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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 
Planavimo iniciatorius: UAB „SPECTATOR NT“ 
Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Detaliojo plano rengimo pagrindas  
 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-02 įsakymas Nr.A1-245 „Dėl žemės 

sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:36, Šilutėje, Klaipėdos g. 4A, detaliojo plano koregavimo“ 

 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-17 įsakymas Nr.A1-289 „Dėl žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:36, Šilutėje, Klaipėdos g. 4A, detaliojo plano korektūros 
planavimo darbų programos patvirtinimo“ ir planavimo darbų programa. 
  
1.2. Planavimo tikslai  

           Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-02 įsakymo Nr.A1-245 „Dėl žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:36 Šilutėje, Klaipėdos g.4A, detaliojo plano koregavimo“ 2 punktas -  
  Keisti detaliuoju planu (reg. Nr.T00038498) suplanuotos teritorijos dalies – žemės sklypo (unikalus Nr. 
4400-1007-4756, kadastro Nr.8867/0006:74 Šilutės m. k. v.) esančio Šilutės r. sav., Šilutės sen., Šilutės m., 
Klaipėdos g. 4A teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir 
uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui, bei nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos 
naudojimo reglamentus. 

1.3. Planavimo uždaviniai 
            Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-017 įsakymu Nr.A1-289 „Dėl žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:36 Šilutėje, Klaipėdos g.4A, detaliojo plano korektūros planavimo darbų 
programos patvirtinimo“ patvirtintos planavimo darbų programos: 
            4 punktas –  
           Galiojančiame detaliajame plane (reg.Nr.T00038498), nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo 
paskirties, keisti suplanuotos teritorijos dalies – žemės sklypo (unikalus Nr.4400-1007-4756, kadastrinis 
Nr.8867/0006:74 Šilutės m. k. v.) – teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo 
tikslams ir uždaviniams, nustatytiems Detaliajam planui (reg.Nr.T00038498); nustatyti papildomus suplanuotos 
teritorijos dalies - žemės sklypo (unikalus Nr.4400-1007-4756, kadastrinis Nr.8867/0006:74 Šilutės m. k. v.) – 
naudojimo reglamentus ( pagal Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu D1-8 (galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) patvirtintų Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 
318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčius). 

           5 punktas -  Papildomi, teisės aktais pagrįsti, planavimo uždaviniai – 
          Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. 

1.4. Planavimo proceso etapai 
 Pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 
2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 VI skyriaus Pirmojo skirsnio 251 punktą. Detaliųjų planų rengimo procesą sudaro 
trys etapai: parengiamasis; rengimo; baigiamasis. 

1.5. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama – Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2017-03-017 įsakymu Nr.A1-289 „Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:36 Šilutėje, 
Klaipėdos g.4A, detaliojo plano korektūros planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta planavimo darbų 
programa  9 punktas. 

1.6. Detaliojo plano dokumento rengimo, derinimo, viešo svarstymo ir tvirtinimo tvarka 
 Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, nustatyta 
„Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo 
nuostatuose“ patvirtintuose LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2016-11-09).  
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2. Esamos būklės įvertinimas 

2.1. Planuojamos  teritorijos apibūdinimas 
 Planuojamas sklypas yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje. Planuojamas sklypas yra teritorijoje  tarp 
Klaipėdos, Verslo ir Gluosnių gatvių. Joje vyrauja komercinis žemės sklypų naudojimo būdas. Visoje šioje 
teritorijoje stovi arba yra suplanuoti statyti degalinės (prekybos paskirties pastatai) ir autoservisai (paslaugų 
paskirties pastatai).  

          Planuojamame sklype stovi prekybos paskirties pastatas - degalinės operatorinė, kiti degalinės 
inžineriniai statiniai ir technologiniai  įrenginiai, sklypo inžineriniai tinklai. Į šiaurę nuo sklypo stovi paslaugų 
paskirties pastatas - autoservisas su plovykla (Klaipėdos g. 4B), pietinėje pusėje - autoservisas–paslaugų 
paskirties pastatas su prekybos ir administracinėmis patalpomis (Klaipėdos g. 4C). Klaipėdos ir Gluosnių gatvių 
sankirtoje suplanuota, bet nepastatyta dujų degalinė (Gluosnių g. 8). Teritorijoje vyrauja paslaugų ir 
prekybos paskirties pastatai. 

