daugiau 14.0 m;
Bendras formuojamame žemės sklype statinių užstatomas plotas neviršyja 5000 kv.m., todėl
planuojama veikla nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (2005
m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 priede nurodytų veiklų, kurioms turi būti atliekama atranka dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.
Detaliajame plane numatyti maksimalūs statinių plotų skaičiavimai, tačiau didesnio kaip 5000
kv.m. ploto statinių projektavimas galimas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio
aplinkai vertinimo procedūras, vadovaujantis planuojamos ūkinės veiklos įstatymo (2005 m. birželio 21
d. Nr. X-258) 2 priedu.
4. Priešgaisriniai reikalavimai
Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų tikimybė minimali.
5. Inžinerinės įrangos ir tinklų išdėstymas
Inžinerinių tinklų sprendiniai bus tikslinami inžinerinių tinklų techninio projekto metu pagal
tinklų savininkų išduotas technines sąlygas.
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Vandentiekis, nuotekos - pagal išduotas planavimo sąlygas UAB „Šakių vandenys“ vandentiekio,
buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų neturi. Geriamojo vandens tiekimui numatomas vandens
gręžinys. Buitinių nuotekų nuvedimui ir valymui projektuojami buitinių nuotekų tinklai ir valymo
įrenginiai, ateityje jei bus suprojektuoti ir pakloti centralizuoti buitinių nuotekų tinklai Girėnų k.,
planuojama pasijungti į juos. Remiantis vandens tiekimo normomis RSN 26-90, ji numatoma
pramoninių prekių parduotuvė vandens suvartojimas numatomas 0,5m³ per parą, buitinių nuotekų
kiekis numatomas 0,5m³ per parą. Tikslus vandens poreikis ir nuotekų kiekis bus nustatytas techninio
projekto rengimo metu. Valymo įrenginiai įrengiami ir prižiūrimi sklypų savininkų lėšomis.
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo parkavimo aikštelių ir pastatų bus surenkamos į projektuojamus
lietaus nuotekų tinklus ir išvalomos projektuojamame paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginyje.
Kai bus suprojektuoti ir pakloti centralizuoti lietaus nuotekų tinkai Girėnų k. planuojama pasijungti į
juos.
Elektros tinklai – remiantis akcinės bendrovės „LESTO“ išduotomis sąlygomis Nr. TS-42360-13-1137
detaliajam planui rengti. Pagal išduotas planavimo sąlygas elektros tiekimas planuojamoje teritorijoje
numatomas patogioje aptarnauti ir eksploatuoti vietoje išskiriant žemės sklypo dalį, bei numatant
reikiamus servitutus 10/0,4 kV modulinės transformatorinės statybai ir eksploatavimui. 10kV elektros
linijos pajungimas numatomas nuo esamos 10kV oro linijos l-1200 (iš Šakių 110/35/10kV TP)
artimiausios atramos iki projektuojamos 10/0,4kV modulinės transformatorinės.
Patogiuose aptarnauti ir ekspoatuoti elektros tinklus vietose išskirti žemės zonas inžiniariniams
komunikaciniams koridoriams ir numatyti reikiamus servitutus 0,4kV elektros kabelių linijų tiesimui ir
eksploatavimui nuo numatomos 10/0,4kV modulinės transformatorinės į numatomą vartotojo objektą.
Šildymas – pastatų šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, židiniais taip pat galimas
šildymas kieto kuro katilinių (numatant šildymą kietu kuru techninio projekto metu privalomas
vertinimas). Parengus ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinus techninį projektą, numatoma galimybė
pastatų šildymui naudoti dujas. Teršalų išmetimai į atmosferą negali viršyti didžiausios leistinos
koncentracijos pagal LAND 43-2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos“.
Įvertinant galimos statybos apimtis, išmetami į atmosferą teršalų kiekiai neviršys atmosferos taršą
reglamentuojamų leidžiamų koncentracijų.
Ūkio buitinės atliekos – Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos apsaugos
ministro 2003-12-30 d. Įsakymu Nr.722 patvirtintais „Atliekų tvarkymo taisyklių“ nustatytais
reikalavimais. Ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į
buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuoto
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autotransporto įmonėmis. Tiksli buitinių atliekų (antrinių žaliavų) konteinerių vieta bus numatoma
techninio projekto metu.
Želdiniai – planuojamoje teritorijoje neužfiksuota reta, vertinga augmenija. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos 2014 m sausio 14d. įstatymu nr. D1-36 nustatoma priklausomųjų
želdynų norma komercinės paskirties objektų teritorijoje 15% - 10% sklypo ploto.
6. Transporto eismo intensyvumas, automobilių stovėjimo vietos:
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos numatomas iš krašto kelio Nr. 137 (Pilviškiai –
Šakiai – Jurbarkas). Krašto keliui Nr. 137 nustatoma apsaugos juosta 50 m (nuo kelio briaunos į abi
puses), ir kelio juosta 22 m (po 11 m nuo kelio ašies). Įvažiavimas į planuojamą sklypą – tipinis. Į
planuojamą sklypą įvažiuojamą pro esamą nuovažą. Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ komercinės paskirties sklype numatoma automobilių
stovėjimo zona (kurioje techninio projekto metu bus numatomos automobilių stovėjimo vietos).
Automobilių parkavimas galimas tik komercinio sklypo ribose. Automobilių parkavimo vietos ir
skaičius gali būti tikslinamos techninio projekto rengimo metu. Planuojamo sklypo statinių statybos
metu suardžius ar kitaip pabloginus privažiavimo kelių būklę, keliai tvarkomi sklypo savininko
lėšomis.
7. Žemės sklype nustatomi apribojimai( specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, LR
Vyriausybės 1992 05 12 nutarimas nr.343):
-

