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ŽEMĖS SKLYPŲ, ŠILUTĖS MIESTE, KLAIPĖDOS G.33C IR KLAIPĖDOS G.33D  

(ŠILUTĖS MIESTO TERITORIJOJE TARP STATYBININKŲ, NAUJAKURIŲ,  
KLAIPĖDOS IR GLUOSNIŲ GATVIŲ ) 

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 šiaurinėje dalyje, miesto gyvenamojoje zonoje, suplanuotoje 
detaliuoju planu, patvirtintu 2005-04-20 Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 
Nr.A1-348. Sklypai išsidėstęs pietvakarinėje Klaipėdos – Gluosnių gatvių sankryžos pusėje, Klaipėdos gatvės 
vakarinėje išklotinėje. Kitoje gatvės pusėje stovi prekybos centras. Planuojamos teritorijos šiaurinėje ir pietinėje 
pusėse palei Klaipėdos gatvę yra gyvenamosios sodybos. Vakarinėje planuojamos teritorijos pusėje suplanuoti 
nauji gyvenamieji sklypai. Visoje planuojamoje teritorijoje yra melioracijos tinklai. Palei Klaipėdos gatvę 
praeina eilė inžinerinių tinklų. 
           Detaliuoju planu sklypams buvo numatyta komercinė paskirtis. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005-
07-21 sprendimu Nr.T1-782 numatyta žemės naudojimo būdą keisti į visuomeninį.  

  
2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS  SPRENDINIAI 

          Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas, nustatant visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo 
būdą, religinių bendruomenių pastatų statybos pobūdį; suformuoto žemės sklypo apstatymo reglamentų, 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas arba papildymas.  
           Sklypai sujungiami ir jiems nustatomas sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos – 
V, pobūdis – religinių bendruomenių pastatų statybos – V2. 
            Planuojamas statyti objektas – katalikų religinės bendruomenės pastatai – yra visuomenei svarbus 
objektas. Jų architektūrinei idėjai turi būti skelbiamas konkursas (reglamentas a), todėl planuojamame sklype 
numatyta maksimali statinių statybos zona, kad neapriboti architektūrinių ir urbanistinių idėjų variantų. Dėl tų 
pačių priežasčių nenustatomi papildomi reglamentai pastatams (medžiagoms, estetikai, siluetui bei paliekami 
abu, suplanuoti ankstesniu detaliuoju planu,  įvažiavimai į sklypą. Kasdieninių poreikių automobilių parkavimas 
dėstomas planuojamame sklype (STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 
10 lentelė – parapijų bažnyčios – 1 vieta  15 sėdimų vietų. Automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengtos 
vietos žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms.“ reikalavimus. Sklypo grindiniams ir parkavimo aikštelių įrengimui bei išdėstymui nustatyti 
papildomi reglamentai – b, c. Epizodiniam parkavimui (renginių metu) planuojama naudotis automobilių 
stovėjimo aikštele prie prekybos centro (aikštelė įrengta pagal infrastruktūros sutartį).  

Inžineriniai tinklai - sklypo inžinerinių tinklų prisijungimo prie miesto tinklų sprendiniai suplanuoti 
vadovaujantis planavimo sąlygomis: 

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, Šilutės 
skyriaus, 2005-10-26 išduotas sąlygas Nr. 49000-214; 

- ryšiai – miesto tinklai, pagal AB „Lietuvos telekomas“, 2005-10-24 išduotas sąlygas Nr.03-2-05-
3/4613; 

- vandentiekis, nuotekų tinklai – miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės vandenys“, 2005-11-03 išduotas 
sąlygas Nr.(1.19-01)-237(V15);  

- lietaus kanalizacija – miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės komunalininkas“, 2005-11-08 išduotas 
sąlygas Nr.219; 

- šildymas – miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės šilumos tinklai“, 2005-11-07 išduotas sąlygas Nr.1.16-
1041;  

- melioracijos sistemos - rengiant pastatų ir statinių techninius projektus įvertinti esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2005-10-28 sąlygas Nr.KR3-
474. 

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 
Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant 
techninius projektus, pagal technines sąlygas. 
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Išorinis gaisrų gesinimas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos (schema pridedama).  
Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Naujos (projektuojamos) sąlygos - elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; - šilumos ir karšto vandens 
tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
Naikinamos sąlygos - saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas. 
 
