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7. ŠILUTĖS MIESTO PIETINĖS DALIES TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS.  
SPRENDINIAI 

 
 
 
7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
7.1.1. ĮVADAS 
 
Detaliojo plano organizatorius:  
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius. Šilutės m., Dariaus ir Girėno g.1 
 
Detaliojo plano rengėjas:  
UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 
 
Planavimo tikslai ir uždaviniai: 
 
• Suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; 
• Suformuoti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, 
inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai; 
• Nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą žemės sklypams prie nuosavybės teise 
valdomo nekilnojamo turto naudoti. 
 
Planuojamos teritorijos plotas: 50ha.  

 
Planavimo etapai. 
 
Planavimo procesą sudaro 4 etapai. 

 
1-ojo – parengiamojo etapo metu: a) nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti žemės 
sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; suformuoti žemės 
juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, inžinerinės bei miesto 
infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą žemės sklypams 
prie nuosavybės teise valdomo nekilnojamo turto naudoti;b) parengiama ir patvirtinama detaliojo 
planavimo užduotis; c) viešai paskelbiama apie detaliojo planavimo pradžią bei planavimo tikslus. 

 
2-ojo – teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo metu: a) atliekama esamos padėties analizė; b) 
parengiama ir patvirtinama teritorijos raidos programa; c) konkretizuojami sprendiniai. 

 
3-ojo – teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapo metu: paduodama 
informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, gaunama išvada, 
apie kurią informuojama visuomenė. Taip pat atliekama detalaus plano higieninė ekspertizė, apie 
kurios išvadą paskelbiama spaudoje. 
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4 – ojo – baigiamojo etapo metu atliekama viešo svarstymo su visuomene procedūra, projektas 
apsvarstomas bei suderinamas nuolatinėje statybos komisijoje. Projektas tikrinamas valstybinę 
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, teikiamas tvirtinti bei registruoti teritorijų 
planavimo registre. 

 
Detalusis planas parengtas vadovaujantis šiais planavimo dokumentais: 
 
1) Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Šilutės miesto pietinės 
dalies teritorijos detaliojo plano rengimo“, 2006 m. spalio mėn. 28 d. Nr. A1-687. 
2) Šilutės miesto pietinės dalies teritorijos detaliojo plano detaliojo planavimo užduotis, patvirtinta 
2006-02-21 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus. 
3) Šilutės rajono savivaldybės Architekto tarnybos prie Planavimo ir plėtros skyriaus planavimo 
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 09-348/2004(05/1), išduotos 2005 m. sausio 26 d. 
4) AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos,  2005-01-03 d. 
5) Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės filialo sąlygos Nr. (17.6.6)-V4-949, išduotos 2004-
12-31. 
6) Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos 
planavimo sąlygos Nr. 793, išduotos 2004-12-14 d. 
7) Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos teritorinio padalinio 2005-01-13 d. raštas 
Nr.(12.12)-2Kl-04. 
8) Valstybinės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“ 2004-12-22 d. sąlygos Nr. V2-1166. 
9) Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Šilutės žemėtvarkos 
skyriaus 2005-01-14 d. sąlygos. 
10) Šilutės raj. sav. Administracijos kaimo reikalų skyriaus 2005-01-21 d. sąlygos Nr. KR3-30. 
11) AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ 2004-12-21 d. sąlygos Nr. 49720-215. 
12) AB „Lietuvos telekomas“  2004-12-23 d. sąlygos Nr. 03-2-06-3/2999. 
13) UAB „Šilutės vandenys“ 2005-01-03 d. sąlygos Nr. (1.19-01)-1(V15). 
14) UAB „Šilutės komunalininkas“ specialiosios projektavimo sąlygos, 2004-12-16 d. Nr. 190. 
15) UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2004-12-27 d.  sąlygos, Nr. 1.16-1306. 
16) Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 25 d. Įsakymas dėl Šilutės 
miesto pietinės dalies teritorijos plėtros programos patvirtinimo Nr. A1-970. 
17) Šilutės miesto pietinės dalies teritorijos plėtros programa, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 25 d. Įsakymu dėl Šilutės miesto pietinės dalies teritorijos 
plėtros programos patvirtinimo Nr. A1-970. 
18) Šilutės miesto generalinis planas, patvirtintas 1983 m. LTSR valstybinio statybos reikalų komiteto 
įsakymu Nr. 112. 
19) Naujos fekalinės kanalizacijos trasos nuo Pagrynių kaimo siurblinės iki Šilutės miesto siurblinės 
Tulpių gatvėje, specialusis planas. 
20) Šyšos upės vandens apsauginių juostų Šilutės mieste projektas. Patvirtinta Šilutės rajono valdybos 
1994-05-02 d. potvarkiu Nr. 190V. 
21) Lietuvos Respublikos Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas, AAM, PB, 
1997 m. KRAAD. 
22) Šilutės miesto generalinis planas, patvirtintas 1983-05-16 d. LTSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto įsakymu Nr. 112. 
23) Naujos fekalinės kanalizacijos trasos nuo Pagrynių kaimo siurblinės iki Šilutės miesto siurblinės 
Tulpių gatvėje specialusis planas, patvirtintas 2003-11-26 Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu Nr. A1-451. 
 
ir remiantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais: 

o Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2004m. sausio 15 d., Nr. IX-1962. 
o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-07 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintos 
„Teritorijų planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 83-30280). 
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o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl 
detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2809).  
o Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai 1996m. rugsėjo 18d. Nr.1079, 
2004m. liepos 16d. Nr.904. 
o Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas 2004m. liepos 
16d. Nr.920. 
o Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas 2004m. rugpjūčio 
18d. Nr.967. 
o Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994m. balandžio 26d. Nr I-446. 
o Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas 2001 m. gruodžio 4 d. 
Nr.IX-628. 
o Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas 2000m. spalio 10d. Nr. VIII-1973 
o Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002m. gegužės 16d. Nr. IX-884 
o Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996m. kovo 19d. Nr.I-1240 
o Dujų sistema. Skirstomieji polietileniniai dujotiekiai. Medžiagos, projektavimas, statyba ir 
remontas. Taisyklės. LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymas 2000m. birželio 1d. 
Nr.203/219 
o “Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo” 1999 m. rugsėjo 
29 d. Nr. 1073 
o Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. LR Vyriausybės nutarimas 1992m. gegužės 
12d. Nr 343. 
o Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai 
įrenginiai. LR Vyriausybės nutarimas 1993m. birželio 16d. Nr 469. 
o Dėl Lietuvos Respublikos miestų ir miestelių vandentvarkos ūkio plėtojimo pagrindinių 
krypčių. LR Vyriausybės nutarimas 1997m. spalio 23d. Nr 1167. 
o Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 2004m. balandžio 13d. Nr.I-2223. 
o Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
1996m. rugpjūčio 15d. Nr. I-1495 (ir pakeitimo įstatymas 2000m. balandžio 18d. Nr. VIII-1636). 
o Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 2001 m. balandžio 10d. Nr. IX-240. 
o Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 2003 m. kovo 25d. Nr. IX-1388. 
o Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas 2001 m. liepos 10d. Nr. IX-433. 
o Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymas 2001 m. balandžio 10d. Nr. IX-
240. 
o Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas 1994-12-22 m. Nr. 
I-733. 
o Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai. Patvirtinta Aplinkos 
ministro 2004-01-20 d. įsakymu Nr. D1-35. 
o Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės. 
Patvirtinta Aplinkos ministro 2001-11-07 d. įsakymu Nr. 540, red. 2002-10-21, įsak. Nr. 547. 
o Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir 
kontrolės tvarka. Patvirtinta Aplinkos ministro 2001-03-30 d. įsakymu Nr. 171. 
o Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti. Patvirtinta Aplinkos ministro 2001-10-05 d. 
įsakymu Nr.495. 
o Aplinkos apsaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti. Patvirtinta Aplinkos 
ministro 2003-12-24 d. įsakymu Nr.687. 
o Mažų nuotekų kiekių tvarkymo laikinasis reglamentas. Patvirtinta Aplinkos ministro 2002-11-
19 d. įsakymu Nr.596. 
o Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių 
juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka. Patvirtinta Aplinkos ministro 2003-12-19 d. įsakymu 
Nr.673. 
o LAND 4-99 “Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, 
įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarka. 
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o HN43-1993 “Gyvenamųjų namų ir įmonių lietaus vandens ir gamybinių nuotekų pirminio 
valymo įrenginių sanitarinės apsaugos zonos nustatymas”. 
o HN33-1993 “Akustinis triukšmas”. 
o HN35-1998 “Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų didžiausia leidžiama 
koncentracija”. 
o HN60-1996 “Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama ir laikinai leidžiama 
koncentracija dirvožemyje. 
o HN104:2000 “Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektos laukų”. 
o RSN 151-1992 “Miesto ir gyvenviečių sodybos”. 
o Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl sanitarinių apsaugos zonų 
(SAZ) ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo 2000 m. Rugpjūčio ą9 d. Nr. V-586. 
o STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
o “Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo” Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas Nr.10, 2001-01-05. 
o STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai. 
o Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 08 14 nutarimas Nr.1116 “Dėl pažeistos žemės 
rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo” (Žin.,1995, Nr.68-1656); 
o Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Magistralinių naftotiekių apsaugos taisyklės, Šilumos ir 
karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 1998 
04 24 įsakymu Nr.151 (Žin. , 1998, Nr.41-1119); 
o Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos 
ministerijos 1993 12 15 įsakymu Nr.214 (Žin.,1993, Nr.72-1368); 
o Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ryšių ir informatikos ministro 
1997 09 18 įsakymu Nr.117 (Žin., 1997, Nr. 89-2244); 
o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000m. liepos 18d., Nr VIII-1864. 
 
7.1.2. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 

 
Koncepcija nustatoma, remiantis detaliojo planavimo tikslais ir uždaviniais, t.y. suformuoti žemės 
sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; suformuoti žemės 
juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, inžinerinės bei miesto 
infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą žemės sklypams 
prie nuosavybės teise valdomo nekilnojamo turto naudoti. Taip pat vadovaujamasi išduotomis 
planavimo sąlygomis, atsižvelgiant į planuojamos teritorijos vietą bei sąsają su visu Šilutės miestu ir 
Pagrynių gyvenviete, į esamą teritorijos užstatymą, gretimybes, kelių tinklą, želdynus, infrastrukūrą, 
esamą privačią nuosavybę. 
Prioritetas skiriamas gyvenamosios paskirties sklypų formavimui, patogiai išplanuojant susisiekimo 
kelių bei takų tinklą, inžinerinę infrastruktūrą, maksimaliai išsaugojant miškų masyvus bei vertingus 
želdinius. 
Planuojamoje teritorijoje numatoma prekybos-pramogų centro statyba, taip pat padidinama 
automobilių parkavimo aikštelė bei numatomos papildomos automobilių parkavimo vietos šalia 
Stadiono g., įvertinant parkavimo poreikį stadione vykstančių masinių renginių metu. 
Stadionas bei jame esantis parkas susiejamas su Pagrynių ąžuolu, aplink jį suplanuojant parką. 
Teritorija aplink kūdrą skiriama bendram naudojimui, sutvarkoma, apželdinama. 
 
 
7.1.3. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 
 

Vieta. Gretimybės 
 
Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi Šilutės m. pietinėje dalyje, iš šiaurinės pusės ribojasi su stadiono 
teritorija bei parku, iš pietų pusės – su Pagrynių gyvenviete, iš vakarų pusės – su privačiais sklypais, 
iš rytų pusės – su privačiais sklypais bei sodų bendrijos teritorija.  
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Su planuojama teritorija ribojasi ar kaimynystėje išsidėstę sklypai, kurių kadastriniai nr. yra: 
8840/0002:0443, 8840/0002:0228, 8840/0002:0242, 
8840/0002:0389, 8840/0002:0383, 8840/0002:0384, (infrastruktūros sklypas) 
8840/0002:0385, 8840/0002:0146, 8840/0002:0195, 
8840/0002:0220, 8840/0002:0223, 8840/0002:0140, 
8840/0003:0325, 8840/0003:0029, 8840/0003:0009, 
8840/0003:0322, 8840/0003:0453, 8840/0003:0008, (stadionas) 
8840/0003:0452, 8840/0003:0007, 8840/0003:0030, 
8840/0003:0458, 8840/0003:0033, 8840/0003:0414, 
8840/0003:0374, 8840/0003:0319, 8840/0003:0417, 
8840/0003:0409, 8867/0020:0004, 8867/0020:0008. 
 
Šie sklypai yra įtraukti į detaliojo plano pagrindinį brėžinį, remiantis VĮ „Registrų centras“ pateikta 
planuojamos teritorijos kadastrinio žemėlapio ištrauka. 
 

Esama planuojamos teritorijos būklė. 
 
Planuojamoje teritorijoje esantys sklypai 
 
Planuojamoje teritorijoje esantys suformuoti prie esamų privačios nuosavybės teise pastatų bei 
įregistruoti sklypai parodyti lentelėje “Esamų sklypų eksplikacija”. 
 
Lentelė. Esamų sklypų eksplikacija 

Eil.nr. Sklypo adresas Sklypo 
kadastrinis nr. 