Žemės sklype įregistruotos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai

(XXI) – 16541 m²;
- Kelių apsaugos zonos (II) - 4257 m²;
Visiems naujai įrengiamiems inžineriniams tinklams nustatomos normatyvų reikalaujamos apsaugos
zonos.
V. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Pirminis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

ir galiojantiems teritorinio planavimo

dokumentų sprendiniams bei planavimo sąlygoms, vertinimas
Vertinimas vykdomas vadovaujantis LRV 2004-07-16 nutarimu Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo aprašo tvirtinimo“.
Planuojama ūkinė veikla – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
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Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir
paskirties pakeitimo, detalusis planas

Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų paskirtį, detaliajame plane daroma išvada,
kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, neturėtų turėti neigiamo poveikio aplinkai,
gyventojų saugai ir sveikatai. Vadovaujantis RSN 127-91 (Civilinė apsauga. Projektavimo taisyklės)
planuojama statyba nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgiu
objektų kategorijai.
Galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio gamtos ištekliams ir kraštovaizdžiui pirminis
vertinimas
Planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio augmenijai, gyvūnijai nebus. Saugomų
augmenijos, želdynų ir biologinių zonų nėra. Vykdant žemės darbus būtina išsaugoti esamą dirvožemio
sluoksnį, panaudojant jį žemės sklypo gazonų įrengimui. Neužstatytą žemės sklypo teritoriją numatoma
apsėti dekoratyvine veja, pasodinti medžių. Vertinant planuojamos teritorijos urbanizavimą, būsimų
statybų įtaką kraštovaizdžiui rekomenduojama pastatų architektūrinė išraiška - neutralių architektūrinių
formų, šiuolaikinių konstruktyvinių ir apdailos medžiagų derinys. Išlaikant regione būdingą užstatymo
vaizdą, racionaliai suplanuota komercinė teritorija išsidėsčiusi palei krašto kelią Pilviškiai – Šakiai –
Jurbarkas pagyvins kraštovaizdį, aplinka bus įveiresnė. Laikantis specialiųjų žemės sklypo naudojimo
sąlygų, įgyvendinant projekto sprendinius, poveikis gamtiniai aplinkai ir kraštovaizdžiui bus neigiamas
trumpalaikis, kol bus vykdomi statybos darbai.
Šiuo metu planuojamoje teritorijoje ūkinė veikla nevykdoma.
Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas
Galima nežymi aplinkos oro tarša: padidės automobilių stovėjimo vietų. Azoto oksidų ir anglies
monoksidų kiekiai neviršys leistinų normų. Aplinka, privažiavimai bus sutvarkyti, konfliktai
neprognozuojami. Neigiamas poveikis gyventojams nenumatomas. Planuojama teritorija neužstatyta
pastatais bus apželdinta.
Kadangi planuojama teritorija yra prie krašto kelio Nr. 137 (Pilviškiai – Šakiai – Jurbarkas)
projektuojant pastatus vadovautis patvirtintomis ir galiojančiomis normomis (HN 33:2011 Nr. V-604 ),
kad neviršytų leistinų triukšmo ribinių dydžių. Dėl projektuojamos atviros stovėjimo aikštelės
numatomas tik nedidelis triukšmo padidėjimas, kuris neturės didelio poveikio aplinkinei gyvenamajai
aplinkai.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkos kokybei ir higieninei būklei (sveikos aplinkos atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) neigiamas poveikis neprognozuojamas.
UAB “GEOMETRA”

Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir
paskirties pakeitimo, detalusis planas

