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ŽEMĖS SKLYPO,  KURIO KADASTRINIS NR.8867/00016:206 

(BUVĘS KADASTRINIS NR.8867/0016:117),  
ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., LIETUVININKŲ G.72,  

DETALIOJO PLANO  
 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
                                                       Planavimo organizatorius: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo   

                                                                                                              mokyklos direktorius  Pranas Avižinis  
                                                                                                      pagal Detaliojo teritorijų planavimo  

                                                                                                               organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 
                                                                                                        2007-12-19 sutartį Nr.R5-(9.40)-1293                  

                                                                        Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 

 1.ESAMA SITUACIJA – ANALIZĖ 
        
Bendrieji duomenys      
       Planuojama teritorija yra Šilutės miesto centrinėje dalyje, Šilutės miesto istorinėje dalyje –kultūros vertybė 
– U45 teritorijoje.  Sklype esantys pastatai – Šilutės kalėjimo statinių kompleksas  yra kultūros vertybė – 
G519K, kurį sudaro pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - G519K3. 
Teritorijos ribų planas nustatytas ir patvirtintas Kultūros paveldo centro direktoriaus 2005-04-13. Visas 
planuojamas sklypas patenka į kultūros vertybės teritorijos ribas. Į mokomąjį viešbutį rekonstruoti ir išplėsti 
numatytas sandėlis yra kultūros vertybės teritorijoje, bet pats nėra kultūros vertybė.  
       Mokomojo viešbučio projektas rengiamas pagal projektą finansuojamą iš Europos sąjungos struktūrinių 
fondų lėšas „Turizmo aptarnavimo ir medienos apdirbimo darbuotojų profesinio mokymo bazės modernizavimo 
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje“,  projekto kodas BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0096.  
      Planuojamas sklypas patenka į teritoriją, kuriai 2004m. buvo parengtas detalusis planas – Šilutės miesto 
Lietuvininkų, Tilžės, dirvų, Darbininkų gatvių bei daugiabučių gyvenamųjų namų ribojamo kvartalo teritorijos 
detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-09 įsakymu 
Nr.A1-70.  
 
Detaliojo plano rengimo pagrindas  
-   Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimas Nr.T1-322 „Dėl pritarimo žemės sklypo, kurio 
kadastrinis Nr.8867/0016:117, Lietuvininkų g.72, Šilutėje, tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, 
nustatytų detaliuoju planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-09 
įsakymu Nr.A1-70 „Dėl Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, Darbininkų gatvių bei daugiabučių gyvenamųjų 
namų kvartalo ribojamos teritorijos detaliojo plano patvirtinimo“ keitimui“;  
-    Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-21 įsakymas Nr.A1-1219 „Dėl  detaliojo 
planavimo organizatoriaus teisių  ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo“; 
-    Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2007-12-19 sutartis Nr.R5-    
     (9.40)-1293; 
-    Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.09-624, išduotos 2008-01-29 Šilutės rajono 
savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus.   
       Jau prasidėjus planavimo procedūrai vyko žemės sklypo registro duomenų tikslinimas ir buvo pakeistas 
žemės sklypo kadastrinis iš 8867/0016:117 į 8867/0016:206. Dėl šių duomenų pasikeitimo paskelbta papildoma 
informacija laikraštyje ir internetiniame Šilutės rajono savivaldybės puslapyje.  
 
Detaliojo plano rengimo tikslas  
      Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0016:206 (buvęs kadastrinis Nr.8867/0016:117) , Lietuvininkų 
g.72, Šilutėje, žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų keitimas, numatant mokomojo 
viešbučio pastato statybą.   
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Gretimybės 
       Sklypas šiaurinėje dalyje ribojamas Lietuvininkų gatve. Rytinėje - sklypu prie pastatų Lietuvininkų g.74, 
kuriame stovi pastatai su komercinėmis (pirmuose aukštuose ) ir gyvenamomis patalpomis. Vakarinėje - žemės 
sklypu, kurio kadastrinis Nr.8867/8867/0016:166, Lietuvininkų g.70, kuriame įsikūręs viešbutis „Deims“. 
Pietinėje – valstybinio fondo žeme, kurioje detaliuoju planu suprojektuota infrastruktūros teritorija – Pelkės 
gatvė su priešgaisrine apsisukimo aikštele. Į pietus už jos yra planavimo organizatoriaus panaudos teise 
naudojamas sklypas. 
 
