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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Sklypo Pievų g., Šilut÷je, detalusis planas parengtas vadovaujantis 
Šilut÷s rajono savivaldyb÷s administracijos parengtomis planavimo 
sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti 2006 m. lapkričio  
27 d. Nr.09-491/2006 (10/55) (pridedamos prie procedūrų dokumentų), 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir kitais 
privalomaisiais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

 
        1.1   ESAMA SITUACIJA 

 
Planuojama teritorija – žem÷s sklypas (kadastro Nr. 8867/0012:6), plotas 
0,1646 ha.  
   
Žem÷s sklypo nuosavyb÷s teis÷ 
Žem÷s sklypas nuosavyb÷s teise priklauso Aldonai Vaitkienei.  
 
Planuojamos teritorijos pad÷tis miesto atžvilgiu  
Sklypo adresas: Šilut ÷s m. sav., Piev ų g. 9. 
Planuojama teritorija yra pietvakarin÷je Šilut÷s miesto dalyje. Pagal Šilut÷s 
miesto bendrojo plano sprendinius planuojamas sklypas yra teritorijoje, kuriai 
nustatytas naudojimo būdas: kitos (individualiems namams stayti ir 
eksploatuoti) paskirties sklypas.  
 
Planuojamos teritorijos esamos būkl÷s apibūdinimas 
Teritorija apima visą Pievų g. 9 esantį sklypą. Sklypo plotas yra 0,1646 ha. 
Sklypo esamas užstatymas: sklypo viršutin÷je dalyje yra gyvenamasis namas 
su priblokuotu ūkin÷s paskirties pastatu. Sklype auga keletas tujų krūmelių. 
 
Susisiekimo sistemos atžvilgiu 
Pievų gatv÷ pagal Šilut÷s miesto Bendrojo plano susisiekimo sistemą  
priklauso aptarnaujančių gatvių kategorijai D.  
 
Specialios naudojimo sąlygos 
Ryšių linijų apsaugos zonos, elektros linijų apsaugos zonos, vandentiekio, 
lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. 
 

1.2  DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI: 
  
Detaliojo plano tikslas – sklypo padalinimas (į du), užstatymo reglamentų 
nustatymas, specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, 
keitimas arba papildymas. 
 
Žem÷s sklypo Pievų g. 9 ribos nurodytos žem÷s sklypo plane (žr.dok. 
prieduose  - „Žem÷s sklypo planas M 1:500“), sklypo plotas 1646,00 m².  
 
Sklypo Nr.1 (plotas – 704 m². ) naudojimo ir tvarky mo režimas  
Sklype nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: 

• žem÷s sklypo naudojimo b ūdas - gyvenamoji teritorija (G); 
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• žem÷s sklypo naudojimo pob ūdis - mažaaukš čių gyvenam ųjų 
namų statyba (G1);  

• leistinas pastat ų aukštis – 10,5 m.;   
• leistinas žem ÷s sklypo užstatymo tankumas – 34%; 
• leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 40%; 
• statini ų statybos zona  – naują pastatą statyti numatoma lygiagrečiai 

su Vandens g.; 
• komunalini ų ar vietini ų inžinerini ų tinkl ų ir pastat ų šildymo 

sistem ų prijungimas  – numatoma prisijungti prie miesto tinklų pagal 
išduotas technines sąlygas. Buitinių atliekų pašalinimas sprendžiamas 
įrengiant sklypo ribose vietą konteineriui;  

• susisiekimo sistemos organizavimas - įvažiavimas į sklypą 
numatomas iš Vandens gatv÷s. Vandens gatv÷ numatyta nutiesti pagal 
Šilo karčiamos kvartalo detalųjį planą, patvirtintą Šilut÷s rajono 
savivaldyb÷s tarybos 2001-09-27 d. Sprendimu Nr. 201 (kopija 
pridedama prieduose). 

• teritorijos apželdinimas - želdynais sklype apželdinamas plotas turi 
būti ne mažiau nei 25% neužstatyto sklypo ploto pagal STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (t.y. apie 15% viso sklypo ploto).  

• spec.  naudojimo s ąlygos  –  ryšių linijų apsaugos zonos po 1 m, 
elektros linijų apsaugos zonos po 1 m, vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s 
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos po 5 m. 