 Artimiausia gyvenamoji sodyba yra  kitoje Klaipėdos gatvės pusėje, prie susikirtimo su Gluosnių gatve 
(Gluosnių g.10), apie 100m į vakarus nuo planuojamo sklypo. 
            

2.2. Teritorijos užstatymas  
   Miesto dalyje, kurioje yra planuojamas sklypas, vyrauja laisvo planavimo užstatymas, 1-3 aukštų 
pastatais. Klaipėdos gatvės rytinėje pusėje, kurioje yra planuojamas sklypas, pastatai stovi pagal Klaipėdos 
gatvę, formuodami jos užstatymo liniją. Detaliuoju planu (reg. Nr.T00038498) statinių statybos zona, 
statinių statybos linija ir riba nebuvo nustatyta.  

2.3. Inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra 
            Sklype yra įrengti visi statiniams eksploatuoti reikalingi inžineriniai tinklai. Sklypas yra miesto dalyje, 
kurioje yra įrengta miesto priešgaisrinio vandentiekio sistema (hidrantai). Detaliuoju planu (reg. Nr.T00038498) 
numatyti gaisrinės saugos reikalavimai statinių statybai gretimame sklype (Klaipėdos g.4C) yra 
įgyvendinti.  

 Įvažiavimas ir išvažiavimas – esami, yra įrengti iš Klaipėdos gatvės. Klaipėdos gatvė yra rajoninis kelias 
Nr.4262 Traksėdžiai – Šilutė. Kelio apsaugos zona, vadovaujantis  Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-
Traksėdžiai) susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu 2013-06-27 Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-818, miesto ribose nenustatyta. Tarp rajoninio kelio apsaugos 
juostos ir esamų sklypų suplanuotas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės sklypas, kurio 
kadastrinis Nr.8867/0006:26. 

 Sklypo vidaus privažiavimo keliai, pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo vietos įrengtos pagal sklype 
vykdomos veiklos reikalavimus.  

2.4. Želdiniai, gamtos ir nekilnojamasis kultūros paveldas 
           Sklypo želdinius sudaro veja, gėlynai, dekoratyviniai krūmai. Detaliuoju planu (reg. Nr.T00038498)  
želdinių reglamentas nebuvo nustatytas.  

 Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas ir į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas.  
Artimiausia saugoma teritorija yra apie 1,78 km į vakarus prasidedantis Nemuno deltos regioninis parkas.  

 Sklypas nepatenka į kultūros vertybių teritorijas ar jų apsaugos zonas. Artimiausia kultūros vertybė – 
Šilutės miesto istorinė dalis (kultūros vertybės unikalus kodas 12331) yra apie 760 m į pietus nuo sklypo  PR 
(kultūros vertybių registro duomenys www.kpd.lt). 

2.5. Aplinkos apsaugos, oro, vandenų, dirvožemio, fizikinės taršos lygio vertinimas 
 Sklypas patenka į teritoriją tarp Klaipėdos, Verslo ir Gluosnių gatvių, kurioje vyrauja komercinės 
paskirties naudojimo būdas, su paslaugų ir prekybos veikla. Sklype vykdoma veikla – skystojo kuro degalinė – 
yra tokių pat savo dydžiu ir pobūdžiu apimčių, kaip ir gretimose teritorijose vykdoma veikla. Detaliojo plano 
tikslai  nenumato esamos ūkinės veiklos būdo ar pobūdžio keitimų. Veikla planuojamame sklype atitinka 
teritorijų planavimo dokumentais nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus. Esamos ūkinės veiklos 
apimtys atitinka aplinkos apsaugos keliamus reikalavimus oro, vandenų, dirvožemio apsaugai bei kitus 
fizikinės taršos lygio reikalavimus.  visuomenės sveikatos rizikos veiksnių normuojamų dydžių/lygių 
viršijimo nenustatyta.    
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2.6. Visuomenės sveikatos saugos analizė 
 Nuo gyvenamosios bei kito pobūdžio komercinės teritorijos sklypas atribotas intensyvaus eismo 
Klaipėdos ir Gluosnių gatvių. Artimiausia gyvenamoji sodyba yra  kitoje Klaipėdos gatvės pusėje, prie 
susikirtimo su Gluosnių gatve (Gluosnių g.10), apie 100m į vakarus nuo planuojamo sklypo. 
 Sklype vykdoma prekybos veikla – skystojo kuro degalinė – yra tokių pat savo dydžiu ir pobūdžiu 
apimčių, kaip ir gretimose teritorijose vykdoma veikla. Detaliojo plano tikslai  nenumato esamos ūkinės veiklos 
būdo ar pobūdžio keitimų, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių normuojamų dydžių/lygių viršijimo 
nenustatyta.    

