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SKLYPO,
ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 
DETALIOJO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                                                       Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės
                                                                                                                                     administracijos direktorius

                       Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai”

1.ESAMA SITUACIJA - ANALIZĖ

Planuojama teritorija yra Šilutės miesto centrinėje dalyje, M.Jankaus g. vakarinėje išklotinėje, į šiaurę nuo
Lietuvininkų – M.Jankaus – Tilžės gatvių sankryžos. Teritorija yra kvartalo apriboto M.Jankaus – Kudirkos –
pėsčiųjų  tako  kertančio  Laisvės  kvartalą  rytinėje  dalyje.  Sklype  buvo  du  pastatai  –  palei  M.Jankaus  gatvę
stovėjo pagrindinis sklypo pastatas, kurio pirmame aukšte buvo įsikūrusios parduotuvės, mansardoje – butas.
Pastatas 2005 metais nudegė. Kieme stovi vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas, jame yra 7 butai. Ant
sklypo ribos su M.Jankaus g.1 stovi avarinės būklės pagalbinis pastatas. Pastatuose nuosavybę turi fiziniai ir
juridiniai asmenys.

Gretimybės
Į pietus ir šiaurę nuo planuojamo sklypo yra istoriniai M.Jankaus g.Nr.1 ir Nr.5 sklypai su juose stovinčiais

pastatais  ir  statiniais.  Į  vakarus nuo planuojamo sklypo stovi  daugiabutis  gyvenamasis  namas  Laisvės  kv.5
(buvęs bendrabutis). Šio namo gyventojai automobilius statosi planuojamo sklypo želdinių zonoje, kurioje auga
brandūs sklypo medžiai ir sodas. Kvartale nėra nei vieno teisiškai registruoto sklypo.

Urbanistika
Teritorija yra kvartalo apriboto M.Jankaus – Kudirkos –pėsčiųjų tako kertančio Laisvės kvartalą rytinėje

dalyje.  M.Jankaus gatvės  vakarinės  pusės  išklotinė  yra Lietuvininkų  gatvės  išklotinės  tęsinys,  kurį  prakerta
pėsčiųjų  takas į  Laisvės  kvartalą.  Išklotinėje  vyrauja perimetrinis  užstatymas.  Planuojama vieta,  jos padėtis
gatvių sankryžos atžvilgiu yra vienas iš pagrindinių urbanistinių taškų mieste ir vienas iš aktyviausių akcentų
įvažiuojant į miestą (nuo pagrindinio įvažiavimas į miestą), todėl buvusio pastato aukštis šioje išklotinės dalyje
buvo per žemas ir neakcentavo vienos iš svarbiausių miesto sankryžų. Kitas sklypą veikiantis komponentas yra
Laisvės kvartalo pėsčiųjų takas, kurio šiaurinę išklotinę nuo minėtos sankryžos formuoja priestatas M.Jankaus
g.1 ir planuojamo sklypo buvęs  pagalbinis pastatas, kurio dalis sudegė kartu su pagrindiniu namu.

Sklypo istorinė urbanistinė raida
Iš Šilutės miesto  centrinės dalies  regeneracijos  projekto istorinių  tyrimų  duomenų  (1991m.) matyti,  kad

sklypas  galėjo  būti  užstatytas  jau  XVIIIa.  pradžioje.  Šioje  vietoje  galėjo  būti  du  sklypai,  kurie  jau  XXa.
pradžioje buvo sujungti. Ši riba lyg ir matyti 1943m. Šilutės miesto plane, taip pat  sudegusiame pastate buvo
išlikę ugniasienės tarp pastatų fragmentai (2000m. atlikti žvalgomieji architektūriniai –konstrukciniai tyrimai).
Bet šiame plane visiškai neaiški sklypo šiaurinė riba. Senojo inventorinio plano nėra išlikę, tačiau iš gretimų
sklypų (M.Jankaus g.1 ir M.Jankaus g.5) senųjų inventorinių planų matyt, kad jie ribojosi su vienu ir tuo pačius
sklypu (Skl.13),  t.y. M.Jankaus g.3.  Šis planas greičiausiai  ir  buvo pagrindas 1990m. inventoriniam planui.
Sklypo vakarinė riba uvo sunaikinta statant Laisvės kvartalo daugiabučius namus. 

