
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
Detalusis planas rengiamas, vadovaujantis : 
a) Detaliųjų planų taisykl÷mis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro įsakymu 2006-10-18 Nr. D1-

473;  
b)  2008-04-24 Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T1-500; 
c) 2008-05-13 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarimi 

Nr. Rs-(J-40)-446; 
d) 2008-08-07 Planavimo sąlygų sąvadu  Nr. 31 detaliojo planavimo dokumentui rengti,  
Planavimo organizatorius – Petras Daukšys (pagal detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus 

teisių ir pareigų perdavimo 2008-05-13 sutartį Rs-(J-40)-446).  
Detaliojo plano reng÷jas – “Arūno Liočo firma”, PV arch. A. Liočas. 
Detaliojo plano rengimo procesas, derinimo ir viešo svarstymo tvarka – bendroji tvarka. 
 
Esamos būkl÷s analiz÷ : 
Žem÷s sklypas (kad. Nr. 8804/0003:201) yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, reg. Nr. 

44/734376. 
Adresas : Šilut÷s r. sav., Vainuto sen., Bikav÷nų kaimas. 
Žem÷s sklypo plotas – 0,1433 ha. (suformuotas atliekant kadastrinius matavimus). 
Sklypo paskirtis iki detaliojo plano rengimo– žem÷s ūkio (kiti žem÷s ūkio paskirties sklypai). 
Žem÷s sklypas nuosavyb÷s teise priklauso – Petrui Daukšiui. 
Specialiosios naudojimo sąlygos:  
Ryšių linijų apsaugos zonos (0,013 ha); 
Kelių apsaugos zonos (0,055 ha);  
Šiaur÷s ir rytų pus÷se planuojamas žem÷s sklypas ribojasi su Jonui Jakui priklausančiu žem÷s ūkio 

sklypu kad. Nr. 8804/0003:200; Pietų pus÷je – su rajoniniu keliu Nr. 4514 Žygaičiai-Visbarai-Bikav÷nai; 
Vakarų pus÷je – su žvyruotu pravažiavimo keliu. 

Sklype n÷ra statinių ir saugotinų medžių.  
       
Detaliojo plano pagrindiniai sprendiniai :  
Drengiant detalųjį planą vadovautasi Šilut÷s rajono bendrojo plano koncepcijai, patvirtinta Šilut÷s r. 

sav. tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilut÷s rajono strateginiu pl÷tros planu 2005-2014 m., 
patvirtintu Šilut÷s r. sav. Tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407. 

0,1433 ha žem÷s ūkio paskirties sklypui (kad. Nr. 8804/0003:201), esančiam Šilut÷s r. sav., 
Vainuto sen., Bikav÷nų kaime, nuosavyb÷s teise priklausančiam Petrui Daukšiui,  

keičiama pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitą paskirtį, nustatant 
naudojimo būdą - (K) komercin÷s paskirties objektų teritorijos ir naudojimo pobūdį - (K1) prekybos, 
paslaugų ir pramogų objektų statybos. Sklype numatoma statyti maisto prekių parduotuvę (prekybinis 
plotas iki 300 kv.m.).  

Nustatomas pastatų aukštis iki 8 m. (1 aukštas), žem÷s sklypo užstatymo tankumas – 25% ir sklypo 
užstatymo intensyvumas – 25%.  

Statinį numatoma statyti už rajoninio kelio Žygaičiai-Visbarai-Bikav÷nai 20 m. apsaugos zonos, 
pagrindinį fasadą orientuojant į šio kelio pusę. Prieš statomą statinį įrengiama trinkelių danga - šaligatvis 
p÷sčiųjų pri÷jimui į parduotuvę. Sklype nustatyta statybos riba (linija, už kurios negalima statyti statinių 
ar pastatų). Statomų statinių zona plane parodyta sąlyginai ir turi būti tikslinama rengiant konkretaus 
pastato techninį projektą, gavus technines sąlygas ir laikantis galiojančių RSN ir priešgaisrinių 
reikalavimų. Statiniai sklype išd÷styti pagal STR 2.02.02:2004 “Visuomenin÷s paskirties pastatai”, 3 
priedą – Statinių išd÷stymo sklype reikalavimai. Besiribojančių sklypų savininkų interesai nepažeidžiami.  

Rengiant techninį projektą turi būti išlaikyti normatyviniai atstumai tarp pastatų, sklypų ribų, 
želdinių ir inžinerinių tinklų. Statybos metu pažeistos gretimų teritorijų inžinerin÷s trasos ir kietos dangos 
turi būti atstatytos. 

Laisvi nuo užstatymo ir dangų plotai – žali plotai (15% nuo viso žem÷s sklypo ploto ~ 220 kv.m.). 
Dangų ir želdynų plotų detalizacija tikslinama techniniame projekte. 