Urbanistika ir kultūros paveldas 
         Planuojama teritorija yra Šilutės miesto centrinėje dalyje, Šilutės miesto istorinėje dalyje –kultūros vertybė 
– U45 teritorijoje. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 2005-01-10 įsakymu Nr.Į-08. 
Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui. Teritorijos ribų planas nustatytas ir patvirtintas Kultūros 
paveldo centro direktoriaus 2004-07-21. 
       Sklype esantys pastatai – Šilutės kalėjimo statinių kompleksas yra kultūros vertybė – G519K, kurį sudaro 
pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - G519K3. Objektas į LR 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 2005-04-18 įsakymu Nr.Į-135. Objektas saugomas viešajam 
pažinimui ir naudojimui. Teritorijos ribų planas nustatytas ir patvirtintas Kultūros paveldo centro direktoriaus 
2005-04-13. Visas planuojamas sklypas patenka į kultūros vertybės teritorijos ribas. Į mokomąjį viešbutį 
rekonstruoti ir išplėsti numatytas sandėlis yra kultūros vertybės teritorijoje, bet pats nėra kultūros vertybė.  
       Miesto dalis, kurioje yra  planuojama teritorija, yra buvusio Žibų kaimo centrinėje dalyje. Istorinis 
užstatymas susiformavo palei Tilžės gatvę. Užstatytoje teritorijoje vyrauja XIXa.pab.-XXa.pr. perimetrinis 
užstatymas. Gatvės išklotinės siluetą formuoja nuo vieno iki keturių aukštų pastatai. Posesijų kiemuose  vyrauja 
dviejų – keturių aukštų pagalbiniai ir gyvenamieji pastatai bei priestatai, sublokuoti per ugniasienes ant gretimų 
sklypų ribų. Į kiemus patenkama iš Lietuvininkų gatvės. Šie siauri praėjimai ar bromos pamažu pradedami 
naudoti vien pėsčiųjų reikmėms, nes iš Dirvų gatvės suformuota  Pelkės gatvė tampa pagrindine sklypus 
aptarnaujančia gatve.   
 
Šilutės miesto bendrojo plano dokumentai 
   Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane, patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta visuomeninei paskirčiai. Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto iki 2026 metų bendrojo 
plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-326 ir  
preliminariuose sprendiniuose, planuojama teritorija patenka į Šilutės miesto centrą, kurio reglamentas įvertina 
kultūros vertybių objektų sklypų ir jų teritorijų užstatymo režimą.    
 
Želdiniai ir inžineriniai tinklai  
     Saugotini sklypo želdiniai auga sklypo pietinėje dalyje. Tai  trys eglės, viena pušis ir vienas lapuotis medis.   
     Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai ir miesto priešgaisrinių hidrantų sistema. 
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2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS  SPRENDINIAI 
 

          Planavimo tikslas – žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0016:206 (buvęs kadastrinis 
Nr.8867/0016:117, Lietuvininkų g.72, Šilutėje,  žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų 
keitimas, numatant mokomojo viešbučio pastato statybą.  

Sklypo naudojimo būdas  ir pobūdis nekeičiami. Sklypui paliekamas esamas visuomeninės paskirties 
teritorijos naudojimo būdas - V ir  mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių 
statybos naudojimo pobūdis – V3.   
        Detaliojo plano sprendiniai nenumato jokių Šilutės kalėjimo statinių komplekso - kultūros vertybės – 
G519K,  kurį sudaro pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - G519K3 – 
tvarkybos darbų.  Visa planuojamos teritorijos ir jos sudedamųjų dalių apsauga ir tvarkyba vykdoma 
vadovaujantis reglamentais:  
x – Šilutės miesto istorinės dalies – kultūros vertybės U45 – apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 
2005-01-10 įsakymu Nr.Į-08. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui.   
y - Šilutės kalėjimo statinių komplekso – kultūros vertybės G519K – apsaugos reikalavimai, nustatyti 
vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą įrašytas 2005-04-18 įsakymu Nr.Į-135. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui:        
 
       Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 19str., 23 str.  
       Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18 str. 
       Mokomojo viešbučio pastato statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimais,  taikomais kitiems statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra 
kultūros vertybė – reglamentai – a, b, c, d, e, f, g . Mokomojo viešbučio pastato atstumai iki gretimų pastatų 
išlaiko sanitarinius atstumus pagal STR2.02.01:2004  193 punkto reikalavimus.  
        Įvažiavimas į sklypą - iš Pelkės gatvės, patekimas į sklypą iš Lietuvininkų gatvės lieka tik pėsčiųjų 
reikmėms.  Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype ir infrastruktūros teritorijoje – palei Pelkės 
gatvę. STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė 7.2. punktas – 
profesinės ir aukštesniosios mokyklos – 1 vieta  30 mokinių. Skaičiuojamas mokinių skaičius – 500 mokinių 
dviem pamainomis – iki 300 mokinių pamainoje. Sklype suplanuota 4 automobilių stovėjimo vietos iš kurių 
viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais. Kitos  10 trumpalaikio automobilių 
stovėjimo vietų planuojama Pelkių gatvėje. Stovėjimo aikštelės vieta išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus 
iki visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų.  
 

Inžineriniai tinklai  
Sklypo inžineriniai tinklai – esami. Melioracijos sistemos – nėra . Detaliojo plano sprendiniai suplanuoti  

vadovaujantis specialiosiomis 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. 

 
       Gaisrinė sauga - išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Artimiausi 
priešgaisriniai hidrantai yra prie pastatų Lietuvininkų g.51 ir Tilžės g.14.   
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3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
 

SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 72  
Sklypo plotas: 3604kv.m. 
Sklypo naudotojai: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros 
ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos – V3;  
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – esamiems pastatams kultūros vertybės sudėtinėms dalims – esamas, 
nekeičiamas; projektuojamo mokomojo viešbučio pastatui -13,0 m;  
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 40%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 110%;    
x – Šilutės miesto istorinės dalies – kultūros vertybės U45 – apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 
2005-01-10 įsakymu Nr.Į-08. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui.   
y - Šilutės kalėjimo statinių komplekso – kultūros vertybės G519K – apsaugos reikalavimai, nustatyti 
vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą įrašytas 2005-04-18 įsakymu Nr.Į-135. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui:        
         
       Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 19 str., 23 str.  
       Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18 str. 
Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai  taikomi kitiems statiniams, esantiems 
kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra kultūros vertybė – projektuojamo mokomojo viešbučio 
pastatui:  
a – pastatas savo aukščiu, apimtimi ir išraiška negali nustelbti kultūros vertybės sudedamųjų dalių – kalėjimo 
pastatų komplekso pastatų;  
b - siluetas - šlaitiniai stogai, kurių siluetų atkartoja senojo sandėlio pastato siluetą; 
c - apdailos medžiagos – molinė apdailos plyta, tinkas, dažymas, medis, keramika, stiklas; stogams – molinė 
čerpės, cementiniai žvyneliai; 
d –  grindinių danga – betoninės, akmeninės, klinkerio trinkelės (asfalto ir ištisinio betono danga negalima); 
e  – papildomas sklypo aptvėrimas negalimas;   
f  –  pastatų blokavimas per ugniasienes; 
g –  pastato ugniai atsparumo laipsnis – I. 
 
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; 
- Nekilnojamų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – XIX punktas; 
- Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII 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 205 – statinių servitutas (tarnaujantis daiktas) –  sklypo Lietuvininkų g.74  pastatui,  stovinčiam 

ant sklypo ribos,  aptarnauti; 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
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4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

    Planavimo tikslas – žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0016:206 (buvęs kadastrinis Nr.8867/0016:117, 
Lietuvininkų g.72, Šilutėje,  žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų keitimas, numatant 
mokomojo viešbučio pastato statybą.  

Sklypo naudojimo būdas  ir pobūdis nekeičiami. Sklypui paliekamas esamas visuomeninės paskirties 
teritorijos naudojimo būdas - V ir  mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių 
statybos naudojimo pobūdis – V3.   
        Detaliojo plano sprendiniai nenumato jokių Šilutės kalėjimo statinių komplekso - kultūros vertybės – 
G519K,  kurį sudaro pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - G519K3 – 
tvarkybos darbų.  Visa planuojamos teritorijos ir jos sudedamųjų dalių apsauga ir tvarkyba vykdoma 
vadovaujantis reglamentais:  
x – Šilutės miesto istorinės dalies – kultūros vertybės U45 – apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 
2005-01-10 įsakymu Nr.Į-08. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui.   
y - Šilutės kalėjimo statinių komplekso – kultūros vertybės G519K – apsaugos reikalavimai, nustatyti 
vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą įrašytas 2005-04-18 įsakymu Nr.Į-135. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui:        
         
       Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 19 str., 23 str.  
       Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18 str. 
       Mokomojo viešbučio pastato statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimais,  taikomais kitiems statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra 
kultūros vertybė – reglamentai – a, b, c, d, e, f, g .  Mokomojo viešbučio pastato atstumai iki gretimų pastatų 
išlaiko sanitarinius atstumus pagal STR2.02.01:2004  193 punkto reikalavimus. 
        Įvažiavimas į sklypą - iš Pelkės gatvės, patekimas į sklypą iš Lietuvininkų gatvės lieka tik pėsčiųjų 
reikmėms.  Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype ir infrastruktūros teritorijoje – palei Pelkės 
gatvę. STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė 7.2. punktas – 
profesinės ir aukštesniosios mokyklos – 1 vieta  30 mokinių. Skaičiuojamas mokinių skaičius – 500 mokinių 
dviem pamainomis – iki 250 mokinių pamainoje. Mokomojo viešbučio lankytojams skaičiuojama – 10 lovų – 3 
mašinos. Viso automobilių stovėjimo vietų poreikis – 11 mašinų. Sklype suplanuota 4 automobilių stovėjimo 
vietos iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais. Kitos 10 trumpalaikio 
automobilių stovėjimo vietų planuojama Pelkių gatvėje. Stovėjimo aikštelės vieta išlaiko reikalaujamus 
sanitarinius atstumus iki visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų.  
 

Inžineriniai tinklai  
Sklypo inžineriniai tinklai – esami. Melioracijos sistemos – nėra . Detaliojo plano sprendiniai suplanuoti  

vadovaujantis specialiosiomis 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. 

 
       Gaisrinė sauga - išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Artimiausi 
priešgaisriniai hidrantai yra prie pastatų Lietuvininkų g.51 ir Tilžės g.14.   
         Kad išlaikyti gaisrinės saugos reikalavimus nustatyti papildomi reglamentai įvertinantys gaisrinės saugos 
reikalavimus mokomojo viešbučio statybai - pastatų blokavimas per ugniasienes (reglamentas f) ir pastato 
ugniai atsparumo laipsnis – I (reglamentas g).   
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4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 
 

4.1.1.aplinkosauginiu  bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu  
Sklypo naudojimo būdas  ir pobūdis nekeičiami. Sklypui paliekamas esamas visuomeninės paskirties 

teritorijos naudojimo būdas - V ir  mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių 
statybos naudojimo pobūdis – V3.   
       Sklypas šiaurinėje dalyje ribojamas Lietuvininkų gatve. Rytinėje - sklypu prie pastatų Lietuvininkų g.74, 
kuriame stovi pastatai su komercinėmis (pirmuose aukštuose ) ir gyvenamomis patalpomis. Vakarinėje - žemės 
sklypu, kurio kadastrinis Nr.8867/8867/0016:166, Lietuvininkų g.70, kuriame įsikūręs viešbutis „Deims“. 
Pietinėje – valstybinio fondo žeme, kurioje detaliuoju planu suprojektuota infrastruktūros teritorija – Pelkės 
gatvė su priešgaisrine apsisukimo aikštele. Į pietus už jos yra planavimo organizatoriaus panaudos teise 
naudojamas sklypas. Sklypo gretimybėse nėra taršos objektų bei objektų, jis nepatenka į kitų objektų sanitarines 
apsaugos zonas.  
          Teritorijoje planuojamos veiklos būdai bei jos apimtys poveikio gretimybėms triukšmo, atmosferos taršos 
ir insoliacijos aspektais neigiamos įtakos neturės, nes sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nekeičiami.  
          Mokomojo viešbučio pastato atstumai iki gretimų pastatų išlaiko sanitarinius atstumus pagal 
STR2.02.01:2004  193 punkto reikalavimus. 