Iki karo pagrindiniame pastate buvo įsikūręs restoranas, parduotuvė  ir  nuomojami butai.  Nacionalizavus
pastatą  jame  liko  butai,  vėliau  įsirengė  parduotuvės.  Kieme  stovintis  pastatas,  greičiausiai  buvęs  sklypo
pagalbinio ūkio pastatas, po nacionalizacijos, įrengus butus, tapo antru gyvenamuoju namu, užregistruotu adresu
M.Jankaus g.3a. 

Duomenys apie     Šilutės miesto istorinę dalį -   U45  
(į  LR nekilnojamų kultūros vertybių  registro urbanizuotų  vietovių sąrašas įtrauktas 2005-01-10 įsakymu

Nr.Į-08). 
Planuojamas sklypas yra Šilutės miesto istorinėje dalyje – kultūros vertybė  U45 – teritorijoje, planuojamo

sklypo ir gretimuose sklypuose esantys pastatai nėra kultūros vertybės.
Kultūrinės  vertės  sudėtis  planuojamoje  teritorijoje,  vadovaujantis  istorinės  urbanistinės  anketos

duomenimis, yra pastatų vieta miesto planinėje struktūroje.
       Duomenys iš Šilutės miesto generalinio plano
      (patvirtinto 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto) 
       Planuojama teritorija yra daugiabučių gyvenamųjų pastatų užstatymo zonoje, su parduotuvėmis pirmuose
aukštuose.  
       Inžineriniai tinklai 
       Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai. 
       Želdiniai 
       Brandūs ir saugotini želdiniai auga planuojamos teritorijos vakarinėje dalyje 
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2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI

       Planavimo tikslas -  nustatyti  sklypo prie  pastato Jankaus g.3,  Šilutėje,  dydį,  ribas,  naudojimo būdą,
užstatymo reglamentus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus.
       Vadovaujantis principinėmis išlikusiomis istorinių  sklypų  ribomis suformuojamas vienas sklypas prie
pastatų  M.Jankaus g.  3 ir 3a. Planuojamam sklypui nustatoma – žemės paskirtis – kita;  naudojimo būdas -
komercinės paskirties objektų teritorija - K; pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos - K1.
       Nustatomas sklypo užstatymo reglamentas. Išsaugoma pastatų  vieta gatvės išklotinėje, kad suformuoti
vieną  iš  pagrindinių  miesto  sankryžų,  didinamas  pastatų  aukštis,  reglamentuojant  ne  tik  maksimalų  bet  ir
minimalų pastatų aukštį. Papildomai reglamentuojama pastatų apdaila ir silueto išraiška bei forma, įvertinant tai
kad išklotinėje  stovėjo  du  pastatai.  Visoms  sklype esamo  ir  planuojamo užstatymo sudedamosioms  dalims
nustatomi aukščio reglamentai. 
       Planuojamam sklypui, kuris patenka į  kultūros vertybės - Šilutės miesto istorinė  dalis  U45-  teritoriją,
nustatomas komponentinis  saugojimo  mastas,  kai  išsaugomos  atskiros,  kultūrinės  vertės  požymių  turinčios
struktūrinės  dalys  ir  joms  nustatomi  atitinkami  tvarkymo  režimai.  Tvarkymui   nustatytas  restauravimo  –
atkūrimo režimas, naudojimui – universalus režimas.
       Siekiant išsaugoti senąją sklypo užstatymo struktūra, kartu sprendžiant sudėtingas senamiesčio susisiekimo
sistemos problemas - automobilių trumpalaikio stovėjimo vietų trūkumą - ant sklypo ribos su M.Jankaus g.1
stovinčio pagalbinio pastato pirmą aukštą planuojama atiduoti parkavimui. Čia talpinama dalis automobilių (15
mašinų), skirtų sklype planuojamam gyvenamajam plotui, kita dalis talpinama greta planuojamoje aikštelėje (12
mašinų),  taip  pat  galimas  automobilių  parkavimas  palei  M.Jankaus  gatvės  vakarinę  išklotinę  (5mašinos).
Principiniai stovėjimo vietų skaičiavimai - 2 aukštai pagrindiniame pastate ir vienas aukštas kiemo pastate skirti
specializuotai  prekybai  ir  paslaugų  salonams  (apie  1300m2)  –  22  mašinos,  mansardų  aukštai  abiejuose
pastatuose (apie 12butų) – 10 mašinų. Viso – 32 mašinos. Atstumas iki gyvenamojo namo Laisvės kv.5 - 15m
(Sanitarinių  apsaugos  zonų  ribų  ir  režimo  nustatymo  taisyklės  p.31.1.,  patvirtintos  LR sveikatos  apsaugos
ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586). 
       Planuojamos teritorijos saugotiniems želdiniams nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos. Kad sutvarkyti
ir atnaujinti sklypo žaliąją zoną ir joje augančius brandžius medžius, planuojama sklypo vakarinę dalį užtverti.
Aptvėrimo medžiagoms, aukščiui ir atlikimo technikai nustatomi papildomi reglamentai.
       Planuojamoje  teritorijoje  yra  visi  miesto  inžinerinės  infrastruktūros  tinklai.  Jų  panaudojimas,
rekonstrukcija,  iškėlimas  ar  išplėtimas  yra  sprendžiami  pagal  technines  sąlygas,  rengiant  techninius  darbo
projektus.