1. Stadiono g.19 8867/0020:0006 
2. Stadiono g.17 8867/0020:0003 
3. Stadiono g.15 8867/0020:0001 
4. Žalgirio g. 52 8867/0020:0007 

 
Šie sklypai yra įtraukti į detaliojo plano pagrindinį brėžinį, remiantis VĮ „Registrų centras“ pateikta 
planuojamos teritorijos kadastrinio žemėlapio ištrauka. 
 
Esamas užstatymas 
 
Be aukščiau minėtų sklypų užstatymo planuojamoje teritorijoje gyvenamieji bei ūkiniai pastatai yra 
šiais adresais: Stadiono g. 21/Tulpių g. 16 ir Stadiono g. 13. 
Piečiau Stadiono gatvės įrengta asfaltuota automobilių parkavimo aikštelė. 
Pietrytinėje teritorijos dalyje yra nenaudojama šaudykla. 
 
Esama susisiekimo sistema 
 
Žalgirio gatvė. – rajoninio kelio Nr.  4223 Šilutė – Užliekniai – Kantariškiai (techninė kategorija V) 
dalis, gatvės danga – asfaltas. Tai – pagrindinė planuojamos teritorijos bei pietinėje pusėje esančios 
Pagrynių gyvenvietės susisiekimo su Šilutės miesto centru linija. 
Tulpių gatvė (danga – asfaltas) – jungianti planuojamos teritorijos šiaurės vakarų dalį su krašto keliu 
Nr. 206 Šilutė – Rusnė. Turi sankryžą su Žalgirio g. 
Stadiono gatvė (danga – asfaltas) -  jungianti planuojamos teritorijos šiaurės bei šiaurės rytų dalis su 
kitais esamais žvyruotais keliais, taip pat su rytinėje pusėje esančiais sodais bei turinti perspektyvinę 
galimybę  sujungimui su Tilžės gatve.  
Žvyruotas kelias (be pavadinimo), jungiantis Žalgirio g. (pietinėje pusėje, už planuojamos teritorijos 
ribų) su Stadiono g. (šiaurės rytų pusėje, ties planuojamos teritorijos riba).  
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Ąžuolo gatvė (danga – žvyras) sutampa su dalimi Šilutės miesto pietinės ribos, turinti sankryžą su 
aukščiau minėtu žvyruotu keliu. 
Kiti žvyruoti keliai bei takai. 
 
Esamos gamtos paveldo bei kultūros vertybės  
 
Centrinėje planuojamos teritorijos dalyje esančiame miškelyje stovi Pagrynių ąžuolas – gamtos 
paveldo vertybė, dauguma šioje teritorijos dalyje esančių medžių - vertingi. 
Kultūros vertybės. Nėra. 
 
 
Esami inžineriniai tinklai ir inžinerinės infrastruktūros objektai. 
 
1. Elektra. 
Planuojamoje teritorijoje yra nutiestos 35kV, 10kV ir 0,4kV įtampos elektros oro linijos. Šiaurės 
rytinėje ir rytinėje planuojamos teritorijos dalyse stovi transformatorinės elektros pastotės:  KT – 18 
ir KT – 62. Vakarų pusėje, už planuojamos teritorijos ribų šalia Tulpių gatvės yra transformatorinė 
pastotė TR-30. 
2. Ryšiai. 
Ryšio linijos nutiestos šalia Žalgirio gatvės. 
3. Vandentiekis. 
Vandentiekis PE110 paklotas šalia Tulpių ir Žalgirio gatvių. 
4. Lietaus nuotekų kanalizacija. 
Nėra. 
5. Drenažas. Vandens kanalai. 
Dalinai veikiančio drenažo sistema įrengta po visa planuojama teritorija, išskyrus jos rytinę dalį ir 
planuojamo parko teritoriją. Šiaurės vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje yra 30,57a ploto kūdra, 
surenkanti vandenį iš esamos drenažo sistemos bei paviršines nuotekas. 
Nuo Žalgirio gatvės iki vakarinės planuojamos teritorijos ribos išsidėstęs vandens pertekliaus 
nuleidimo iš kūdros kanalas.  
Rytinėje planuojamos teritorijos dalyje, lygiagrečiai Stadiono gatvei, išsidėstęs vandens kanalas, 
surenkantis vandenį iš drenažo sistemos bei paviršines nuotekas. 
6. Ūkinių nuotekų kanalizacija. 
Nėra. 
7. Kiti inžinieriniai tinklai. 
Nėra. 
 
7.1.4. SPRENDINIAI 

 
Sklypų formavimas. Teritorijos užstatymas. 

 
Suformuoti 155 gyvenamosios paskirties sklypai, skirti individualiems mažaaukščiams 
gyvenamiesiems namams statyti. Daugumos naujai suformuotų gyvenamosios paskirties sklypų plotai 
- apie 12,00-15,00 a, kitų – nemažiau, kaip 6,00 a, prie nuosavybės teise valdomų pastatų – iki 
30,00a. Esami gyvenamosios paskirties sklypai integruoti į suplanuotus kvartalus, arti jų privestos 
teritorijos infrastruktūros komunikacijos. 
Formuojamiems gyvenamųjų namų kvartalams, atsižvelgiant į esamas bei nustatomas apsaugos 
zonas, nustatoma užstatymo pastatais linija. Užstatymo pastatais zona gyvenamosios paskirties 
sklypuose turės būti nustatyta techniniais projektais, remiantis detaliojo plano sprendiniuose 
pateikiamais maksimalaus užstatymo tankio, leistino pastatų aukščio rodikliais bei STR 2.02.09:2005.  
30a sklypas, esantis adresu Stadiono g. 21/Tulpių g. 16, yra išpirktas, jo ribų suformavimas 
atliekamas šiuo detaliuoju planu. Gyvenamam namui, esančiam adresu Stadiono g. 13, nustatomas 30 
a sklypo plotas. 
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Gyvenamųjų namų šildymui numatyta naudoti kietą arba suskystintą kurą, perspektyvoje – 
dujofikuoti. 
Nelegalius apleistus pastatus, esančius planuojamų sklypų teritorijoje, siūloma nugriauti. 
Dėl formuojamų naujų sklypų turės būti pakeista dabartinė adresų sistema. 
Pietrytinėje teritorijos dalyje suformuotas rezervinis kitos paskirties žemės sklypą, skirtą 
perspektyviniam sujungimui su dalimi užmiesčio teritorijos bei racionaliam gyvenamųjų kvartalų 
formavimui, kai, plečiantis miestui, bus nukelta miesto riba. 
Suformuotas 0,8432 ha ploto komercinės paskirties žemės sklypas su užstatymo pastatais zona. Į 
sklypą numatyti 3 įvažiavimai. Automobilių parkavimą siūloma spręsti techniniu projektu, sklypo 
ribose įrengiant parkavimo aikštelę. 
Suformuotas 4,1631 ha ploto rekreacinės paskirties žemės sklypas parko teritorijai su takeliais aplink 
gamtos paveldo vertybę - Pagrynių ąžuolą. 
Suformuotas 0,9438 ha ploto bendro naudojimo paskirties žemės sklypas teritorijai aplink kūdrą. 
Suformuoti sklypai infrastruktūros objektams (transformatorinėms pastotėms, valymo įrenginiams, 
siurblinei). 
 