2.7. Apsauginių ir sanitarinių apsaugos zonų duomenys 
 Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:36, Šilutėje, Klaipėdos g.4a, detaliuoju planu, patvirtintu 
2006-08-09 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-779, planuojamame sklype 
esamos skystojo kuro degalinės kolonėlėms ir požeminiams rezervuarams nustatyta apsaugos zona – 50 m.  
 Į planuojamą sklypą patenkama iš Klaipėdos gatvės, kuri susisiekimo sistemoje kelias Nr.4262 
Traksėdžiai – Šilutė. Šilutės miesto susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiajame 
plane, patvirtintame 2013-06-27 Šilutės r. sav. tarybos sprendimu Nr.T1-818 – kelio Nr. 4262 Traksėdžiai - 
Šilutė apsaugos zona miesto ribose nenustatyta.  
 Sklype nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Suskystintų dujų degalinių apsaugos zonos – XII punktas; 
- Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos – VIII punktas. 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 

 Sklype yra nustatyti servitutai požeminėms, antžeminėms komunikacijoms tiesti, naudoti ir aptarnauti - 
tarnaujantys ir viešpataujantys.  

 
2.8. Teritorijų planavimo dokumentų duomenys 

 Bendrieji planai 
 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Sprendiniai Šilutės miestui, patvirtinto Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. Nr. T1-818, planuojama teritorija patenka į 
esamas teritorijas - P – esama verslo, pramonės, logistikos teritorija.  

 Specialieji planai 
 Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų plane, patvirtintame 

Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr.143, planuojama teritorija nepatenka į vandens 
telkinių apsaugos zonas.  

 Šilutės rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiajame plane, patvirtintame Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011-07-21 sprendimu 
Nr.T1-127, planuojama teritorija aprūpinta inžinerinės infrastruktūros tinklais. Sklype yra įrengti visi 
statiniams eksploatuoti reikalingi inžineriniai tinklai. 

 Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros 
plėtros specialiuoju planu, patvirtintu 2013-06-27 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr.T1-818. Klaipėdos gatvei nustatyta esama B2 kategorijos gatvė, Gluosnių gatvė – esama C1 
kategorijos gatvė, Verslo gatvė – esama D2 kategorijos gatvė. Įvažiavimas ir išvažiavimas – esami, 
yra įrengti iš Klaipėdos gatvės. 

 
2.9. Teritorijos vystymo tendencijų ir probleminių situacijų nustatymas, galimo teritorijos 

vystymo prognozės, atsižvelgiant į nustatytas teritorijos vystymo tendencijas 
 Planuojamas sklypas yra urbanistiškai išvystytoje teritorijoje, kurioje yra susiformavęs naudojimo tipas ir 
vystymosi kryptis. Detaliojo plano koregavimo tikslai nenumato teritorijos vystymo pokyčių, todėl teritorijos 
vystymo tendencijos bei vystymo prognozės nenustatomos.  
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3. KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

 Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis Šilutės rajono administracijos direktoriaus 2017-03-02 
įsakymu Nr.A1-245.  

               Vadovaujantis planuojamoje teritorijoje galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, vertinant 
esamos būklės analizės duomenis, planavimo tikslų bei planavimo uždavinių  įgyvendinimo sąlygas, parengti 
koreguojamo detaliojo plano sprendiniai. 