Cheminių priemonių planuojamojoje teritorijoje pardavinėti, sandėliuoti nenumatoma, todėl
tarša nenumatoma.
Nepalankus vibracijos poveikis nenumatomas.Visą žmogaus kūną veikianti vibracija neviršys
ribinių verčių, nustatytų (HN 50:2003 Nr. V-791);
Statant naują komercinės paskirties statinį bus išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar
statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir
natūralaus apšvietimo reikalavimai: bent dviejuose patalpose kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos
trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 2,5 valandos.
Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 2004 01 15 Teritorijų planavimo įstatymu Nr. 21–
617, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, atitinka aplinkosauginius,
higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.
Bet kuris inžinerinių tinklų ir įrangos pertvarkymas, atliekant statybos darbus planuojamoje
teritorijoje, privalo būti vykdomas pagal atitinkamus tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas ir
patvirtintas technines sąlygas. Pagal šias sąlygas turi būti parengiama atitinkama projektinė
dokumentacija, suderinama su eksploatuojančiomis organizacijomis, įforminti reikalingi leidimai.
Detalųjį planą keisti galima Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo poįstatyminių aktų
nustatyta tvarka, pakeitimus derinant su detalųjį planą derinančiomis institucijomis.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo lenkelė
1.

Teritorijų planavimo organizatorius:
UAB „DOJUS agro“, įm. k.110360528, Palangos g. 2-32, Vilnius, tel. Nr. 852662266.

2.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:
UAB ,,GEOMETRA“

3.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių
rajone apjungimo ir paskirties pakeitimo, detalusis planas

4.

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančias teritorijų planavimo dokumentais:
Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

5.

Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais:
Nėra

6.

Satus quo situacija:
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Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir
paskirties pakeitimo, detalusis planas

Esamoje žemės ūkio naudojimo paskirties žemėje numatoma nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimą, numatant komercinės paskirties objektų teritoriją. Planuojama teritorija iki
planavimo tikslo įgyvendinimo – nereikšminga visuomeniniu požiūriu. Įgyvendinus planavimo
tikslus, turėtų tapti svarbi visuomenei suformuojant kokybiškas gyvenimo bei darbo sąlygas.
7.

Tikslas, kurio įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
Žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas į kitą
paskirtį, komercinės paskirties objektų teritorijos būdų, prekybos, pramogų ir paslaugų objektų
statybos pobūdį, bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, numatant naujų pastatų
statybą.

8.

Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Planuojama ūkinė veikla – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų paskirtį, detaliajame plane daroma išvada,
kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla įvykdžius detaliajame plane nurodytų
reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, turės mažai neigiamą poveikį aplinkai, gretimybėms
bei gretimų sklypų žemės paskirčiai. Vadovaujantis RSN 127-91 (Civilinė apsauga. Projektavimo
taisyklės) planuojama statyba nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio
užnuodijimo atžvilgiu objektų kategorijai.

9.

Sprendinio poveikis:
Vertinimo aspektai

Teigiamas poveikis

teritorijos vystymo

Teigiamas poveikis:

darbai

Kadangi Šakių r. bedrajame plane

Neigiamas poveikis
nėra

numatyta tolygi komercinių ir
gyvenamųjų teritorijų plėtra, todėl
detaliojo plano sprendiniai
užtikrina tos pačios veiklos srities
tolygią plėtrą.
ekonominiai aplinkai

Suplanavus ir sutvarkius

nėra

planuojamą teritoriją bus sudarytos
palankios sąlygos produktyviai
komercijnei veiklai, sukuriamos
naujos darbo vietos
socialinei aplinkai

Pradėjus veikti numatomai
UAB “GEOMETRA”

nėra

Žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8435/0001:494 ir Nr. 8435/0001:349), esančių Girėnų k., Šakių rajone apjungimo ir
paskirties pakeitimo, detalusis planas

planuojamai ūkinei veiklai, bus
sukuriamos naujos darbo vietos
gamtinei aplinkai ir

Teigiamas poveikis: planuojamą

Neigiamas trumpalaikis, kol bus

kraštovaizdžiui

sklypą siūloma apželdinti siekant

vykdomi statybos darbai.

sumažinti oro taršą.
higieninei būklei

nėra.

Padidės transporto srautai, nes
planuojama numatyti daugiau
stovėjimo vietų planuojamoje
teritorijoje

10. Nulinės alternatyvos poveikis:
teritorijos vystymo darnai

-

-

ekonominei aplinkai

-

-

socialinei aplinkai

-

-

gamtiniai aplinkai ir

-

-

-

-

kraštovaizdžiui
higieninei būklei

IŠVADA:
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, turės teigiamą ilgalaikį poveikį teritorijos vystymo
darnai ir planuojamos veiklos sričiai, ekonomei ir socialinei aplinkai, gamtiniai aplinkai ir
kraštovaizdžiui

A. Šimkuvienė

Projekto vadovas
27853
Architektė

L. Vitkutė

Planavimo organizatorius
UAB „DOJUS agro“
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