Sklype planuojamas statyti objektas -  mokomojo viešbučio pastatas, nėra taršos objektas, todėl 
sanitarinė apsaugos zona objektui nenustatoma.  
        Įvažiavimas į sklypą - iš Pelkės gatvės, patekimas į sklypą iš Lietuvininkų gatvės lieka tik pėsčiųjų 
reikmėms.  Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype ir infrastruktūros teritorijoje – palei Pelkės 
gatvę. STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė 7.2. punktas – 
profesinės ir aukštesniosios mokyklos – 1 vieta  30 mokinių. Skaičiuojamas mokinių skaičius – 500 mokinių 
dviem pamainomis – iki 250 mokinių pamainoje. Mokomojo viešbučio lankytojams skaičiuojama – 10 lovų – 3 
mašinos. Viso automobilių stovėjimo vietų poreikis – 11 mašinų. Sklype suplanuota 4 automobilių stovėjimo 
vietos iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais. Kitos 10 trumpalaikio 
automobilių stovėjimo vietų planuojama Pelkių gatvėje. Stovėjimo aikštelės vieta išlaiko reikalaujamus 
sanitarinius atstumus iki visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų.  

Teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, ryšių 
ir šilumos tinklų.  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   

Sklypo naudojimo būdas  ir pobūdis nekeičiami. Sklypui paliekamas esamas visuomeninės paskirties 
teritorijos naudojimo būdas - V ir  mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių 
statybos naudojimo pobūdis – V3.   
        Detaliojo plano sprendiniai nenumato jokių Šilutės kalėjimo statinių komplekso - kultūros vertybės – 
G519K,  kurį sudaro pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - G519K3 – 
tvarkybos darbų.  Visa planuojamos teritorijos ir jos sudedamųjų dalių apsauga ir tvarkyba vykdoma 
vadovaujantis  reglamentais: x – Šilutės miesto istorinės dalies – kultūros vertybės U45 – apsaugos 
reikalavimai ir y - Šilutės kalėjimo statinių komplekso – kultūros vertybės G519K – apsaugos reikalavimai.         
       Mokomojo viešbučio pastato statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimais,  taikomais kitiems statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra 
kultūros vertybė – reglamentai – a, b, c, d, e, f, g .  Mokomojo viešbučio pastato atstumai iki gretimų pastatų 
išlaiko sanitarinius atstumus pagal STR2.02.01:2004  193 punkto reikalavimus. 
        Įvažiavimas į sklypą - iš Pelkės gatvės, patekimas į sklypą iš Lietuvininkų gatvės lieka tik pėsčiųjų 
reikmėms.  Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype ir infrastruktūros teritorijoje – palei Pelkės 
gatvę. STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė 7.2. punktas – 
profesinės ir aukštesniosios mokyklos – 1 vieta  30 mokinių. Skaičiuojamas mokinių skaičius – 500 mokinių 
dviem pamainomis – iki 250 mokinių pamainoje. Mokomojo viešbučio lankytojams skaičiuojama – 10 lovų – 3 
mašinos. Viso automobilių stovėjimo vietų poreikis – 11 mašinų. Sklype suplanuota 4 automobilių stovėjimo 
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vietos iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais. Kitos 10 trumpalaikio 
automobilių stovėjimo vietų planuojama Pelkių gatvėje. Stovėjimo aikštelės vieta išlaiko reikalaujamus 
sanitarinius atstumus iki visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų.  
       Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane, patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta visuomeninei paskirčiai. Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto iki 2026 metų bendrojo 
plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-326 ir  
preliminariuose sprendiniuose, planuojama teritorija patenka į Šilutės miesto centrą, kurio reglamentas įvertina 
kultūros vertybių objektų sklypų ir jų teritorijų užstatymo režimą.    
      Planuojamas sklypas patenka į teritoriją, kuriai 2004m. buvo parengtas detalusis planas – Šilutės miesto 
Lietuvininkų, Tilžės, dirvų, Darbininkų gatvių bei daugiabučių gyvenamųjų namų ribojamo kvartalo teritorijos 
detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-09 įsakymu 
Nr.A1-70.  
             Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo 
įvaizdžio) aspektu neturės. 
 