Gamtos paveldo bei kultūros vertybių išsaugojimas 
 
Rekreacinės paskirties žemės sklypo parko teritorijai suformavimas bei papildomų apsaugos režimų 
nustatymas padės išsaugoti gamtos paveldo vertybę - Pagrynių ąžuolą. 
Kultūros vertybės. Nekilnojamų kultūros vertybių nėra, tačiau teritorijos plotas didesnis, negu 5 ha, 
todėl, remiantis LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių įstatymo (1994-12-22 Nr. I-733) 25 straipsniu 
nustatyta tvarka prieš pradedant žemės darbus turi būti atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai (LR 
kūltūros ministerijos KVAD Klaipėdos teritorinio padalinio 2005-01-13 d. išduotos planavimo 
sąlygos Nr. (12.12)-2KL-04). 
 

Teritorijos infrastruktūra. 
 
Susisiekimo komunikacijos bei infrastruktūros objektai 
 
Įvertinus Žalgirio gatvės tęsinį į Šilutės centro pusę bei Pagrynių gyvenvietės link, esamų sankryžų 
planuojamoje teritorijoje bei už jos ribų išsidėstymą bei STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir 
kaimų susisiekimo sistemos“, šiai gatvei suteikiama C1 kategorija. Aukštesnės kategorijos suteikimo 
galimybę riboja atstumai tarp sankryžų Pagrynių gyvenvietėje bei Šilutės mieste. Rekonstruoti 
vandens pralaidą, jungiančią kūdrą su kanalu, sudarant galimybę geriau išplanuoti Žalgirio g. 
infrastruktūros koridorių. 
Dėl numatomo automobilių eismo intensyvumo padidėjimo Stadiono gatvė platinama iki C2 
kategorijos, taip pat siūloma įrengti geležinkelio pervažą (viaduką) ties išvažiavimu į Tilžės gatvę 
šiaurės rytų pusėje. 
Tulpių gatvei siūloma suteikti C2 kategoriją. 
C2 kategorija taip pat suteikiama gatvei šalia planuojamo parko aplink Pagrynių ąžuolą, jungiančiai 
Stadiono gatvę nuo šiaurės rytų su Žalgirio gatve pietinėje dalyje už planuojamos teritorijos ribų. 
Suformuota 12 naujų gatvių, jungsiančių planuojamus miesto kvartalus su pagrindinėmis Žalgirio, 
Tulpių bei Stadiono gatvėmis, dalinai panaudojant esamą žvyro kelių tinklą. Šioms gatvėms 
suteikiama D kategorija.  
Pagrindine planuojamos teritorijos gatve nustatytoma Žalgirio gatvė. Įvažiavimai į gyvenamosios bei 
komercinės paskirties sklypus suplanuoti iš šalutinių - D kategorijos gatvių. 
Padidinta prie stadiono esanti automobilių parkavimo aikštelė iki 250-260 lengvųjų automobilių 
stovėjimo vietų. Atstumas nuo šios aikštelės iki stadiono – apie 50 m, iki parko aplink Pagrynių 
ąžuolą – apie 100-150 m, iki planuojamo prekybos – pramogų centro – apie 150-200 m. Papildomai 
numatytos parkavimo zonos tarp naujai suformuotų gyvenamųjų sklypų bei Stadiono gatvės - 
papildomai iki 100-110 lengvųjų automobilių stovėjimo vietų.  
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Stadiono teritorija, aplink ją esantis parkas bei automobilių parkavimo aikštelė apjungtos pėsčiųjų bei 
dviračių taku su suplanuotu parku aplink Pagrynių ąžuolą, taip pat su bendro naudojimo teritorija 
aplink kūdrą. 
Abipus esamų bei planuojamų gatvių suformuoti pėsčiųjų takai, vienoje gatvės koridoriaus pusėje - 
platesnis takas su papildoma juosta dviračiams. Numatytos apželdinimo juostos tarp gatvių 
važiuojamosios dalies bei šaligatvio pagal galimybes iš pietinės bei vakarinės gatvių pusės, apsaugant 
gatvės važiuojamąją dalį nuo tiesioginių saulės spindulių karščiausiu metų bei paros laiku, taip pat 
apsaugant suplanuotus sklypus bei būsimus pastatus ir statinius juose nuo vyraujančių vakarų vėjų. 
Įvažiavimai į sklypus numatyti iš šalutinių gatvių. 
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius prognozuojamas gyventojų turimo transporto padidėjimas 
papildomai apie 150-250 lengvųjų automobilių. Įvertinus esamus transporto srautus iš Pagrynių 
gyvenvietės, sodų teritorijos ir artimiausių užmiesčio teritorijų Šilutės miesto link bei vienos eismo 
juostos pralaidumą, prognozuojamas maksimalus eismo intensyvymo padidėjimas Žalgirio g. - apie 
48%, maksimali transporto piko trukmė pagrindinėse gatvėse – apie 19 min. 
 
Inžineriniai tinklai ir inžinerinės infrastruktūros objektai 
 
Esamų inžinierinių tinklų naudojimo ir tvarkymo reikalavimai. 
Esami inžineriniai tinklai turi būti aptarnaujami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiosiose žemės ir miško naudojimo 
sąlygose nustatytais apsaugos zonų reikalavimais. 
 
Nauji inžineriniai tinklai suplanuoti esamų ir naujų komunikacinių koridorių (gatvių raudonųjų linijų) 
ribose. Inžinerinės infrastruktūros objektams (transformatorinėms pastotėms, paviršinių nuotekų 
valymo įrenginiams irk t.) suformuoti atskiri sklypai. 
 