Gerbūvio darbai (šaligatviai, įvažiavimai, žaliosios zonos, esantys už sklypo ribų, įrengiami 
užsakovo l÷šomis.  

Statinio architektūrin÷ išraiška ir statybin÷s apdailos medžiagos turi atitikti Šilut÷s rajonui keliamus 
reikalavimus. 
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Planuojamame žem÷s sklype saugotinų medžių n÷ra. 
Remiantis „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykl÷mis“ SAZ nustatoma pagal 

HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamoje ir darbo aplinkoje“. Statinys 
priskirtinas prie priimtino akustinio komforto sąlygų – garso klas÷ C. Pastato išor÷s aplinkoje bendras 
triukšmo rodiklis neviršija 55Db/10m atstumu. Numatomi akustinio triukšmo parametrai turi atitikti STR 
2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išor÷s aplinkos apsauga nuo triukšmo“ ir HN 33-1:2003 numatytas darbo 
aplinkoje reglamentuojamas normas. 

Detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų įstatymais saugomų interesų. Projektas 
atitinka normatyvų ir kitų teis÷s aktų (įstatymų, normų, standartų) reikalavimus. 

 
Transporto ir p ÷sčiųjų jud÷jimo schema: 
Susisiekimo sistema sprendžiama įvertinus planuojamos teritorijos aplinką, išor÷s ryšius, 

susisiekimo poreikį.  
Įvažiavimas-išvažiavimas į planuojamą žem÷s sklypą ir pagrindinis prekių privežimas į maisto 

prekių parduotuvę (prie rampos) - esamu privažiavimo keliu iš rajoninio kelio Nr.4514 Žygaičiai-
Visbarai-Bikav÷nai. Sklype numatoma įrengti 10 vietų automobilių parkavimo aikštelę, tame tarpe 1 vieta 
ŽN pirk÷jams (STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“). Parkavimo 
aikštel÷s SAZ – sklypo ribose (“Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykl÷s”, 2004-08-
19, įsak. Nr.V-586), besiribojančiuose sklypuose gyvenamųjų ar visuomeninių pastatų n÷ra. Aplink žem÷s 
ūkio paskirties žem÷ arba keliai. 

P÷stiesiems prekybos centro lankytojams numatoma įrengti šaligatvius prie pastato. Prieigų ir 
želdynų detalizaciją prie sklypo spręsti techniniame projekte. 

 
Inžineriniai tinklai: 
Pagal išduotas inžinerinių tinklų specialiąsias sąlygas, planuojamam žem÷s sklypui Nr.1 numatoma: 
Elektros energijos tiekimas į numatomą komercin÷s paskirties statinį numatomas: suprojektuojant 

0,4 kV elektros kabelių linij ą nuo arčiausiai (kitoje kelio Nr. 4514 pus÷je) esančios 0,4 kv oro linijos 
atramos į numatomą elektros kabelių tranzitinę apskaitos spintą (vieta sąlygin÷, tikslinti techniniame 
projekte). Po kelio Žygaičiai-Visbarai-Bikav÷nai važiuojamąja dalimi elektros kabelis tiesiamas 
prakalimo būdu. 

Vandentiekio tinklai jungiami nuo esamų vandentiekio tinklų Bikav÷nų kaime. Pajungimo vietoje 
pastatomas šulinys su atjungimo armatūra. 

Ryšių tinklai prijungiami nuo sklype esančių ryšių kabelių linij ų. Esamos ir projektuojamos ryšių 
kabelių linijos, patenkančios po automobilių parkavimo aikštele, paklojamos apsauginiuose d÷kluose. 

Buitin÷s nuotekos surenkamos nuotekų kaupimo rezervuare ir, sudarius sutartį su tuo užsiimančia 
įmone, bus periodiškai išvežamos. 

 Vandens tiekimas išor÷s gaisrų gesinimui numatomas iš projektuojamo vandens hidranto (vieta 
sąlygin÷). 

Inžineriniai tinklai  bus tikslinami techniniame projekte pagal  sąlygas techiniam projektui rengti. 
 
Privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reglamenta i: 
Projektuojamo žem÷s sklypo Nr.1 pagrindin÷ tikslin÷ paskirtis – kita; 
Naudojimo būdas – (K) komercin÷s paskirties objektų teritorijos; 
Naudojimo pobūdis – (K1) prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; 
Leistinas pastatų aukštis iki 8 metrų (1 aukštas); 
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas – 25%; 
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas – 25%. 
 
Papildomi veiklos apribojimai : 
Projektuojamam žem÷s sklypui taikomos „Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos“, LR 

Vyriausyb÷s 1992-05-12, nut. Nr. 343 ir daliniai jų pakeitimai : 
I. Ryšių linijų apsaugos zonos po 2 m.;  
II. Kelių apsaugos zonos:  
po 20 m. rajoninis kelias Žygaičiai-Visbarai-Bikav÷nai Nr.4514 ir 
po 10 m. vietin÷s reikšm÷s kelias; 
VI. Požemin÷s elektros kabelių linijų apsaugos zonos po 1 m.;  
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zonos po 5m.; 
Veiklos apribojimų plotai tikslinami atliekant geodezinius matavimus. 
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Aplinkos apsauga : 
Planuojama teritorija į saugomas teritorijas bei jų zonas nepatenka. Saugomų objektų ar kitokių 

vertybių teritorijoje n÷ra.  
Eksploatuojant objektą, susidarys buitin÷s ir maisto atliekos, kurios bus kaupiamos specialiose 

talpyklose ir pagal sutartis išvežamos. Geriamos kokyb÷s vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų tinklų. 
Ateityje buitin÷s nuotekos bus nuvedamos į gyvenviet÷s buitinių nuotekų tinklus. Buitinių nuiotekų 
išvadui iš pastato naudoti dabar siūlomo išvado į laikiną įrenginį tinklus. 

Planuojamoje teritorijoje chemin÷s, biologin÷s ir fizikin÷s taršos poveikis – minimalus.  
Šio projekto sprendiniai palankūs gyvenviet÷s raidai, tiesiogiai prisid÷s prie ekonominių ir 

socialinių tikslų įgyvendinimo. 
Rengiamo detaliojo plano sprendiniai socialiniai aplinkai bus teigiami ilgalaikiai, neigiami aspektai 

bus nežymūs.  
Pastatytas pastatas (1aukštas) netur÷s neigiamos įtakos nagrin÷jamos vietov÷s kraštovaizdžiui. 
Gyvenamai aplinkai neigiamo poveikio nebus. Trečiųjų asmenų interesai ir teis÷s nepažeistos. 
Gaisrų gesinimas : 
Išoriniam gaisrų gesinimui numatytas hidrantas ir gretimame Jono Jako sklype esančios dvi kūdros. 

Atstumas iki vienos kūdros ~ 185 m.,  iki kitos ~ 250 m. Prie kūdrų yra geras privažiavimas keliu. 
Prieigos prie vandens yra sustiprintos g/b blokais. Gaisriniams automobiliams skirti privažiavimai atitinka 
STR 2.02.02:2004 “Visuomenin÷s paskirties statiniai” 26 punkto reikalavimus. 

Rengiant statinio techninį projektą , būtina vadovautis STR 2.01.04:2004 “Gaisrin÷ sauga. 
Pagrindiniai reikalavimai” ir STR 2.02.02:2004 “Visuomenin÷s paskirties statiniai”. Detaliojo plano 
sprendiniai gaisrin÷s saugos aspektu neigiamo poveikio netur÷s. 

Sprendinių pasekmių vertinimo išvados : 
Projektas parengtas, vadovaujantis normatyvais ir kitais teis÷s aktais (įstatymais, normomis, 

standartais).  
Planuojamame sklype pastatas gaisro gr÷sm÷s atžvilgiu priskiriamas P.3.1  grupei. Projektiniai 

sprendiniai, užtikrinantieji statinio esminio reikalavimo “Gaisrin÷ sauga“ nuostatas, priimami 
vadovaujantis STR 2.01.04:2004[3.8]. 

Projektuojamo žem÷s sklypo Nr.1 pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis – kitos paskirties 
žem÷, naudojimo būdas – (K) komercin÷s paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis – (K1) 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.  

Sklypo objekte gamybin÷-ūkin÷ veikla nenumatyta (gamybinių atliekų nebus), pagrindin÷ veikla – 
prekyba maisto prek÷mis. 

Buitin÷ms atliekoms surinkti prie pagrindin÷s prekių padavimo rampos, statomi metaliniai, 
sandarūs atliekų surinkimo konteineriai. Sukauptos buitin÷s ir pakavimo atliekos periodiškai, pagal sutartį 
specialiu transportu išvežamos į sąvartyną. Parduotuv÷s maisto atliekos iki išvežimo į numatytą sąvartyną 
turi būti laikomos šaltai, tam skirtoje taroje. 

Vartotojas vandeniu buitiniams poreikiams bus aprūpintas iš centralizuotų vandentiekio tinklų.  
Objekte gamybinių nuotekų nebus. Buitin÷s nuotekos surenkamos nuotekų kaupimo rezervuare ir, 

sudarius sutartį su tuo užsiimančia įmone, bus periodiškai išvežamos. 
Numatomas žem÷s naudojimo būdas (K) ir pobūdis (K1) – statoma maisto prekių parduotuv÷ - 

aplinkos orui, dirvožemiui ir žem÷s gelm÷ms žalingo poveikio nedarys.  
Rengiant techninį projektą turi būti išlaikyti normuojamieji atstumai tarp pastatų ir besiribojančių 

sklypų ribų, želdinių ir inžinerinių tinklų ir kelių apsaugos zonų. 
Visiems, greta planuojamo žem÷s sklypo numatomiems statyti gyvenamiesiems namams, 

užtikrinama insoliacija tarp kovo 22 dienos ir rugs÷jo 22 dienos ne trumpesnį laiką kaip 2,5 valandos 
(STR 2.02.01:2004 ). 

Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai 
veiklos sričiai, ekonominei aplinkai bei socialinei aplinkai – teigiamas. 

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui – trumpalaikis neigiamas (objekto statybos metu). 
Pastačius pastatą, sutvarkius teritoriją ir prieigas – ilgalaikis, teigiamas. 

Visos detaliajame plane numatomos priemon÷s, aplinkosauginiu, geologiniu, hidrogeologiniu ir 
higieniniu aspektais, kokių nors pasekmių aplinkai ir gretimiems gyvenamiesiems pastatams netur÷s.   

 
 

Detaliojo plano reng÷jas                      arch. A. Liočas 
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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELö 
 

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Petras Daukšys. 

2. Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas: “Arūno Liočo firma”, PV arch. A. Liočas. 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: DETALUSIS PLANAS: 0,1433 ha žem÷s sklypo 
(kad. Nr. 8804/0003:201), esančio Šilut÷s r. sav., Vainuto sen., Bikav÷nų kaime, tikslin÷s 
žem÷s naudojimo paskirties keitimo į kitos paskirties žemę, nustatant komercin÷s paskirties 
objektų teritorijos naudojimo būdą ir prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos 
naudojimo pobūdį. Numatoma statyti maisto produktų parduotuvę. 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: rengiamas 
detalusis planas rengiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teis÷s aktuose 
nustatytus reikalavimus.  

5.  Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo dokumentais: 
Detalusis planas neprieštarauja Šilut÷s rajono bendrojo plano koncepcijai, patvirtintai Šilut÷s r. 
sav. tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilut÷s rajono strateginio pl÷tros plano 2005-
2014 m., patvirtintu Šilut÷s r. sav. Tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407, sprendiniams.  

6. Status quo situacija: 0,1433 ha žem÷s ūkio paskirties žem÷s sklypas (kad. Nr. 
8804/0003:201), Šilut÷s r. sav., Vainuto sen., Bikav÷nų kaime. Žem÷s sklypas nuosavyb÷s 
teise priklauso Petrui Daukšiui. Žem÷s sklypas įregistruotas Nekilnojamo turto duomenų 
registre, reg. Nr. 44/734376.  

7.  Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinti teritorijų planavimo sprendinius: žem÷s ūkio paskirties 
žem÷s sklypo keitimas į kitą paskirtį, numatant komercin÷s paskirties objektų teritorijos 
naudojimo būdą ir prekybos, paslaugų bei pramogų objektų statybos naudojimo pobūdį. 
Užstatymo reglamentų, specialiųjų žem÷s sklypo naudojimo sąlygų nustatymas, inžinerin÷s 
infrastruktūros ir susisiekimo sistemos sprendimas. 
Sklype numatoma statyti maisto produktų parduotuvę (prekybinis plotas iki 300 kv.m.). 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas: TEIGIAMAS - žem÷s sklype vystoma veikla neteršia 
aplinkos, nesukelia pavojaus žmonių sveikatai ir gamtin÷ms ekosistemoms.  

 Vertinimo aspektai Teigiamas 
(trumpalaikis, ilgalaikis poveikis) 

Neigiamas 
(trumpalaikis, ilgalaikis 

poveikis) 

9. Sprendinio poveikis: Ilgalaikis, teigiamas: 
 

N÷ra 

 teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamos veiklos sričiai 

Bus sutvarkytos prieigos prie 
parduotuv÷s, apsauginiai 
želdynai, apšvietimas - 

 ilgalaikis teigiamas  

N÷ra 

 ekonominei aplinkai ilgalaikis teigiamas N÷ra 

 socialinei aplinkai Pastačius parduotuvę, bus 
sukurta naujų darbo vietų -

ilgalaikis teigiamas 

N÷ra 

 gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Po statybos, sutvarkius teritoriją, 
atlikus gerbūvio ir apželdinimo 
darbus – ilgalaikis, teigiamas 

Trumpalaikis, neigiamas 
objekto statybos metu. 

10. Siūlomos alternatyvos poveikis: Veiklos alternatyvos 
nenagrin÷jamos 

N÷ra 

 teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamos veiklos sričiai 

N÷ra N÷ra 

 ekonominei aplinkai N÷ra N÷ra 

 socialinei aplinkai N÷ra N÷ra 

 gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui N÷ra N÷ra 

 
PV  architektas Arūnas Liočas 
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