4.1.3. Kultūros paveldo  apsaugos aspektu  

Sklypo naudojimo būdas  ir pobūdis nekeičiami. Sklypui paliekamas esamas visuomeninės paskirties 
teritorijos naudojimo būdas - V ir  mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių 
statybos naudojimo pobūdis – V3.   
        Detaliojo plano sprendiniai nenumato jokių Šilutės kalėjimo statinių komplekso - kultūros vertybės – 
G519K,  kurį sudaro pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - G519K3 – 
tvarkybos darbų.  Visa planuojamos teritorijos ir jos sudedamųjų dalių apsauga ir tvarkyba vykdoma 
vadovaujantis reglamentais:  
x – Šilutės miesto istorinės dalies – kultūros vertybės U45 – apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas 
2005-01-10 įsakymu Nr.Į-08. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui.   
y - Šilutės kalėjimo statinių komplekso – kultūros vertybės G519K – apsaugos reikalavimai, nustatyti 
vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą įrašytas 2005-04-18 įsakymu Nr.Į-135. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui:        
  
       Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 19 str., 23 str.  
       Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18 str. 
       Mokomojo viešbučio pastato statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimais,  taikomais kitiems statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra 
kultūros vertybė – reglamentai – a, b, c, d, e, f, g .  Mokomojo viešbučio pastato atstumai iki gretimų pastatų 
išlaiko sanitarinius atstumus pagal STR2.02.01:2004  193 punkto reikalavimus. 
             Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio kultūros paveldo aspektu neturės. 
 
4.1.4. Priešgaisriniu aspektu   
     Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Artimiausi priešgaisriniai 
hidrantai yra prie pastatų Lietuvininkų g.51 ir Tilžės g.14.   
 Kad išlaikyti gaisrinės saugos reikalavimus nustatyti papildomi reglamentai įvertinantys gaisrinės saugos 
reikalavimus mokomojo viešbučio statybai - pastatų blokavimas per ugniasienes (reglamentas f) ir pastato 
ugniai atsparumo laipsnis – I (reglamentas g).   

Planuojamo sklypo užstatymo gaisrinės saugos reikalavimai reglamentuojami STR 2.01.04:2004 
“Gaisrinė sauga Pagrindiniai reikalavimai.”,  STR 2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai.“,  STR 
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.” ir kt. reikalavimais.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio  priešgaisriniu aspektu neturės. 
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TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ (detaliojo plano) 
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 

 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 

        Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos direktorius Pranas Avižinis  
(pagal Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2007-12-19 sutartį 
Nr.R5-(9.40)-1293                                                 
Šilutės r.sav., Šilutės m., Lietuvininkų g.72.15, tel. 8-441 - 51804  

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas  
        UAB “Nemuno deltos projektai”, PV Alma Čepienė, atstato Nr.A695 
 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
        Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0016:206 (buvęs kadastrinis Nr.8867/0016:117)  
 Šilutės raj. sav., Šilutės  m., Lietuvininkų g.72, detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
      Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane, patvirtintame 1983-05-
16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta visuomeninei paskirčiai. Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto iki 2026 metų 
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr.T1-326 ir  preliminariuose sprendiniuose, planuojama teritorija patenka į Šilutės miesto centrą, kurio 
reglamentas įvertina kultūros vertybių objektų sklypų ir jų teritorijų užstatymo režimą.    
       Planuojamas sklypas patenka į teritoriją, kuriai 2004m. buvo parengtas detalusis planas – Šilutės 
miesto Lietuvininkų, Tilžės, dirvų, Darbininkų gatvių bei daugiabučių gyvenamųjų namų ribojamo 
kvartalo teritorijos detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
2004-02-09 įsakymu Nr.A1-70.  
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 
       Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto iki 
2026 metų bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr.T1-326 ir  preliminariuose sprendiniuose, planuojama teritorija patenka į Šilutės miesto 
centrą, kurio reglamentas įvertina kultūros vertybių objektų sklypų ir jų teritorijų užstatymo režimą.     
 

