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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 0,5200 ha teritorija Maironio g. 21, Vilkaviškio m.,
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 aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-98 “Dėl aplinkos ministro 20011 m. Lapkričio 7 d. Įsakymo
Nr. 540 “Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo
taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, 2007-02-14;
• 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 miesto bendrasis planas (2012-01-27 patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. B-TS-245);
• 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 performavimas bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo
nustatymas, numatant kitą paskirtį, visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdą.

1.3.

Planavimo sąlygos detaliojo plano rengimui

Detaliojo plano rengimui 2014 m. sausio mėn. 2 d. išduotas planavimo sąlygų sąvadas (Nr. 2014/3) ir
planavimo sąlygos:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus planavimo
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 2013/134, 2013-12-20;
2. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyriaus planavimo sąlygos
Nr. 19PLS-4, 2014-01-13;
3. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygos Nr. (PAVNS)-MRS1100, 2013-12-30;
4. Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus planavimo sąlygos Nr. PS-9, 201401-03;
5. UAB „Vilkaviškio vandenys“ planavimo sąlygos Nr. SD-624, 2013-12-27;
6. UAB “Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ planavimo sąlygos Nr. 2013-12-8/dps, 2013-12-31;
7. UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ planavimo sąlygos Nr. 2013-09, 2013-12-27;
8. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas planavimo sąlygos Nr. G-1937/S-k25-2299, 2013-12-30;
9. AB Lesto Alytaus regiono tinklo valdymo departamento Vilkaviškio tinklo eksploatavimo grupės
planavimo sąlygos Nr. TS-46460-13-0828, 2014-01-07;
10. TEO LT, AB planavimo sąlygos Nr. T-13/0021, 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 teritorija yra centrinėje Vilkaviškio miesto dalyje, ties Maironio gatve.
Nagrinėjama teritorija apima:
- valstybinės žemės teritoriją
- kitos žemės naudojimo paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos sklypą, kadastro Nr.
3963/0006:8021, nuosavybės teise priklausantį Lietuvos Respublikai. Pagal panaudos sutartį,
panaudos gavėjas – Vilkaviškio pradinė mokykla;
- ties esamo sklypo rytine kraštine nutiestas akligatvis.
Esamame sklype (kad. Nr. 3963/0006:8021) stovi mokyklos pastatas, įregistruotas nekilnojamo
turto registre, kurio unikalus Nr. 3993-6000-6011. Pastato adresas – Maironio g. 21, Vilkaviškio m.,
Vilkaviškio r. sav. Pastatas nuosavybės teise priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei, turto patikėjimo
teise – Vilkaviškio pradinei mokyklai. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše
įregistruoti sandėliavimo paskirties pastatai (unikalūs Nr. 3993-6000-6022 ir 3993-6000-6033) yra
nugriauti ir sklype likę tik jų pamatai.
Pietrytinėje sklypo dalyje stovi nekilnojamo turto registre neįregistruota modulinė
transformatorinė.
Nagrinėjamą teritoriją riboja:
- Šiaurėje – Maironio gatvė;
- Rytuose – kitos pagrindinės paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos
teritorijos naudojimo būdo sklypas, kadastro Nr. 3963/0006:8034, nuosavybės teise
priklausantis Onai Micutienei;
- Vakariuose – kitos pagrindinės paskirties, gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdo,
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos naudojimo pobūdžio sklypas, kadastro Nr.
3963/0006:21, nuosavybės teise priklausantis Jolitai Andriuškevičienei;
- Pietuose – valstybinė žemė.

1 pav. Ištrauka iš Registrų centro duomenų
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2.1.2. Planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga
Vilkaviškio miesto teritorijos bendrasis planas

2 pav. Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių brėžinio
„Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“ fragmentas

2012 m. sausio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-245 patvirtinto
Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniuose planuojama teritorija priskirta svarbiausių
visuomeninių teritorijų naudojimo tipui (nt3), kuriam nurodyta kita pagrindinė žemės paskirtis ir
galimi naudojimo būdai:
- visuomeninės paskirties teritorijos
- inžinerinės infrastruktūros teritorijos
- komercinės paskirties objektų teritorijos
- bendro naudojimo teritorijos
- atskirųjų želdynų teritorijos

3 pav. Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių
„Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinio“ fragmentas

Vilkaviškio miesto bendrojo plano sprendinių „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo
plėtojimo brėžinyje planuojamo sklypo gretimos teritorijos patenka į gamtinio karkaso migracinių
koridorių teritoriją.
Susisiekimo ir inžinerinių sprendinių aspektu didelių pokyčių planuojamoje teritorijoje
nenumatyta. Sklype kad. Nr. 3963/0006:8021 esamam akligatviui iš Maironio g. numatyta D gatvės
kategorija. Ja numatomas pėsčiųjų ir dviračių takas.
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2.2. Sprendiniai
2.2.1. Sklypo tvarkymas ir naudojimas
Vadovaujantis Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais, Vilkaviškio rajono
savivaldybės išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti bei siekiant
nustatytų tikslų planuojamoje teritorijoje formuojami trys sklypai.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas.
Sklypas Nr. 1: plotas – 4089 kv. m.
pagrindinė žemės paskirtis – kita
naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (V)
Sklypas Nr. 2: plotas – 757 kv. m.
pagrindinė žemės paskirtis – kita
naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I)