 
 

Sklypo Nr. 2 (plotas – 942 m².) naudojimo ir tvarky mo režimas  
Sklype nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: 

• žem÷s sklypo naudojimo b ūdas - gyvenamoji teritorija (G); 
• žem÷s sklypo naudojimo pob ūdis - mažaaukš čių gyvenam ųjų 

namų statyba (G1);  
• leistinas pastat ų aukštis – 10,5 m.;   
• leistinas žem ÷s sklypo užstatymo tankumas – 30%; 
• leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 40%; 
• statini ų statybos zona  – esamas gyvenamasis pastatas stovi 

lygiagrečiai su Pievų g.; 
• komunalini ų ar vietini ų inžinerini ų tinkl ų ir pastat ų šildymo 

sistem ų prijungimas  – pastato inžinerin÷s sistemos yra prijungtos 
prie miesto tinklų; 

• susisiekimo sistemos organizavimas - įvažiavimas į teritoriją 
paliekamas esamas, iš Pievų g.;  

• teritorijos apželdinimas - želdynais sklype apželdinamas plotas turi 
būti ne mažiau nei 25% neužstatyto sklypo ploto pagal STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (t.y. apie 15% viso sklypo ploto). 

• spec.  naudojimo s ąlygos   (esamos) –  ryšių linijų apsaugos zonos po 
1 m, elektros linijų apsaugos zonos po 1 m, vandentiekio, lietaus ir 
fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos po 5m. 
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1.2.1. SPRENDINIŲ PAGRINDIMAS: 
 

Sklypo Pievų g. 9 detalusis planas parengtas vadovaujantis Šilut÷s 
rajono savivaldyb÷s administracijos parengtomis planavimo sąlygomis 
detaliojo planavimo dokumentui rengti 2006 m. lapkričio 27 d. Nr.09-
491/2006 (10/55) (pridedamos prie procedūrų dokumentų), Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (1995 m. Gruodžio 12 d. Nr.I 
- 1120) ir kitais privalomaisiais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. 

   
Žem÷s sklypo Nr.: 1 naudojimo b ūdas - gyvenamoji teritorija.  
Žem÷s sklypo naudojimo pob ūdis  - mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statyba. 
Pagal Šilut÷s miesto bendrojo plano sprendinius planuojamas sklypas yra 
teritorijoje, kuriai nustatytas naudojimo būdas : kitos paskirties žem÷ 
(individualiems namams statyti ir eksploatuoti). Planuojamo sklypo naudojimo 
būdas ir pobūdis nustatomi projektuojant detalųjį teritorijos planą.  
 
 
Sklypo Nr.: 1 plotas  – 704 m². 

 
Leistinas pastat ų aukštis  – 10,5 m. 
Sklype numatoma mažaaukščių pastatų statyba. Sklype planuojamas statyti 3 
aukštų pastatas. Pastato pirmo, antro ir trečio aukštų aukštis priimamas 3,2 
m. (3,2 m + 3,2 m + 3,2 m + 0,5 m (cokolis) + 0,4 m (stogo konstrukcija)  = 
10,5 m) - 3 aukštai. Aukštis skaičiuojamas pri÷mus absol. altitudę sklype – 
1,66 m. 
 
Leistinas žem ÷s sklypo užstatymo tankumas procentais – 34%, indek sas 
– 0,34. Užstatymo tankumas sklype nustatomas remiantis Šilut÷s miesto 
Bendrojo plano sprendiniais, užstatymo intensyvumo (UI) reglamentų lentele, 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. 
 
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – 40%, indeksas -  
0,40. Užstatymo intensyvumas sklype nustatomas remiantis Šilut÷s miesto 
Bendrojo plano sprendiniais, užstatymo intensyvumo (UI) reglamentų lentele, 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. 
 
Statini ų statybos zona . Naujai  statomų statinių statybos linija formuojama 3 
m ir didesniu atstumu nuo kaimyninių sklypų ribų, pagal STR 2.02.01:2004 
“Gyvenamieji pastatai” 1 priedo 4 p., šiuo atveju, atsižvelgiant į planuojamą 
pastato aukštį - 4 m atstumu. 
 
Komunalini ų ar vietini ų inžinerini ų tinkl ų ir pastat ų šildymo sistem ų 
prijungimas . Numatomas pagal išduotas technines sąlygas. Inžinerinių tinklų 
sprendiniai parengti vadovaujantis išduotomis technin÷mis eksploatuojančių 
organizacijų sąlygomis (pridedamos prie procedūrų dokumentų ). Vieta 
buitinių atliekų konteineriui numatoma remiantis STR 2.02.01:2004 
“Gyvenamieji pastatai”, 259 p. 
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Susisiekimo sistemos organizavimas.  Įvažiavimas į planuojamą sklypą 
numatomas iš Vandens gatv÷s. Vandens gatv÷ numatyta nutiesti pagal Šilo 
karčiamos detalųjį planą, patvirtintą Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2001-
09-27 d. Sprendimu Nr. 201 (kopija pridedama prieduose). 