6. Status quo situacija 
       Planuojama teritorija yra Šilutės miesto centrinėje dalyje, Šilutės miesto istorinėje dalyje –kultūros 
vertybė – U45 teritorijoje.  Sklype esantys pastatai – Šilutės kalėjimo statinių kompleksas  yra kultūros 
vertybė – G519K, kurį sudaro pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - 
G519K3. Teritorijos ribų planas nustatytas ir patvirtintas Kultūros paveldo centro direktoriaus 2005-04-
13. Visas planuojamas sklypas patenka į kultūros vertybės teritorijos ribas. Į mokomąjį viešbutį 
rekonstruoti ir išplėsti numatytas sandėlis yra kultūros vertybės teritorijoje, bet pats nėra kultūros vertybė. 
       Mokomojo viešbučio projektas rengiamas pagal projektą finansuojamą iš Europos sąjungos 
struktūrinių fondų lėšas „Turizmo aptarnavimo ir medienos apdirbimo darbuotojų profesinio mokymo 
bazės modernizavimo Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje“,  projekto kodas BPD2004-ERPF-
1.5.0-11-05/0096.  
       Sklypas šiaurinėje dalyje ribojamas Lietuvininkų gatve. Rytinėje - sklypu prie pastatų Lietuvininkų 
g.74, kuriame stovi pastatai su komercinėmis (pirmuose aukštuose ) ir gyvenamomis patalpomis. 
Vakarinėje - žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr.8867/8867/0016:166, Lietuvininkų g.70, kuriame 
įsikūręs viešbutis „Deims“. Pietinėje – valstybinio fondo žeme, kurioje detaliuoju planu suprojektuota 
infrastruktūros teritorija – Pelkės gatvė su priešgaisrine apsisukimo aikštele. Į pietus už jos yra planavimo 
organizatoriaus panaudos teise naudojamas sklypas, kuriame yra įrengta sporto aikštelė.  
       Miesto dalis, kurioje yra  planuojama teritorija, yra buvusio Žibų kaimo centrinėje dalyje. Istorinis 
užstatymas susiformavo palei Tilžės gatvę. Užstatytoje teritorijoje vyrauja XIXa.pab.-XXa.pr. 
perimetrinis užstatymas. Gatvės išklotinės siluetą formuoja nuo vieno iki keturių aukštų pastatai. Posesijų 
kiemuose  vyrauja dviejų – keturių aukštų pagalbiniai ir gyvenamieji pastatai bei priestatai, sublokuoti 
per ugniasienes ant gretimų sklypų ribų. Į kiemus patenkama iš Lietuvininkų gatvės. Šie siauri praėjimai 



 Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0016:206 
(buvęs sklypo kadastrinis Nr.8867/0016:117), 
Šilutės r.sav., Šilutės m., Lietuvininkų g.72,  detalusis planas    
NDP 08 D 222                                                                                                                                                                                             Aiškinamasis raštas 
 

UAB Nemuno deltos projektai 9

ar bromos pamažu pradedami naudoti vien pėsčiųjų reikmėms, nes iš Dirvų gatvės suformuota  Pelkės 
gatvė tampa pagrindine sklypus aptarnaujančia gatve.   
      Saugotini sklypo želdiniai auga sklypo pietinėje dalyje. Tai  trys eglės, viena pušis ir vienas lapuotis 
medis. Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai ir miesto priešgaisrinių hidrantų 
sistema. 
 

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
     Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0016:206 (buvęs kadastrinis Nr.8867/0016:117) , 
Lietuvininkų g.72, Šilutėje, žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų keitimas, numatant 
mokomojo viešbučio pastato statybą.      
 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas)  

Sklypo naudojimo būdas  ir pobūdis nekeičiami. Sklypui paliekamas esamas visuomeninės 
paskirties teritorijos naudojimo būdas - V ir  mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos 
pastatų bei statinių statybos naudojimo pobūdis – V3.   
        Detaliojo plano sprendiniai nenumato jokių Šilutės kalėjimo statinių komplekso - kultūros vertybės 
– G519K,  kurį sudaro pastatai - teismo rūmai - G519K1, kalėjimas - G519K2, tvora su vartais - G519K3 
– tvarkybos darbų.  Visa planuojamos teritorijos ir jos sudedamųjų dalių apsauga ir tvarkyba vykdoma 
vadovaujantis reglamentais: x – Šilutės miesto istorinės dalies – kultūros vertybės U45 – apsaugos 
reikalavimai ir y - Šilutės kalėjimo statinių komplekso – kultūros vertybės G519K – apsaugos 
reikalavimai.         
       Mokomojo viešbučio pastato statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo reikalavimais,  taikomais kitiems statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, 
bet kurie patys nėra kultūros vertybė – reglamentai – a, b, c, d, e, f, g .   
         Teritorijoje planuojamos veiklos būdai bei jos apimtys poveikio gretimybėms triukšmo, atmosferos 
taršos ir insoliacijos aspektais neigiamos įtakos neturės, nes sklypo naudojimo būdas ir pobūdis 
nekeičiami.  
          Mokomojo viešbučio pastato atstumai iki gretimų pastatų išlaiko sanitarinius atstumus pagal 
STR2.02.01:2004  193 punkto reikalavimus. 