Išorinis gaisrų gesinimas išspręstas miesto priešgaisrinių hidrantų sistemoje.
Nustatomos sekančios planuojamo sklypo žemės naudojimo sąlygos ir servitutai:

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr.1640 redakcija):

- Ryšių linijų apsaugos zona – I punktas;
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas;
- Nekilnojamų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – XIX punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas;
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona – XLVIII punktas.

Servitutai:
- kodas 105 – statinių servitutas – viešpataujantis daiktas –  sklype Šilutė, M.Jankaus g.1, ant sklypo ribos

stovintiems statiniams prižiūrėti; 
- kodas 203 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) – sklypui Šilutė,

M.Jankaus g.5;
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas – tarnaujantis daiktas;

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS
SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės m. M.Jankaus g.3 ir 3a
Sklypo plotas: 3258 kv.m.
Sklypo tvarkymo   REGLAMENTAI  :
1 – teritorijos naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos - K, pobūdis – prekybos, paslaugų ir
pramogų objektų statybai – K1;
2  – statinių  aukštis  – pagrindiniam pastatui – max -  14,00m;  min -9,00m;  priestatui palei  M.Jankaus g.1 -
9,00m; pastatas kieme – esamas aukštis, nekeičiamas;
3 – užstatymo tankumas – 40%;
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4 – užstatymo intensyvumas – 55%;
a, b, c, d, e, f, g, h, i – papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai (reglamentai): 
a – perimetrinis užstatymas palei M.Jankaus gatvę;
b – gretimų sklypų pastatų blokavimas per ugniasienes – su sklypo M.Jankaus g.1 pastatais;
c – šlaitiniai stogai;
d – siluetui formuoti statoma ugniasienė;
e - apdailos medžiagos - tinkas, dažymas, apdailos plyta, medis,  keramika, stiklas; stogams – molio čerpės,
cementiniai žvyneliai;
f –  sklypo  grindinių  danga  –  betoninės,  akmeninės,  klinkerio  trinkelės  (asfalto  ir  ištisinio  betono  danga
negalima);
g – priestatas: pirmas aukštas – atviros automobilių parkavimo vietos – sklypo butams; mansarda –  prekybinis
ir paslaugų plotas; 
h – sklypo vakarinės dalies aptvėrimas -  dekoratyvinė ažūrinė tvora iš metalo (išskyrus tinklą) ar medžio, ne
aukštesnė kaip 1,5m, aptvėrimo stulpai -   raudonų plytų mūras, dekoratyvinis metalas;
i  – žalioji  zona -  želdinti  veja,  medžiais  ir  dekoratyviniais  žemaūgiais  krūmais  įvertinant  inžinerinių  tinklų
išsidėstymą.
x - Šilutės miesto istorinės dalies U45 apsaugos reglamentas;
TVARKYMO REŽIMAS: restauravimo – atkūrimo;
NAUDOJIMO REŽIMAS: universalus;
TVARKYMO DARBAI:
Teritorijai – restauravimas – nevertingų ir laikinų statinių nugriovimas, pašalintų statinių vietų išlyginimas,
-  pritaikymas –  naujų  įvažiavimo  kelių,  takų,  aikštelių  įrengimas,  lauko  inžinerinių  tinklų  įrengimas,
reglamentuota nauja statyba;
Statiniams – tyrimai – inžineriniai techniniai ir istorinės meninės raidos;
- pritaikymas – visų rūšių pritaikymo darbai, reglamentuota naujų priestatų ir antstatų statyba;
Želdiniams - pritaikymas - reglamentuotas apželdinimas; naujų dekoratyvinių želdynų įrengimas;