 Teritorijos naudojimo reglamentai  / Sprendinių paaiškinimai, pagal nustatytus detaliojo plano 
koregavimo tikslus 

 Sklypo plotas – 2598  kv. m. / Esamas, nekeičiamas; 
 Žemės sklypo paskirtis – kita / Esama, nekeičiama; 
 Teritorijos naudojimo tipas - PR – pramonės ir sandėliavimo teritorija / Pagal nustatytus planavimo 

tikslus ir uždavinius papildomai nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas –  
vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Sprendiniais Šilutės miestui, 
patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. Nr. T1-818, kuriais planuojama 
teritorija patenka į esamas teritorijas - P – esama verslo, pramonės, logistikos teritorija, planuojamam 
sklypui nustatomas teritorijos naudojimo tipas - PR – pramonės ir sandėliavimo teritorija; 
vadovaujantis aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr.D1-7 patvirtintomis Teritorijų planavimo 
normomis, planuojamam sklypui nustatytas teritorijos naudojimo tipas - pramonės ir sandėliavimo 
teritorija – PR - leidžia planuojamo žemės sklypo  naudojimo būdą: komercinės paskirties objektų 
teritorijos – K;  

 1 - žemės naudojimo būdas – K - komercinės paskirties objektų teritorijos / Esama, nekeičiama; 
 2 - leistinas pastatų aukštis – nuo žemės paviršiaus - 13,0m; altitudė – 17,50m / Pagal nustatytus 

planavimo tikslus ir uždavinius keičiamas  teritorijos naudojimo reglamentas –  
leistinas pastatų aukščio reglamentas nustatytas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendiniais Šilutės miestui (patvirtintas 2010-11-25 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr.T1-1586); 

 3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis – 80% / Pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius 
keičiamas  teritorijos naudojimo reglamentas –  
leistinas žemės sklypo užstatymo tankio reglamentas nustatytas vadovaujantis Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais Šilutės miestui (patvirtintas 2010-11-25 Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-1586); 

 4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 1,5 / Pagal nustatytus planavimo tikslus ir 
uždavinius keičiamas  teritorijos naudojimo reglamentas –  
leistinas žemės sklypo užstatymo tankio reglamentas nustatytas vadovaujantis Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais Šilutės miestui (patvirtintas 2010-11-25 Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-1586); 

 5 - užstatymo tipas – lp - laisvo planavimo užstatymas / Pagal nustatytus planavimo tikslus ir 
uždavinius papildomai nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas –  
užstatymo tipas nustatomas vadovaujantis Teritorijų planavimo normomis, patvirtintomis LR aplinkos 
ministro 2014-01-02 įsakymu Nr.D1-7; 

 6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys - 10% / Pagal nustatytus planavimo tikslus ir 
uždavinius papildomai nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas –  
reglamentas nustatomas vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, 
patvirtintas LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr.D1-694  „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
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 a, b -  papildomi teritorijos naudojimo reglamentai (pažymėti raidėmis (brėžinyje ir lentelėje), 
grafiškai (brėžinyje) arba tekstuose (aiškinamajame rašte, brėžinyje): 

 a - pastatų aukštų skaičius – 1-3 aukštų / Pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius 
papildomai nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas –  
pastatų aukštų skaičius nustatomas esamos būklės vertinime nustačius vyraujantį pastatų 
aukštų skaičių vertinamo užstatymo tipo teritorijoje;  

 b – statinių paskirtys - / Pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius papildomai 
nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas – 
statinių paskirtys nustatomos vadovaujantis Teritorijų planavimo normomis, patvirtintomis LR 
aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr.D1-7; 

 statomų statinių zona; statybos riba; statybos linija - Pagal nustatytus planavimo tikslus ir 
uždavinius papildomai nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai –   
reglamentai nustatomi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 
„Visuomeninės paskirties statiniai“, gaisrinės saugos reikalavimais.   
Statybos riba šiaurinėje ir pietinėje sklypo pusėse nustatyta mažiausiam leidžiama atstumui – 
3m, rytinėje pusėje – gavus gretimo sklypo savininko rašytinį sutikimą (susitarimą) sumažinta 
iki 1m.  
Statybos linija nustatyta esamos būklės vertinime nustačius  Klaipėdos gatvės rytinės išklotinės 
susiformavusią užstatymo liniją bei įvertinant VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ išduotų planavimo 
sąlygų reikalavimus – 1) statinius planuoti ne arčiau kaip 20m atstumu nuo valstybinės 
reikšmės rajoninio kelio Nr.4262 Traksėdžiai – Šilutė sankasos briaunos, vadovaujantis KTR 
1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais;  