1. Elektra 
Suplanuota 10/0,4kV sudvejinta modulinė transformatorinė pastotė MT-1 kurios viena dalis skirta 
elektros energijos tiekimui prekybos ir pramogų centrui, kita – tiekti energiją daliai gyvenamųjų 
kvartalų. 
Numatytas šiaurinėje dalyje esančios transformatorinės pastotės Nr. KT – 18 galios padidinimas 
(MT-2 įrengimas). 
Rytinėje dalyje esanti transformatorinė pastotė Nr. KT – 62 paliekama. 
Elektros energijos tiekimui rytinei planuojamos teritorijos daliai suplanuota modulinė 
transformatorinė pastotė MT-3, į ją suplanuotas atvesti požeminis 10kV elektros kabelis. 
Vakarinės planuojamos teritorijos daliai sklypų elektros energijos tiekimas numatomas iš už 
planuojamos teritorijos ribų esančios transformatorinės pastotės TR-30. 
Numatyti gatvių apšvietimo elektros tinklai vienoje gatvių pusėje, priešingoje negu apželdinimo 
juostos. 
0,4kV įtampos elektros oro linijos esamiems vartotojams pakeičiamos 0,4kV požeminiais kabeliais, 
klojamais inžinerinės infrastruktūros koridoriuose. 
Esamoms 10kV oro linijoms nustatoma apsaugos zona po 10 m į abi puses nuo kraštinių laidų. 
Numatytas 10kV oro linijų panaikinimas, infrastruktūros koridoriuose paklojant 10kV įtampos 
požeminį elektros kabelį. 
35kV elektros oro linijos tinklų apsaugos zonoje gyvenamieji sklypai neplanuojami. 
 
2. Ryšiai 
Numatyta ryšių kanalizacija, kanalų skersmuo – 100mm. 
Prisijungimą prie esamų ryšių tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal AB „Teo LT“ 
išduodamas sąlygas. 
 
3. Vandentiekis 
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Numatyta prisijunti prie esamų PE110 vandentiekio tinklų, prireikus juos rekonstruojant į didesnį 
diametrą. 
Parinktas žiedinis vandentiekio tinklų sudarymo būdas, siekiant užtikrinti vandens tiekimo 
patikimumą bei panaudoti tą patį vandentiekio tinklą gaisrų gesinimui. 
Gaisrams gesinti numatytos vietos hidrantams įrengti. Hidrantų įrengimą tikslinti techniniu projektu 
pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos 
išduodamas sąlygas bei STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.“ 
 
4. Lietaus kanalizacija. 
Suplanuotų bei esamų gatvių komunikacinių koridorių ribose suplanuotas lietaus kanalizacijos 
tinklas. Numatyta vieta paviršinių nuotekų valymo įrenginiams statyti (šalia kanalo, vakarinėje 
dalyje). Nurodyta valymo įrengimų sanitarinė apsaugos zona – 25m. 
Lietaus nuotekų kanalizacijos ir jos įrenginių įrengimą siūloma spręsti techniniu projektu pagal SP 
UAB „Šilutės komunalininkas“ išduodamas sąlygas. 
 
5. Drenažas.  
Drenažo rinktuvus, d125 ir didesnius, suplanuota perkelti iš suformuotų sklypų teritorijos į naujai 
suformuotų gatvių komunikacinių koridorių ribas. Naujai suformuotų sklypų sausinimą, drenažo 
rinktuvų, mažesnių kaip d125, išdėstymą bei įrengimą spręsti techniniais projektais pagal Šilutės 
rajono savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus išduodamas projektavimo sąlygas. 
 
6. Ūkinių nuotekų kanalizacija. 
Suplanuotų bei esamų gatvių komunikacinių koridorių ribose suplanuota ūkinių nuotekų kanalizacijos 
tinklo vieta bei nuotekų siurblinė.  
Suplanuotos ūkinių nuotekų kanalizacijos integravimą į miesto ūkinių nuotekų kanalizacijos sistemą 
siūloma spręsti specialiuoju planu, apimančiu planuojamą bei gretimas teritorijas. 

Ūkinių nuotekų kanalizacijos ir jos įrenginių įrengimą siūloma spręsti techniniu projektu pagal UAB 
„Šilutės vandenys“ išduodamas sąlygas.  

 

7. Dujos 
Numatomas perspektyvinio vidutinio slėgio dujotiekio tinklas, kuriame slėgis – iki 6 bar, o diametras 
– iki d110PE. 
Planuojamos vidutinio slėgio dujotiekio tinklas integravimą į perspektyvinius miesto skirstomojo 
dujotiekio tinklus siūloma spręsti specialiuoju planu, apimančiu visą Šilutės miestą ir būsimą dujų 
skirstymo stotį. 
 
Esamiems inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. Veiklos apribojimai nustatomi pagal 
specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu 
Nr.343 
Naujai suplanuotiems inžineriniams tinklams nustatomi servitutai, infrastruktūros objektams – 
sanitarinės apsaugos zonos. 

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 

(tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant 

užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą 

(Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). 

Žemės savininkas įpareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio 
reikalavimų, leisti jo naudojamame žemės sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius 
inžinierinius tinklus apsaugos zonos ribose. 
 
• Servitutas (206) – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
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• Servitutas (207) – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis 
daiktas) 
• Servitutas (208) – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
 
 
Apsaugos zonos. 

• Vidutinio slėgio (6 bar) dujotiekio apsaugos zona (po 2m abipus vamzdyno ašies) ir 
veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (IX), patvirtintas 
LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343. 
• Vandentiekio apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir 
miško naudojimo sąlygas (XLIX), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343. 
• Ūkinių nuotekų kanalizacijos apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal 
specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (XLIX), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 
nutarimu Nr.343. 
• Ryšių linijų apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir 
miško naudojimo sąlygas (VII), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343. 
• Kelių apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir miško 
naudojimo sąlygas (II), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343. 
• Elektros linijų apsaugos zonos ir veiklos apribojimai nustatomi pagal specialiąsias žemės ir 
miško naudojimo sąlygas (VI), patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343. 
 
Suformuotų sklypų tvarkymo režimai bei pagrindiniai rodikliai pateikti priede Nr. 1. „Teritorijos 
tvarkymo režimo pagrindinių sprendinių lentelė“. 
 
7.1.5. APLINKOS APSAUGOS DALIS 
 
Vietovė 
 
Planuojama ūkinė veikla numatoma Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, Šilutės mieste, laisvame 
valstybinės žemės fonde. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje žemės sklypų ribos bei sklypų plotai 
nustatomi bei keičiami pagal detaliojo plano sprendinus; tikslinė anksčiau suformuotų bei įregistruotų 
žemės sklypų žemės naudojimo paskirtis nekeičiama; nustatomos žemės naudojimo sąlygos ir veiklos 
apribojimai bei žemės servitutai inžinerinių tinklų apsaugos zonoje. 
 
Planuojamoje teritorijoje yra miestų ir gyvenviečių gatvės, privažiavimai. Planuojama ūkinė veikla 
nenumatoma gatvių apaugos zonose. Planuojamoje teritorijoje yra nutiesti dujotiekio, vandentiekio 
tinklai, ryšio kabeliai, elektros oro linijos. 
 
Planuojamoje teritorijoje saugomų teritorijų nėra. Planavimo eigoje įvertintos kelių bei inžinerinių 
tinklų apsaugos zonos. 
 
Planuojamoje teritorijoje yra gamtos paveldo objektas -  Pagrynių ąžuolas. 
 