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr.1640 redakcija):

- Ryšių linijų apsaugos zona – I punktas;
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas;
- Nekilnojamų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – XIX punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas;
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona – XLVIII punktas.

Servitutai:
- kodas 105 – statinių servitutas – viešpataujantis daiktas –  sklype Šilutė, M.Jankaus g.1, ant sklypo ribos

stovintiems statiniams prižiūrėti; 
- kodas 203 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas) – sklypui Šilutė,

M.Jankaus g.5;
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas – tarnaujantis daiktas;

4.  PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS

       Vadovaujantis principinėmis išlikusiomis istorinių  sklypų  ribomis suformuojamas vienas sklypas prie
pastatų  M.Jankaus g.  3 ir 3a. Planuojamam sklypui nustatoma – žemės paskirtis – kita;  naudojimo būdas -
komercinės paskirties objektų teritorija - K; pobūdis  – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos - K1.
       Nustatomas sklypo užstatymo reglamentas. Išsaugoma pastatų vieta gatvės išklotinėje, didinamas pastatų
aukštis, reglamentuojant ne tik maksimalų, bet ir minimalų pastatų aukštį. Papildomai reglamentuojama pastatų
apdaila ir silueto išraiška bei forma, įvertinant tai kad išklotinėje stovėjo du pastatai. Visoms sklype esamo ir
planuojamo užstatymo sudedamosioms dalims nustatomi aukščio reglamentai. 