Užstatymas. Sklype Nr. 1 numatomi sklypo užstatymo reglamentai pagal Vilkaviškio miesto teritorijos
bendrojo plano sprendinius:
- užstatymo intensyvumas – 1
- užstatymo tankumas – 80 %
- aukštingumas – iki 30 m.
Užstatymo zona pažymėta grafinės detaliojo plano sprendinių dalies „Pagrindiniame brėžinyje“.
Formuojamame sklype Nr. 1 paliekamas esamas mokyklos pastatas.
Servitutai. Planuojamoje teritorijoje servitutai nenumatomi.
Apribojimai. Sklypas tvarkomas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin.,
1992, Nr.22-625, Žin., 1996, Nr.2-43) skyrių reikalavimais:
- I - ryšių linijų apsaugos zonos;
- VI- elektros linijų apsaugos zona;
- XLVIII - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
- XLIX - vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
- XXVII - saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.
Vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų
nustatymo tvarkos aprašu Šeimenos upei nustatoma vandens apsaugos juosta – 20 m.; pagal šio
aprašo 11 punktą, vandens apsaugos zonos plotis lygus vandens apsaugos juostos pločiui.
Želdiniai ir jų tvarkymas. Planuojamoje teritorijoje augantys medžiai išsaugomi.
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 Nr. 1 nustatomas priklausomųjų želdynų plotas – ne
mažiau 80% sklypo ploto, t. y. 2045 kv. m.
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2.2.2. Susisiekimas ir inžineriniai tinklai
Įvažiavimas į planuojamą teritoriją numatomas iš Maironio gatvės: esamam keliukui
formuojamas kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos sklypas Nr. 2. Šiam privažiavimui nustatoma D2 gatvės
kategorija.
Formuojamame sklype Nr. 1 paliekamos esamos inžinerinės komunikacijos; nauji inžineriniai
tinklai neplanuojami.
Detalūs sklypo naudojimo reglamentai pateikiami projekto grafinėje dalyje.
Teritorijos planiniai sprendimai neprieštarauja trečiųjų asmenų interesams, nepažeidžia gretimų
sklypų ribų.
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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 Maironio g. 21, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., performavimo 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), Vilkaviškio miesto teritorijos bendrasis planas
(2012-10-27 patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-245).
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:
Nagrinėjama apie 5,200 ha ploto teritorija centrinėje Vilkaviškio miesto dalyje. Nagrinėjama
teritorija apima esamą kitos paskirties žemės sklypą ir valstybinės žemės dalį, tačiau detaliojo plano
sprendiniai numatomi tik esamo sklypo ribose.
7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius:
performuoti žemės sklypą, numatant kitą žemės naudojimo paskirtį, visuomeninės paskirties
teritorijos būdą, mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos pobūdį,
ir nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir
vertinimas):
Detaliojo plano sprendiniai numatomi esamo kitos žemės paskirties visuomeninės paskirties
teritorijos naudojimo būdo sklypo ribose. Planuojamai teritorijai numatoma plėtros galimybė,
formuojamas inžinerinės infrastruktūros sklypas, kuris taps jungtimi tarp Vilkaviškio miesto
rekreacinių, švietimo ir gyvenamųjų teritorijų.
Neigiamas
9. Vertinimo
(trumpalaikis,
Teigimas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
aspektai:
ilgalaikis)
poveikis
Sprendinio poveikis:
teritorijos
vystymo darnai ir
(ar) planuojamai
veiklos sričiai

Numatomas teigiamas ilgalaikis poveikis teritorijos plėtrai,
kadangi sklype Nr. 1 numatyta užstatymo zona ir reglamentai.
Detaliojo plano sprendiniais formuojamas inžinerinės Neigiamo
infrastruktūros sklypas, kuris taps jungtimi tarp miesto poveikio nėra.
centrinės dalies, mokyklos teritorijos ir visamiestinio dviračių
tako Šeimenos upės pakrantėmis.
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Žemės sklypo, esančio Maironio g. 21, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav., performavimo bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo
detalusis planas

socialinei
aplinkai

gamtinei aplinkai
ir kraštovaizdžiui

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas turės teigiamą
ilgalaikį poveikį Vilkaviškio miesto bendruomenei, kadangi
pagerins Vilkaviškio vidurinės mokyklos plėtros bei teritorijos
tvarkymo galimybes, o kartu ir estetinę teritorijos aplinką.
Detaliojo plano sprendiniai neturės nei teigiamo nei neigiamo
teigiamą ilgalaikį poveikį kraštovaizdžio estetinei kokybei,
kadangi detaliuoju planu suformuojamas atskiras inžinerinės
infrastruktūros sklypas esamam privažiavimui, o Vilkaviškio
vidurinės mokyklos sklypui numatoma galima plėtra.

UAB „Urbanistika

Neigiamo
poveikio nėra.

Neigiamo
poveikio nėra.