Planuojama ūkinė veikla 
 
Planuojamos veiklos pavadinimas: Prekybos ir pramogų centro veikla, mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statyba. Investicijos bus numatomos techninio projekto eigoje. 
 
Numatomos technologijos ir pajėgumai.  Numatomi techniniais projektais. 
 
Numatomas objektų prisijungimas prie veikiančių inžinerinių tinklų (elektros, ryšių, vandentiekio, 
nuotekų kanalizacijos, vidutinio slėgio dujotiekio) bei šių inžinerinių tinklų išplėtimas. 
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Pastatų, infrastruktūros objektų bei inžinerinių tinklų statybai bus naudojamos statybinės medžiagos, 
sertifikuotos SPSC ar Europos Sąjungos valstybių atitinkamų sertifikavimo institucijų. Energetiniai 
ištekliai: 0,4 kV elektros energijos tiekimas numatomas iš planuojamų bei esamų 10/0,4 kV 
transformatorinių pastočių, papildomai instaliuojamos galios maksimalus poreikis - 3580 kVA, 
vidutinis momentinis elektros energijos suvartojimas – 2650 KWh (realūs kiekiai nustatomi techniniu 
projektu);  numatomas gamtinių dujų, tiekiamų iš vidutinio slėgio dujotiekio, poreikis - iki 370 nm3/h, 
t.y. – iki 810300 nm3/metus (realus suvartojimas nustatomas techniniu projektu), iki 5400 m3/metus 
vandens tiekimas iš vandentiekio tinklų bei iki 5400 m3/metus ūkinių nuotekų (realūs kiekiai 
nustatomi techniniais projektais). Šilumos gamyba patalpų šildymui – 3083 kWh, t.y. apie 6752,5 
MWh/metus (realūs kiekiai nustatomi techniniais projektais). Pavojingų (sprogstamų, degių, 
dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, 
mutageninių, radioaktyviųjų ir kt.) medžiagų naudojimas ir saugojimas nenumatomas. 
 
Terminai: 2006 – 2007 metai. Eiliškumas: 2006 m. atliekamas teritorijos detalusis planas. Nuo 2007 
m., priklausomai nuo investicijų į suplanuotus sklypus, bus vykdomi objektų techniniai ir darbo 
projektai, atliekami statybos darbai ir objektai įvedami į eksploataciją. Bendras planuojamos ūkinės 
veiklos laikas neribotas, atskirų įrenginių eksploatacija priklausys nuo jų techninių charakteristikų. 

 
Galimo poveikio šaltiniai 
 
1. Atliekos. 
Objektų statybos darbų metu susidaręs statybinis laužas išvežamas į sąvartyną. Objektų 
eksploatacijos metu atliekos surenkamos vietos komunalinių tarnybų bei išvežamos į sąvartyną. 
 
2. Pavojingos medžiagos 
Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas pavojingų medžiagų naudojimas ir saugojimas. 
Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas. 
 
3. Kiti faktoriai. 
Planuojama ūkinė veikla nesukels triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir 
nejonizuojančiosios spinduliuotės. 
 
Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai ar gyventojų 
sveikatai. 
 
4. Ekstremalios situacijos. 
Gaisrų prevencija bus užtikrinama techninio projekto stadijoje laikantis statybos reglamentų 
reikalavimų, išlaikant reikiamus atstumus, įrengiant pastatų priešgaisrinį vandentiekį bei numatant 
galimybes priešgaisrinio transporto privažiavimui. Galimos avarijos ar techniniai sutrikimai 
papildomos neigiamos įtakos neturės. 
Įvykus avarijai, priklausomai nuo jos pobūdžio ir vietos, galimi dujų apribojimai (uždarymo įtaisų 
pagalba) arba visiškas dujų nutraukimas. 
 
5. Vanduo. 
Maksimalus orientacinis valdens poreikis: 5400 m3/metus, galimų ūkinių nuotėkų maksimalus 
orientacinis kiekis: 5400 m3/metus. Ūkinės ir buitinės nuotekos numatomos išleisti į suplanuotus 
ūkinių nuotekų kanalizacijos tinklus, prie jų prisijungiant. Paviršinės nuotekos surenkamos  į valymo 
įrenginius (jiems nurodyta 25m SAZ), išvalomos bei išleidžiamos į esamą vandens kanalą 
 
6. Aplinkos oras. 
Oro teršalai susidarys daugiausia šildymo sezono metu, veikiant katilinėms. Maskimaliai išnaudojus 
užstatymo intensyvumą, pastatų šildymo reikmėms pakanka 3,1 MW instaliuotos šiluminės galios, 
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t.y. 1020 nm3/h dujų tiekimo. Įvertinus sezoniškumą, gaunami šie orientaciniai maksimalūs rodikliai: 
šilumos energijos gamyba: 6752,5 MWh/metus; dujų suvartojimas: 810300 nm3/metus; momentinė 
maksimali CO emisija: 0,84 g/s; momentinė maksimali NOx emisija: 0,30 g/s; maksimalus metinis 
išmetamo CO kiekis: 7,37 t/metus; maksimalus metinis išmetamų NOx kiekis: 2,63 t/metus. 
Remiantis tuo, kad dujų nutekėjimai į atmosferą gali būti tik avarijos atveju, galima teigti, kad 
dujotiekis poveikio atmosferai nedarys. Oro kokybei įtakos gali turėti statybos darbų metu veikiantys 
mechanizmai ir atvažiuojantis transportas. 
 
7. Dirvožemis. 
Tose atkarpose, kur numatomas sklypo užstatymas, nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir 
laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, darbus dirvožemis paskleidžiamas 
apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius išvežamas bei panaudojamas kitų 
teritorijų rekultivavimui. Augalinio sluoksnio storis - 25cm. Numatomas dalinis sklypų apželdinimas 
– nemažiau kaip 25% (sprendžiama techniniais projektais). 
 
Numatomos poveikio sumažinimo priemonės 
 
Sklypų teritorijas numatoma aptverti tvora siekiant apsaugoti teritoriją ir joje esančius objektus bei 
inžinerinius tinklus nuo trečiųjų asmenų veiklos. Inžinerinių tinklų sistemoms naudojama sertifikuota 
ir patikima įranga, nuolat vykdoma priežiūra. Lauko inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos 
zonos. Susikirtimuose su keliais ir kitais inžineriniais tinklais naujai klojami inžineriniai tinklai 
tiesiami dėkluose. Inžinerinių tinklų ašis požeminėje dalyje 0,3m atstumu virš tinklų pažymima 
įspėjamaja juosta. Katilinėse turi būti naudojami mažos CO ir NOx emisijos katilai. Šildomų pastatų 
bei statinių konstrukcijos bei patalpų techniniai sprendimai turi užtikrinti maksimalų šilumos 
išsaugojimą bei minimalų dujinių katilų galios panaudojimą. 
 