4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS

       4.1.1.sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bei aplinkosauginiu aspektu
       Teritorijoje planuojamos veiklos būdai bei jos apimtys poveikio gretimybėms triukšmo, atmosferos taršos ir
insoliacijos aspektais neigiamos įtakos neturės, todėl sanitarinė apsaugos zona sklype planuojamiems objektams
nenustatoma.   Nustatomas  sklypo  užstatymo  reglamentas.  Išsaugoma  pastatų  vieta  gatvės  išklotinėje,  kad
suformuoti vieną iš pagrindinių miesto sankryžų, didinamas pastatų aukštis, reglamentuojant ne tik maksimalų
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bet  ir  minimalų  pastatų  aukštį.  Papildomai  reglamentuojama  pastatų  apdaila  ir  silueto  išraiška  bei  forma,
įvertinant tai kad išklotinėje stovėjo du pastatai. Visoms sklype esamo ir planuojamo užstatymo sudedamosioms
dalims nustatomi aukščio reglamentai. 
       Siekiant išsaugoti senąją sklypo užstatymo struktūra, kartu sprendžiant sudėtingas senamiesčio susisiekimo
sistemos problemas -automobilių  trumpalaikio stovėjimo vietų  trūkumą  - ant sklypo ribos su M.Jankaus g.1
stovinčio pagalbinio pastato pirmą aukštą planuojama atiduoti parkavimui. Čia talpinama dalis automobilių (15
mašinų), skirtų sklype planuojamam gyvenamajam plotui, kita dalis talpinama greta planuojamoje aikštelėje (12
mašinų),  taip  pat  galimas  automobilių  parkavimas  palei  M.Jankaus  gatvės  vakarinę  išklotinę  (5mašinos).
Principiniai stovėjimo vietų skaičiavimai - 2 aukštai pagrindiniame pastate ir vienas aukštas kiemo pastate skirti
specializuotai  prekybai  ir  paslaugų  salonams  (apie  1300m2)  –  22  mašinos,  mansardų  aukštai  abiejuose
pastatuose (apie 12butų) – 10 mašinų. Viso – 32 mašinos  Atstumas iki gyvenamojo namo Laisvės kv.5 - 15m
(Sanitarinių  apsaugos  zonų  ribų  ir  režimo  nustatymo  taisyklės  p.31.1.,  patvirtintos  LR sveikatos  apsaugos
ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586). 
       Planuojamoje  teritorijoje  yra  visi  miesto  inžinerinės  infrastruktūros  tinklai.  Jų  panaudojimas,
rekonstrukcija,  iškėlimas  ar  išplėtimas  yra  sprendžiami  pagal  technines  sąlygas  rengiant  techninius  darbo
projektus.
       Rengiant naujų ar rekonstruojamų pastatų techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo
išvežimo tvarką.
       Detaliojo  plano  sprendiniai  neigiamo  poveikio  sveikos  gyvenamosios  aplinkos  užtikrinimo  ir
aplinkosauginiu aspektu neturės.
       4.2. erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo) ir paveldo apsaugos aspektu:
       Kultūrinės vertės sudėtis planuojamoje teritorijoje, vadovaujantis istorinės urbanistinės anketos duomenimis
ir žvalgomaisiais architektūriniais – konstrukciniais tyrimais yra pastatų vieta miesto planinėje struktūroje. Kad
išsaugoti kultūrinės vertės sudėtinius elementus planuojamoje teritorijoje, nustatomas Šilutės miesto istorinės
dalies  U45  apsaugos  reglamentas.  Taip  pat  papildomai  reglamentuojama  –  perimetro  užstatymas,  pastatų
blokavimas, pastatų siluetas, nustatant ne tik aukščiausią leistiną aukštį, bet ir reglamentuojant žemiausią galimą
aukštį, stogų  tipą,  pastatų  apdailos medžiagas, aptvėrimo medžiagas, grindinių  medžiagas. Siekiant išsaugoti
senąją  sklypo užstatymo struktūra, kartu sprendžiant sudėtingą senamiesčio susisiekimo sistemos problemą  -
automobilių  trumpalaikio stovėjimo vietų  trūkumą  -  ant sklypo ribos su M.Jankaus g.1 stovinčio pagalbinio
pastato pirmą aukštą planuojama atiduoti parkavimui. Šio priestato atstatymas ant sklypo ribos taip pat išsaugo
senąja įėjimo į Laisvės kvartalą struktūrą. 
       Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu urbanistiniu (miesto dalies apstatymo) ir paveldo
apsaugos aspektu neturės.

4.3. detaliojo plano sprendinių atitikimas Šilutės miesto generaliniam planui 
(patvirtintam 1983-05-16  Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto)

       Planuojama teritorija Šilutės mieto genplane yra daugiabučių gyvenamųjų pastatų užstatymo zonoje, su
parduotuvėmis pirmuose aukštuose. Ši situacija iš esmės atitinka dabartinę šios miesto dalies vystymosi kryptį,
tik  įvertinant  didėjančias  prekybos  ir  paslaugų  apimtis  centrinėje  miesto  dalyje,  planuojamam  sklypui
nustatomas  komercinis  naudojimo  būdas,  su  galimybe  mansardos  aukštuose  įrengti  butus.  Detaliojo  plano
sprendiniai iš esmės atitinka miesto generalinio plano sprendinius.
       4.4. priešgaisriniu aspektu:
       Išorinis gaisrų  gesinimas išspręstas miesto priešgaisrinių  hidrantų  sistemoje (schema pridedama).  Ant
sklypo ribų statomiems pastatams numatytos 3 valandų atsparumo ugniai sienos (ugniasienės), statomos iš ne
žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktų, jose negali būti angų.
       Rengiant naujų ir rekonstruojamų esamų pastatų techninių projektus, būtina vadovautis STR 2.01.04:2004
„Gaisrinė  sauga.  Pagrindiniai  reikalavimai“  ir  STR  2.02.02:2004  „Visuomeninės  paskirties  statiniai“,  STR
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.”, RSN 139-92 “Pastatų ir statinių žaibosauga.”
keliamais reikalavimais.
       Detaliojo plano sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės.

Projekto rengėjai:                   
Projekto vadovas                                                                          V.Mikalauskas (atestato Nr.A470)
Architektė                                                                                    A. Čepienė (atestato Nr.A695, 0492)

Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu.
Planavimo organizatorius:                                               Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 
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