  

3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m., Klaipėdos g.33c (sklypui numatomas pirmas eilėje (iš esamų) adresas) 
Sklypo plotas: 9722 kv.m. 
Sklypo dalies tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – religinių bendruomenių 
pastatų statybos – V2; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – pastatams - 30m;  
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 10%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 15%; 
a – privalomas architektūrinės idėjos konkursas; 
b – sklypo grindiniai – spalvotos betoninės trinkelės, akmeninės trinkelės (asfalto ir ištisinio betono danga 
negalima);  
c - parkavimo vietos įrengiamos salelių principu (ne daugiau 5 stovėjimo vietų vienoje salelėje) su želdinių 
intarpais (ištisiniai parkavimo plotai negalimi); 
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
-           Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai:  
- kodas 203 – kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
 

 4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

           Sklypai sujungiami ir jiems nustatomas sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos – 
V, pobūdis – religinių bendruomenių pastatų statybos – V2. 
            Planuojamas statyti objektas – katalikų religinės bendruomenės pastatai – yra visuomenei svarbus 
objektas. Jų architektūrinei idėjai turi būti skelbiamas konkursas (reglamentas a), todėl planuojamame sklype 
numatyta maksimali statinių statybos zona, kad neapriboti architektūrinių ir urbanistinių idėjų variantų. Dėl tų 
pačių priežasčių nenustatomi papildomi reglamentai pastatams (medžiagoms, estetikai, siluetui bei paliekami 
abu, suplanuoti ankstesniu detaliuoju planu,  įvažiavimai į sklypą. Kasdieninių poreikių automobilių parkavimas 
dėstomas planuojamame sklype (STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 
10 lentelė – parapijų bažnyčios – 1 vieta  15 sėdimų vietų. Automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengtos 
vietos žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms.“ reikalavimus. Sklypo grindiniams ir parkavimo aikštelių įrengimui bei išdėstymui nustatyti 
papildomi reglamentai – b, c. Epizodiniam parkavimui (renginių metu) planuojama naudotis automobilių 
stovėjimo aikštele prie prekybos centro (aikštelė įrengta pagal infrastruktūros sutartį).  
 

4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 
4.1.1.aplinkosauginiu  bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu  

Teritorijoje planuojamos veiklos būdai bei jos apimtys poveikio gretimybėms triukšmo, atmosferos 
taršos ir insoliacijos aspektais neigiamos įtakos neturės, nes sklypo naudojimo būdas (iš komercinio keičiamas į 
visuomeninį) mažina šio poveikio intensyvumą. Sklype planuojamas statyti objektas - katalikų religinės 
bendruomenės pastatai, nėra taršos objektas, todėl sanitarinė apsaugos zona objektui nenustatoma.  

Kasdieninių poreikių automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype (STR 2.06.01:1999 
„Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė – parapijų bažnyčios – 1 vieta 15 sėdimų 
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vietų. Automobilių stovėjimo aikštelėse turi būti įrengtos vietos žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimus. Sklypo grindiniams ir 
parkavimo aikštelių įrengimui bei išdėstymui nustatyti papildomi reglamentai. Epizodiniam parkavimui 
(renginių metu) planuojama naudotis automobilių stovėjimo aikštele prie prekybos centro (aikštelė įrengta pagal 
infrastruktūros sutartį). 

Sklypo inžinerinių tinklų prisijungimo prie miesto tinklų sprendiniai suplanuoti vadovaujantis 
planavimo sąlygomis. Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos. Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai 
detalizuojami rengiant techninius projektus pagal technines sąlygas. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo aspektu neturės. 
4.1.2. Erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo įvaizdžio) aspektu  
             Planuojamas statyti objektas – katalikų religinės bendruomenės pastatai – yra visuomenei svarbus 
objektas. Jų architektūrinei idėjai turi būti skelbiamas konkursas (reglamentas – a), todėl planuojamame sklype 
numatyta maksimali statinių statybos zona, kad neapriboti architektūrinių ir urbanistinių idėjų variantų. Dėl tų 
pačių priežasčių nenustatomi papildomi reglamentai (medžiagoms, estetikai, siluetui) bei paliekami abu, 
ankstesniu detaliuoju planu suplanuoti, įvažiavimai į sklypą. Sklypo grindiniams ir parkavimo aikštelių 
įrengimui bei išdėstymui nustatyti papildomi reglamentai – b, c. 
             Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo 
įvaizdžio) aspektu neturės. 
4.1.3. Priešgaisriniu aspektu   

Išorinis gaisrų gesinimas ir miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos.  
Planuojamų sklypų užstatymo gaisrinės saugos reikalavimai reglamentuojami STR 2.01.04:2004 

“Gaisrinė sauga Pagrindiniai reikalavimai.”,  STR 2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai.“, RSN 136-
92 “Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai.”, RSN 138-92 “Pastatų ir statinių priešgaisrinė automatika.”, 
STR 2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.”, RSN 139-92 “Pastatų ir statinių 
žaibosauga.” reikalavimais.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio  priešgaisriniu aspektu neturės. 
 
 
Projekto vadovas                                                                          V.Mikalauskas (atestato Nr.A470) 
Architektė                                                                                    A. Čepienė (atestato Nr.A695) 
 
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu. 
Planavimo organizatorius:                                                     Šilutės rajono savivaldybės administracijos  
                                                                                                  direktorius  
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