 
7.1.6. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS 
 
 
Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas sveikos gyvenamosios 
aplinkos užtikrinimo (higieniniu – sanitariniu), erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo)  
aplinkosauginiu priešgaisriniu aspektais. 
 
Sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo (higieniniu – sanitariniu) požiūriu. 
Planuojamoje teritorijoje numatomi sklypai individualių namų statybai. Miesto susisiekimo 
komunikacijos suplanuotos panaudojant esamas gatves bei suformuojant naujas. Gyvenamoji 
teritorija nesiriboja su aplinką teršiančiomis gamybinėmis zonomis. Gatvių komunikacinių koridorių 
ribose suplanuoti visi reikalingi miesto infrastruktūros inžineriniai tinklai, numatant įvadus į sklypus. 
Išsaugoma želdynų teritorija aplink Pagrynių ąžuolą, joje suformuojant parką. Suformuotas 
komercinės paskirties sklypas prekybos – pramogų centro statybai. Suformuota bendro naudojimo 
teritorija aplink kūdrą. Įgyvendinant detaliojo plano sprendinius, ūkinės nuotekos bus surenkamos ir 
nukreipiamos į esamų kanalizacijos tinklų magistrales, paviršines nuotekas numatyta surinkti  į 
planuojamus lietaus nuotekų tinklus bei išvalyti valymo įrenginiuose, prieš išleidžiant į vandens 
kanalą, nuotekų tinklų bei inžinerinių įrenginių statybą spręsti techniniais projektais, griežtai laikantis 
STR 2.01.01 (3) 1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, Sveikata, Aplinkos apsauga” bei kitų 
galiojančių statybos reglamentų bei aplinkosaugos normatyvinių dokumentų, todėl planuojamos 
teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybė neturėtų pablogėti. Įgyvendinus detaliojo plano 
sprendinius, pradės funkcionuoti dujinės katilinės, kurios gamins šilumą patalpų apšildymui, dėl ko 
šildymo sezono metu padidės oro tarša dėl CO ir NOx išmetimų. Gamtinės dujos – tai viena 
ekologiškiausių kuro rūšių, todėl, lyginant su kitomis kuro rūšimis (mazutu, kietu kuru ir kt.), tarša 
bus minimali. Taip pat oro kokybei įtakos turės statybvietėje dirbantys machanizmai, padidėsiantis 
transporto judėjimas, tačiau tai nevyks nuolatos, o tik atitinkamais paros periodais. Neigiamas 
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trumpalaikis poveikis numatomas periodo iki dujofikavimo metu, kol pastatų šildymui bus 
naudojamos kitos kuro rūšys (malkos, anglys, krosninis kuras ar kt.) 
 
Erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) požiūriu. 
Remiantis detaliojo plano sprendiniais, planuojamoji teritorija yra mažaaukštė, priderinta prie žaliųjų 
plotų, darniai pritampanti prie aplinkinių teritorijų – Pagrynių gyvenvietės, sodų teritorijų, stadiono 
teritorijos, esamų kelių bei gatvių išdėstymo. Sprendinių įgyvendinimas teigiamai paveiks rajono 
plėtrą. Prognozuojamas ilgalaikis poveikio efektas. Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius bus 
sutvarkytos ir dalinai apželdintos šiuo metu nenaudojamos teritorijos, dėl ko pagerės kraštovaizdžio 
estetinė kokybė. 
 
Aplinkosauginiu požiūriu. 
Planuojamoje teritorijoje maksimaliai išsaugojami vertingi medžiai. Suformuotas parkas. Planavimo 
metu atsižvelgta į Šyšos upės vandens apsauginių juostų Šilutės mieste projektą (patvirtintą Šilutės 
rajono valdybos 1994 05 02 potvarkiu Nr. 190-V) bei Lietuvos Respublikos Biologinės įvairovės 
išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą, AM, PB, 1997 m. KRAAD. Numatytas paviršinių nuotekų 
surinkimas į lietaus kanalizacijos tinklus, išleidžiant jas į vandens telkinius per valymo įrenginius. 
Buitinių bei ūkinių nuotekų surinkimui suplanuoti kanalizacijos tinklai. Pastatų šildymui numatyti 
ekonomiškus naujausių technologijų katilus, išskiriančius mažus COx ir NOx kiekius. Pastatų 
statybai naudoti šilumą maksimaliai išsaugojančius projektus bei statybines medžiagas, siekiant 
minimizuoti galimus teršalų išmetimus į atmosferą. Vadovautis galiojančiais statybiniais 
reglamentais: STR 2.01.01 (6) 1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas bei šilumos 
išsaugojimas” bei kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Detaliojo plano sprendinių 
įgyvendinimas nepaveiks dirvožemio išteklių ir žemės ūkio naudmenų, ekosistemų ir biologinės 
įvairovės, saugomų gamtos vertybių, gamtinės rekreacinės aplinkos, nepaveiks kraštovaizdžio 
ekologinės pusiausvyros 
 
Priešgaisriniu požiūriu. 
Planuojamoje teritorijoje gaisrų gesinimas išspręstas, suplanavus žiedinio tipo reikiamo diametro 
vandentiekio tinklus bei numačius vietas hidrantų statybai. Statant naujus pastatus bei statinius, 
privaloma vadovautis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”, RSN 139-92 
“Pastatų ir statinių žaibosauga” bei kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

 
 
 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 
 
 
 

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, tel 8-441-79227 

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Šilutės miesto pietinės dalies teritorijos detalusis planas 

Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Šilutės miesto generalinis planas, patvirtintas 1983-05-16 d. LTSR valstybinio statybos reikalų komiteto 
įsakymu Nr. 112, 
Naujos fekalinės kanalizacijos trasos nuo Pagrynių kaimo siurblinės iki Šilutės miesto siurblinės Tulpių 
gatvėje specialusis planas, patvirtintas 2003-11-26 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu Nr. A1-451 
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Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 
Šilutės strateginės plėtros programa 

Status quo situacija 
Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, teritorija nebūtų išnaudota miesto plėtrai t.y. gyvenamųjų namų 
statybai bei infrastruktūros suformavimui, teritorija išliktų nepatraukli potencialiems investuotojams, 
perspektyvoje nebūtų vykdoma ūkinė veikla, galinti mokesčiais papildyti savivaldybės biudžetą, nebūtų 
kuriamos darbo vietos. 
Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 
Suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti; 
suformuoti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, inžinerinės bei 
miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą žemės sklypams 
prie nuosavybės teise valdomo nekilnojamo turto naudoti. 
Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) 
Detaliojo plano sprendiniai atitinka planavimo tikslus, uždavinius bei planavimo sąlygas, Suformuoti 155 
sklypai, kurių paskirtis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, komercinės paskirties sklypas prekybos-
pramogų centro statybai, sklypas miško parkui, sklypas bendro naudojimo teritorijai, infrastruktūros objektų 
bei komunikacinių koridorių sklypai. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas pritrauks investicijas, ko 
pasekmė – namų  statyba, paslaugų sferos plėtra, bei su tuo susijęs naujų darbo vietų sukūrimas. Tai 
teigiamai paveiks rajono, plėtrą, ekonominį bei socialinį gyvenimą. 
Vertinimo 
aspektai 