Sklype planuojamas statyti objektas -  mokomojo viešbučio pastatas, nėra taršos objektas, todėl 
sanitarinė apsaugos zona objektui nenustatoma.  
        Įvažiavimas į sklypą - iš Pelkės gatvės, patekimas į sklypą iš Lietuvininkų gatvės lieka tik pėsčiųjų 
reikmėms.  Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype ir infrastruktūros teritorijoje – palei 
Pelkės gatvę. STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė 
7.2. punktas – profesinės ir aukštesniosios mokyklos – 1 vieta  30 mokinių. Skaičiuojamas mokinių 
skaičius – 500 mokinių dviem pamainomis – iki 250 mokinių pamainoje. Mokomojo viešbučio 
lankytojams skaičiuojama – 10 lovų – 3 mašinos. Viso automobilių stovėjimo vietų poreikis – 11 mašinų. 
Sklype suplanuota 4 automobilių stovėjimo vietos iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su 
negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 
negalia reikmėms.“ reikalavimais. Kitos 10 trumpalaikio automobilių stovėjimo vietų planuojama Pelkių 
gatvėje. Stovėjimo aikštelės vieta išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki visuomeninių ir 
gyvenamųjų pastatų.  

Teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, 
elektros, ryšių ir šilumos tinklų.  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. 
            Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Artimiausi 
priešgaisriniai hidrantai yra prie pastatų Lietuvininkų g.51 ir Tilžės g.14.   
           Kad išlaikyti gaisrinės saugos reikalavimus nustatyti papildomi reglamentai įvertinantys gaisrinės 
saugos reikalavimus mokomojo viešbučio statybai - pastatų blokavimas per ugniasienes (reglamentas f) ir 
pastato ugniai atsparumo laipsnis – I (reglamentas g).   

Planuojamo sklypo užstatymo gaisrinės saugos reikalavimai reglamentuojami STR 2.01.04:2004 
“Gaisrinė sauga Pagrindiniai reikalavimai.”,  STR 2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai.“, 
STR 2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.” ir kt. reikalavimais.  



 Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0016:206 
(buvęs sklypo kadastrinis Nr.8867/0016:117), 
Šilutės r.sav., Šilutės m., Lietuvininkų g.72,  detalusis planas    
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UAB Nemuno deltos projektai 10

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  
ilgalaikis ) poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
teritorijos vystymo darnai ir 
(ar) planuojamai veiklos sričiai 

    Buvusio pagalbinio statinio 
rekonstrukcija į visuomeninį 
objektą istorinėje miesto dalyje 
darys   teigiamą įtaką teritorijos 
plėtrai  ir turės teigiamą ilgalaikį 
poveikį aplinkai. 
 

- 

ekonominei aplinkai       Mokyklos mokymo paslaugų 
plėtra leis užtikrinti mokymo 
kokybę ir  darys teigiamą įtaką 
ekonominei aplinkai.  
 

- 

socialinei aplinkai         Mokyklos mokymo paslaugų 
plėtra leis užtikrinti mokymo 
kokybę ir  darys teigiamą įtaką 
socialinei aplinkai.  
  

- 

9. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

    Teritorijoje planuojamos 
veiklos būdai bei jos apimtys 
poveikio gretimybėms triukšmo, 
atmosferos taršos ir insoliacijos 
aspektais neigiamos įtakos neturės,  
nes sklypo naudojimo būdas ir 
pobūdis nekeičiami. Suplanuotos 
automobilių stovėjimo vietos  
išlaiko reikalaujamus sanitarinius 
atstumus iki visuomeninių ir 
gyvenamųjų pastatų.  
      Buvusio pagalbinio statinio 
rekonstrukcija į visuomeninį 
objektą istorinėje miesto dalyje 
darys teigiamą įtaką aplinkos 
estetiniam vaizdui.     

- 

Siūlomos alternatyvos poveikis:  Neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis  aplinkai 
neprognozuojamas. Ūkinės veiklos alternatyvos nenagrinėjamos. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
Projekto vadovė                                                              A. Čepienė (atestato Nr.A695, KPAS atestato Nr. 0492)       
Asistentė                                                                         R.Lotužienė 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu. 
Planavimo organizatorius:                                                                  Pranas Avižinis   
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