 
Teritorijos apželdinimas. Sklype numatomas apželdinti plotas - 25% namo 
neužstatyto sklypo ploto, remiantis STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” , 
XIII skirsniu.  

                                  
Žem÷s sklypo Nr.: 2 naudojimo b ūdas - gyvenamoji teritorija.  
Žem÷s sklypo naudojimo pob ūdis  - mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statyba. 
Pagal Šilut÷s miesto bendrojo plano sprendinius planuojamas sklypas yra 
teritorijoje, kuriai nustatytas naudojimo būdas : kitos paskirties žem÷ 
(individualiems namams statyti ir eksploatuoti). Planuojamo sklypo naudojimo 
būdas ir pobūdis nustatomi projektuojant detalųjį teritorijos planą.  
 
 
Slypo Nr.: 2 plotas  – 942 m². 

 
Leistinas pastat ų aukštis  – 10,5 m. 
Numatome galimybę padidinti esamą aukštį. 
 
Leistinas žem ÷s sklypo užstatymo tankumas procentais – 30%, indek sas 
– 0,30. Užstatymo tankumas sklype nustatomas remiantis Šilut÷s miesto 
Bendrojo plano sprendiniais, užstatymo intensyvumo (UI) reglamentų lentele, 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. 
 
Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – 40%, indeksas -  
0,40. Užstatymo intensyvumas sklype nustatomas remiantis Šilut÷s miesto 
Bendrojo plano sprendiniais, užstatymo intensyvumo (UI) reglamentų lentele, 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu. 
 
Statini ų statybos zona . Nenurodoma, nes sklype yra esami pastatai. 
 
Komunalini ų ar vietini ų inžinerini ų tinkl ų ir pastat ų šildymo sistem ų 
prijungimas . Esamo pastato inžinerin÷s sistemos yra prijungtos prie miesto 
inžinerinių tinklų. 
 
Susisiekimo sistemos organizavimas.  Įvažiavimas į sklypą paliekamas 
esamas iš Pievų g. 

 
Teritorijos apželdinimas. Sklype turi būti apželdintas plotas - 25% namo 
neužstatyto sklypo ploto, remiantis STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” , 
XIII skirsniu.  
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1.3     SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMAS: 
 

1.3.1. Higienos, sveikatos, aplinkos  apsaugos  aspektu: 
Planuojamas objektas n÷ra pavojingas gamtinei aplinkai ir aplinkiniams 

objektams, neskleis į aplinką fizikinių ar biologinių teršalų, tod÷l aplinkos 
kokybę įtakos nežymiai.  

Projektuojamas naujas užstatymas formuojamas taip, kad neįtakotų 
aplinkinių gyvenamųjų namų gaunamo natūralaus nepertraukiamo apšvietimo. 
Naujas užstatymas bus formuojamas išlaikant atstumus nuo gretimyb÷se 
esamų namų, remiantis STR “2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”.  
 

1.3.2. Gaisrin÷s saugos  aspektu: 
Vandens tiekimas gaisro atveju numatomas iš projektuojamo požeminio 

priešgaisrinio hidranto, numatomo įrengti Vandens gatv÷je už sklypo ribų  
(žiūr. inžinerinių tinklų br÷žinį) (remiantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji 
pastatai“), jei priešgaisriniai požeminiai hidrantai n÷ra numatyti patvirtintame 
Šilo karčiamos detaliajame plane, inžinerinių tinklų br÷žinyje.  

Jei priešgaisriniai požeminiai hidrantai bus įrengti Vandens gatv÷je pagal 
Šilo karčiamos detalųjį planą, tuomet šio detaliojo plano organizatorius turi 
teisę papildomai neįrengin÷ti priešgaisrinio hidranto. 

 
Išlaikyti visi reikalaujami priešgaisriniai atstumai nuo gretimyb÷se esančių 

pastatų ir statinių. 
 
Rengiant šį detalųjį planą esminio žalingo poveikio aplinkai nepadaroma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekto vadov÷                                                                 Lina Šliogeryt÷ 
At. Nr. A 1285                                            
 
 
Architekt÷                                                                           Vilma Meškauskien÷ 
 