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas 
(trumpalaikis, ilgalaikis) 
poveikis 

Sprendinio 
poveikis: 

  

Sveikos 
gyvenamosios 
aplinkos 
užtikrinimo 
(higieniniu – 
sanitariniu) 
požiūriu 
 

Planuojamoje teritorijoje numatomi sklypai 
individualių namų statybai. Miesto susisiekimo 
komunikacijos suplanuotos panaudojant esamas 
gatves bei suformuojant naujas. Gyvenamoji teritorija 
nesiriboja su aplinką teršiančiomis gamybinėmis 
zonomis. Gatvių komunikacinių koridorių ribose 
suplanuoti visi reikalingi miesto infrastruktūros 
inžineriniai tinklai, numatant įvadus į sklypus. 
Išsaugoma želdynų teritorija aplink Pagrynių ąžuolą, 
joje suformuojant parką. Suformuotas komercinės 
paskirties sklypas prekybos – pramogų centro statybai. 
Suformuota bendro naudojimo teritorija aplink kūdrą. 
Įgyvendinant detaliojo plano sprendinius, ūkinės 
nuotekos bus surenkamos ir nukreipiamos į esamų 
kanalizacijos tinklų magistrales, paviršines nuotekas 
numatyta surinkti  į planuojamus lietaus nuotekų 
tinklus bei išvalyti valymo įrenginiuose, prieš 
išleidžiant į vandens kanalą, nuotekų tinklų bei 
inžinerinių įrenginių statybą spręsti techniniais 
projektais, griežtai laikantis STR 2.01.01 (3) 1999 
“Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, Sveikata, 
Aplinkos apsauga” bei kitų galiojančių statybos 
reglamentų bei aplinkosaugos normatyvinių 
dokumentų, todėl planuojamos teritorijos paviršinių ir 
požeminių vandenų kokybė neturėtų pablogėti. 

Įgyvendinus detaliojo plano 
sprendinius, pradės 
funkcionuoti dujinės katilinės, 
kurios gamins šilumą patalpų 
apšildymui, dėl ko šildymo 
sezono metu padidės oro tarša 
dėl CO ir NOx išmetimų. 
Gamtinės dujos – tai viena 
ekologiškiausių kuro rūšių, 
todėl, lyginant su kitomis kuro 
rūšimis (mazutu, kietu kuru ir 
kt.), tarša bus minimali. Taip 
pat oro kokybei įtakos turės 
statybvietėje dirbantys 
machanizmai, padidėsiantis 
transporto judėjimas, tačiau tai 
nevyks nuolatos, o tik 
atitinkamais paros periodais. 
Neigiamas trumpalaikis 
poveikis numatomas periodo 
iki dujofikavimo metu, kol 
pastatų šildymui bus 
naudojamos kitos kuro rūšys 
(malkos, anglys, krosninis 
kuras ar kt.) 
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Erdviniu – 
urbanistiniu 
(kraštovaizdžio 
formavimo) 
požiūriu 

Remiantis detaliojo plano sprendiniais, planuojamoji 
teritorija yra mažaaukštė, priderinta prie žaliųjų plotų, 
darniai pritampanti prie aplinkinių teritorijų –
Pagrynių gyvenvietės, sodų teritorijų, stadiono 
teritorijos, esamų kelių bei gatvių išdėstymo. 
Sprendinių įgyvendinimas teigiamai paveiks rajono 
plėtrą. Prognozuojamas ilgalaikis poveikio efektas.
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius bus 
sutvarkytos ir dalinai apželdintos šiuo metu 
nenaudojamos teritorijos, dėl ko pagerės 
kraštovaizdžio estetinė kokybė 

 

Aplinkosauginiu 
požiūriu  

Planuojamoje teritorijoje maksimaliai išsaugojami 
vertingi medžiai. Suformuotas parkas. Planavimo 
metu atsižvelgta į Šyšos upės vandens apsauginių 
juostų Šilutės mieste projektą (patvirtintą Šilutės 
rajono valdybos 1994 05 02 potvarkiu Nr. 190-V) bei 
Lietuvos Respublikos Biologinės įvairovės 
išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą, AM, PB, 
1997 m. KRAAD. Numatytas paviršinių nuotekų 
surinkimas į lietaus kanalizacijos tinklus, išleidžiant 
jas į vandens telkinius per valymo įrenginius. Buitinių 
bei ūkinių nuotekų surinkimui suplanuoti kanalizacijos 
tinklai. Pastatų šildymui numatyti ekonomiškus 
naujausių technologijų katilus, išskiriančius mažus 
COx ir NOx kiekius. Pastatų statybai naudoti šilumą 
maksimaliai išsaugojančius projektus bei statybines 
medžiagas, siekiant minimizuoti galimus teršalų 
išmetimus į atmosferą. Vadovautis galiojančiais 
statybiniais reglamentais: STR 2.01.01 (6) 1999 
“Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas 
bei šilumos išsaugojimas” bei kitais galiojančiais 
normatyviniais dokumentais. Detaliojo plano 
sprendinių įgyvendinimas nepaveiks dirvožemio 
išteklių ir žemės ūkio naudmenų, ekosistemų ir 
biologinės įvairovės, saugomų gamtos vertybių, 
gamtinės rekreacinės aplinkos, nepaveiks 
kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros. 

 

Priešgaisriniu 
požiūriu  
 

Planuojamoje teritorijoje gaisrų gesinimas išspręstas, 
suplanavus žiedinio tipo reikiamo diametro 
vandentiekio tinklus bei numačius vietas hidrantų 
statybai. Statant naujus pastatus bei statinius, 
privaloma vadovautis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė 
sauga. Pagrindiniai reikalavimai”, RSN 139-92 
“Pastatų ir statinių žaibosauga” bei kitais galiojančiais 
normatyviniais dokumentais 

 

Siūlomos 
alternatyvos 
poveikis: 

  

Sveikos 
gyvenamosios 
aplinkos 
užtikrinimo 
(higieniniu – 
sanitariniu) 
požiūriu 
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Erdviniu – 
urbanistiniu 
(kraštovaizdžio 
formavimo) 
požiūriu 

  

Aplinkosauginiu 
požiūriu  

  

Priešgaisriniu 
požiūriu  
 

  

 