 įvažiavimas – išvažiavimas  / Esamai, nekeičiami; 
 automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas / Esamas, nekeičiamas;  rengiant statinių 

projektus, naujas poreikis skaičiuojamas pagal statybos techninių reglamentų, specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų bei  higienos normų reikalavimus;  

 servitutai / Esami, nekeičiami;  
 specialiosios žemės naudojimo sąlygos / Esamos, nekeičiamos; 
 inžineriniai tinklai / Esami, nekeičiami; sklype esamų inžinerinių tinklų rekonstravimo, 

perkėlimo, iškėlimo ar naujų įrengimo sprendiniai turi būti rengiami statinių projektų stadijoje, 
pagal prisijungimo sąlygas ir konkretiems tinklams projektavimui ir įrengimui taikomus teisės 
aktus; 
pastatų ir statinių statyba susisiekimo ir inžinerinių tinklų apsaugos zonose nustatytų 
infrastruktūros koridorių ribose yra negalima. Užstatymas šiose ribose galimas tik nustatyta 
tvarka iškėlus juose esančius inžinerinius tinklus ar statinius;  
inžinerinių tinklų Naujų vartotojų prisijungimui prie centralizuotų magistralinių vandentiekio ir 
nuotekų ar skirstomųjų elektros ir ryšio tinklų prisijungimo sąlygos Vartotojams  išduodamos 
vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka;   
įvertinant VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ išduotų planavimo sąlygų reikalavimus – 2) inžinerinius 
komunikacijų tinklus planuoti už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų; - 3) vandens nuvedimas 
nuo planuojamos teritorijos turi būti planuojamas tik savo žemės sklype (ne į valstybinės 
reikšmės kelio vandens nuleidimo įrenginius);  

 gaisrinės saugos reikalavimai /  Esami, nekeičiami;  rengiant statinių projektus vadovautis 
gaisrinės saugos norminių dokumentų bei  statybos techninių reglamentų, reikalavimais; 

 aplinkos apsaugos reikalavimai / Esami, nekeičiami; Detaliojo plano tikslai  nenumato 
esamos ūkinės veiklos būdo ar pobūdžio keitimų. Planuojant ūkinės veiklos keitimus ar plėtrą, 
naujų statinių statybą ar esamų rekonstravimą, poveikis aplinkai turi būti vertinamas 
vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (patvirtintas 
1996-08-15 Nr. I-1495, aktuali redakcija nuo 2011-06-28) nuostatomis;  

 visuomenės sveikatos saugos reikalavimai / Esami, nekeičiami; Detaliojo plano tikslai  
nenumato esamos ūkinės veiklos būdo ar pobūdžio keitimų, visuomenės sveikatos rizikos 
veiksnių normuojamų dydžių/lygių viršijimo nenustatyta, taršos valdymo priemonių, kurios 
užtikrintų rizikos veiksnių atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, 
nenumatyta.   
 
 



UAB“ Nemuno deltos projektai“ 
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:36,  
Šilutėje, Klaipėdos g. 4A, detaliojo plano koregavimas 
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 urbanistiniai (miesto dalies apstatymo įvaizdžio) reikalavimai / Esami, nekeičiami;  
pagal nustatytus planavimo uždavinius – planavimo darbų programos 5 punktas -  Papildomi, 
teisės aktais pagrįsti, planavimo uždaviniai – Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su 
gretimomis teritorijomis.  – detaliojo plano koregavimo sprendiniais nustatyti keičiami ir 
papildomi teritorijos naudojimo reglamentai įvertina ir numato funkcinius bei kompozicinius 
ryšius su gretimomis teritorijomis.  
 

 
 
 

 

Detaliojo plano vadovė, kvalifikacijos atestato Nr.ATP695   architektė A. Čepienė 
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