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Planavimo organizatorius:                               Stasė Vaidilaitė 
Teritorijų planavimo dokumentas:                   Detalusis planas – žemės  sklypo, 
                                                                        kurio kadastrinis  Nr. 8867/0014:4 
                                                                        Šilutėje, Sodų g.20  
 
 
 
                                      AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
1. Planuojamos teritorijos bendrieji duomenys 
 

   Planuojamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8867/0014:4, Sodų g.20, Šilutėje, 
yra 2117 m2 ploto. 
   Šiame kitos (individualiems namams /statiniams statyti ir eksploatuoti) paskirties 
privačios nuosavybės žemės sklype registruoti nekilnojamieji daiktai: 
1) gyvenamasis namas –unikalus Nr.8893-6001-9013; 
2) ūkinis pastatas -unikalus Nr.8893-6001-9024; 
3) garažas- unikalus Nr.8893-6001-9035; 
4) garažas- unikalus Nr.4400-0580-7305; 
5) kiemo statiniai- unikalus Nr.8893-6001-9046; 
    Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:(LRV 1992 05 12 
nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr. 1640 redakcija): 
p.I-        ryšių linijų apsaugos zonos; 
p.VI -    elektros linijų apsaugos zonos; 
    Planavimo tikslas- kitos (individualiems namams statyti ir eksploatuoti) paskirties 
žemės sklypo padalinimas; žemės sklypų apstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas,keitimas arba papildymas. 
   Planuojamas žemės sklypas esantis prie ramaus eismo Sodų gatvės iš šiaurės pusės  
ribojasi su kitais dviem mažaaukštės gyvenamosios statybos sklypais, iš rytų ir pietų 
apjuostas UAB „Žibai“ nuomojamo komercinės ir smulkaus verslo vystymo paskirties 
žemės sklypo teritorijos. 
   Už 4 m į rytus nuo sklypo ribos stovi mūrinis įmonės sandėlio paskirties statinys, o už  
2 m į pietus –mūrinis medžio apdirbimo paskirties (gaterinės)pastatas.  
   Šiuo metu rengiamame Šilutės miesto bendrajame plane (pateiktame viešam 
svarstymui) kvartalo teritorija tarp Sodų, Cintjoniškių ir Miško gatvių numatyta 
gyvenamosios paskirties objektams ( daugiaaukštei gyvenamųjų namų statybai). 
 
2. Sprendiniai  
    Pagal išduotas sąlygas ir nustatytą procedūrą, padalinant esamą gyvenamosios 
paskirties sklypą suformuojami du mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypai bei 
nustatomi jų užstatymo reglamentai, patikslinamos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos 
ir nustatomi servitutai. 
   Įvažiavimas į naujai formuojamą sklypą (Nr.20) numatomas iš Sodų gatvės, šalia 
įvažos į UAB „Žibai“ teritoriją. 
   Sklype 1 numatyta priestato prie esamų namų ūkio pastatų galimybė. 
   Sklype 2 gyvenamojo namo vieta numatyta arčiau gatvės raudonosios linijos, sklypo  
rytinę dalį nuo esamos įmonės teritorijos paliekant galimiems namų ūkio statiniams ir 
apsauginei želdinių juostai formuoti. