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1. BENDROJI DALIS
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1. BENDROJI DALIS
Vadovaujantis 2013-06-27 LR Seimo nutarimu Nr. XII-407 priimto „LR Teritorijų planavimo įstatymo
pakeitimo įstatymo“ priedo „Įgyvendinami Europos sąjungos teisės aktai“ 3 straipsnio 1 punktu, šis
detalusis planas parengtas pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį
reguliavimą.

1.1.

Detaliojo plano rengimo pagrindas

Detaliojo teritorijų planavimo objektas – apie 1,2800 ha teritorija prie Stoties g. ir Vasario 16-osios g.,
Pilviškių mstl., Vilkaviškio r. sav.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2012 m. spalio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 835-12.
Detaliojo plano organizatorius – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries
g. 1, Vilkaviškis.
Detalusis planas parengtas vadovaujantis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais, ūkio
šakų plėtros programų, teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatomis:
Lietuvos Respublikos įstatymai:
• LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3824);
• LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 21 – 617);
• LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902);
• LR Kelių įstatymas (Žin., 1995,Nr.44-1076, 2002, Nr.101-4492);
• LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr.128-5213);
• LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004 m. Nr.153-5571);
• LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr.1535571);
• LR Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225, 2007, Nr. 64-2455);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti dokumentai:
• LR Vyriausybės nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo”, 1992-05-12 (Žin. , 1992, Nr. 22-652);
• LR Vyriausybės nutarimas Nr. 152 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių
apsaugos reglamentų patvirtinimo”, 2002-01-31 (Žin., 2002, Nr. 13-499);
• LR Vyriausybės nutarimas Nr. 920 “Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 2004-07-16 (su vėlesniais pakeitimais).
Valstybinių institucijų dokumentai:
• LR aplinkos ministro įsakymas Nr. 586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo
taisyklių patvirtinimo, 2004-08-19 (Žin., 2004, Nr. 134-4878);
• LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų
normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2007-1221 (su vėlesniais pakeitimais);
• LR aplinkos ministro įsakymas nr. D1-473 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo,
2006-10-18;
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• LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-190 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo
saugomomis”, 2005-04-29 (Žin., 2005, Nr. 58-2034);
• Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:199 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo
sistemos” (patvirtintas 1999-03-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 61);
• Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.12.01:2006 „Urbanistinės struktūros. Bendrieji
reikalavimai“ (patvirtintas 2006-05-04 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-183);
• Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (patvirtintas 2008-01-09 LR
aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. D1-11/3-3 );
• LR susisiekimo ministerijos 2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių
priežiūros ir plėtros programa;
• Lietuvos automobilių kelių direkcijos “Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams
tinklams kloti bendrosios taisyklės” BI ITK 09 (Žin., 2009, Nr. 133-5825).
Vilkaviškio rajono savivaldybės sprendimai:
• Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2008-12-19 patvirtintas Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-659);
• 2012-07-27 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl projekto Teritorijų
planavimo dokumentų rengimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje” įgyvendinimo ir dalinio
finansavimo.

1.2.

Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai

Detaliojo plano tikslas – žemės sklypo suformavimas bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
nustatymas, numatant kitą paskirtį, bendro naudojimo būdą.

1.3.

Planavimo sąlygos detaliojo plano rengimui

Detaliojo plano rengimui 2014 m. sausio mėn. 2 d. išduotas planavimo sąlygų sąvadas (Nr. 2014/1) ir
planavimo sąlygos:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus planavimo
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 2014/1, 2014-01-02;
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus planavimo sąlygos
Nr. 19PLS-2, 2014-01-13;
3. Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus planavimo sąlygos Nr. PS-10,
2014-01-03;
4. VĮ „Marijampolės regiono keliai“ planavimo sąlygos Nr. R2-572, 2013-12-30;
5. UAB „Vilkaviškio vandenys“ planavimo sąlygos Nr. SD-625, 2013-12-27;
6. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo planavimo sąlygos Nr. G-1925/S-k25-2287, 2013-12-30;
7. UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ planavimo sąlygos Nr. 2013-12/9/dps, 2013-12-31;
8. UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ planavimo sąlygos Nr. 2013-010, 2013-12-27;
9. AB Lesto Alytaus regiono tinklo valdymo departamento Vilkaviškio tinklo eksploatavimo grupės
planavimo sąlygos Nr. TS-46460-13-0829, 2014-01-07;
10. TEO LT, AB planavimo sąlygos Nr. T-13/0017, 2014-01-08.
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2.1. Esama padėtis
2.1.1. Žemėvalda ir žemėnauda
Planuojama valstybinės žemės teritorija yra centrinėje Pilviškių miestelio dalyje, ties Stoties g.,
kuri sutampa su rajoniniu keliu Nr. 5108 (Pilviškiai – Pilviškių g. st.), ir Vasario 16-osios gatve, kuri
sutampa su karšto keliu Nr. 137 (Pilviškiai – Šakiai – Jurbarkas). Planuojamą teritoriją riboja:
- Šiaurėje – kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo
sklypai, kadastro Nr. 3953/7001:4 ir 3953/7001:1, nuosavybės teise priklausantys Lietuvos
Respublikai;
- Vakaruose – žemės ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 3953/0005:665, nuosavybės teise
priklausantis Salomėjai Kirvelaitienei;
- Rytuose – su akligatviu;
- Šiaurės vakaruose, pietų ir rytų pusėse planuojamą teritoriją supa valstybinė žemė.

1 pav. Ištrauka iš Registrų centro duomenų

Planuojamą teritoriją ribojantys sklypai įregistruoti nekilnojamo turto registre. Sklypai, kurių
kadastro Nr. 3953/7001:4 ir 3953/7001:1, suformuoti atliekant kadastrinius matavimus; sklypas,
kadastro Nr. 3953/0005:665 – preliminarių matavimų.

2.1.2. Kultūros paveldas.
Greta planuojamos teritorijos, pietryčių pusėje, yra Pilviškių miestelio žydų senųjų kapinių dalis,
įrašyta į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas – 20678). Planuojama teritorija su kultūros
vertybės teritorija ir jos apsaugos zona tiesiogiai nesiriboja.
Unikalus kodas

20678

Adresas

Vilkaviškio r. sav., Pilviškių mstl. (Pilviškių sen.),
Stoties g.

Įregistravimo Kultūros vertybių registre data

1998-12-30

Statusas

Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo

Kultūros vertybių registre nepažymėta
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Rūšis

Nekilnojamas

Objektas įrašytas kaip

Pavienis objektas

Teritorijos plotas

24 kv. m

Amžius

Kultūros vertybių registre nenurodyta

Fizinio apsaugos zonos pozonio plotas

300 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis

Kultūros vertybių registre nenurodyta

Vertingosios savybės
(vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai)

Teritorija aptverta metaline tvora su varteliais.
Palaidoti Pilviškių miestelio gyventojai

2.1.3. Gamtinė aplinka.
Planuojamoje teritorijoje auga pavieniai spygliuočiai ir lapuočiai medžių bei jų grupės.
Planuojamos teritorijos centrinę dalį kerta trijų metrų aukščio, gana status šlaitas, kurio nuolydis
susiformavęs vakarų kryptimi. Erdviniu aspektu šlaitas teritoriją dalina į dvi dalis. Rytinė teritorijos
dalis nuo šlaito krašto iki planuojamos teritorijos ribos rytų kryptimi paaukštėja 1⁰. Vakarinė
teritorijos dalis, pašlaitėje, lygaus reljefo, apaugusi krūmais.

2.1.4. Planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose planuojama teritorija
patenka į intensyvios rekreacijos plėtros zoną. Bendrojo plano tekstinėje dalyje Rekreacinėse
teritorijose reglamentuojama veikla, teikianti turizmo ir rekreacijos paslaugas: plėtojamos turizmo ir
verslo paslaugos, viešoji turizmo infrastruktūra; gali būti plėtojama ir kita ūkinė veikla, suderinama su
poilsio, turizmo ir pramogų veikla.
Bendrojo plano sprendiniuose planuojama teritorija rezervuojama bendram naudojimui
(visuomenės poreikiams), kuriai numatyta kita žemės naudojimo paskirtis, bendro naudojimo
teritorijų naudojimo būdas, urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių pobūdis (B3).
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais esminių pokyčių
susisiekimo ir inžinerinių tinklų aspektais planuojamoje teritorijoje nenumatyta.

2 pav. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių
Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentų brėžinio fragmentas
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2.2. Sprendiniai
2.2.1. Sklypo tvarkymas ir naudojimas
Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, išduotomis
planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti bei siekiant nustatytų tikslų
planuojamoje valstybinės žemės teritorijoje formuojamas 10378 kv. m. ploto sklypas
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas. Formuojamam sklypui Nr. 1 nustatoma
kita pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, bendro naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdas (B).
Užstatymas. Sklype naujas užstatymas neplanuojamas. Sklypo šiaurėje stovi trumpalaikis statinys.
Servitutai. Sklypo rytinėje dalyse nustatomas servitutas S1 (plotas - 448 kv. m.), skirtas esamų
inžinerinių komunikacijų eksploatacijai.
Kultūros paveldas. Formuojamas sklypas tiesiogiai nesiriboja su greta esančia kultūros vertybe
(unikalus kodas 20678), todėl detaliojo plano sprendiniai ir numatoma veikla formuojamame sklype
įtakos jai neturės.
Apribojimai. Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin.,
1992, Nr.22-625, Žin., 1996, Nr.2-43) skyrių reikalavimais:
- II - kelių apsaugos zonos;
- VI - elektros linijų apsaugos zonos;
- XXVII - saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje;
- XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
- XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Želdiniai. Formuojamame sklype išsaugomi visi esami medžiai.
Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-36 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. d1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ formuojamam sklypui nustatomas priklausomųjų želdynų plotas – ne
mažiau 15% sklypo ploto, t. y. 1557 kv. m.

2.2.2. Susisiekimas ir inžineriniai tinklai
Vadovaujantis LR Kelių įstatymo ir Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 Automobilių keliai
reikalavimais, krašto reikšmės keliui Nr. 137 (Pilviškiai – Šakiai – Jurbarkas) nustatoma kelio apsaugos
zona – 50 metrų nuo kelio briaunos, rajoninės reikšmės keliui Nr. 5108 (Pilviškiai – Pilviškių g. st.) - 20
metrų nuo kelio briaunos. Krašto reikšmės ir rajoninės reikšmės kelių juostos sutapdintos su kitos
paskirties sklypų kad. Nr. 3953/7001:1 ir 3953/7001:4 ribomis.
Privažiavimas prie formuojamo sklypo numatomas iš šiaurės pusės, nuo Stoties g.
Formuojamame sklype nauji inžineriniai tinklai neplanuojami. Siūloma naikinti esamą drenažo
atkarpą, patenkančią į formuojamo sklypo ribas.
Detalūs sklypo naudojimo reglamentai pateikiami projekto grafinėje dalyje.
Teritorijos planiniai sprendimai neprieštarauja trečiųjų asmenų interesams, nepažeidžia gretimų
sklypų ribų.
UAB „Urbanistika

Žemės sklypo, esančio prie Stoties g. ir Vasario 16-osios g. Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav., suformavimo bei teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimo nustatymo, detalusis planas

3. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
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3. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS
Sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas detaliojo teritorijų planavimo dokumento
planavimo darbų programos pagrindu. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių poveikio tvarkos vertinimo aprašu, patvirtintu 2004 m. liepos 16 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 920 ir jo pakeitimais.
1. Detaliojo plano dokumento organizatorius:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius
2. Detaliojo plano rengėjas:
UAB „Urbanistika“
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Žemės sklypo, esančio prie Stoties g. ir Vasario 16-osios g. Pilviškių mstl., Pilviškių sen., Vilkaviškio r.
sav., suformavimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo, detalusis planas.
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:
Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2008-12-19 patvirtintas Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-659). Rengiamo detaliojo plano sprendiniai
neprieštarauja galiojančių aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.
5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais.
Nėra.
6. Status quo situacija:
Planuojama apie 1,2800 ha valstybinės žemės teritorija, kuri Pilviškių miestelio centrinėje dalyje.
Formuojamo sklypo gretimybėse – kultūros vertybė (20678). Planuojama teritorija su kultūros
vertybe ir jos apsaugos zona tiesiogiai nesiriboja.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
suformuoti žemės sklypą, numatant kitą žemės naudojimo paskirtį, bendro naudojimo būdą,
urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių pobūdį, ir nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
vertinimas):
Sklypas formuojamas Pilviškių miestelio aikštei įrengti, tad įgyvendinus detaliojo plano sprendinius
pagerės teritorijos kraštovaizdžio estetinė kokybė, gyventojų užimtumas.
Neigiamas
9. Vertinimo
(trumpalaikis,
Teigimas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
aspektai:
ilgalaikis)
poveikis
Sprendinio poveikis:
teritorijos
vystymo darnai ir
(ar) planuojamai
veiklos sričiai
socialinei
aplinkai

gamtinei aplinkai
ir kraštovaizdžiui

Numatomas teigiamas ilgalaikis poveikis aplinkos estetinei
kokybei, turizmo plėtrai, kadangi sklypui nustatomas kitos
paskirties žemės bendro naudojimo būdas, numatoma įrengti
miesto aikštę – vieną reprezentacinių miesto erdvių.
Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas turės teigiamą
ilgalaikį poveikį Pilviškių miestelio bendruomenei – padidins
bendruomenės narių laisvalaikio užimtumą kultūros ir švietimo
sričių aspektais, kadangi detaliuoju planu formuojamas bendro
naudojimo teritorijos sklypas, skirtas miesto aikštei įrengti.
Detaliojo plano sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį
kraštovaizdžio estetinei kokybei, kadangi detaliuoju planu
formuojamas sklypas miesto aikštei įrengti.
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Neigiamo
poveikio nėra.

Neigiamo
poveikio nėra.

Neigiamo
poveikio nėra.

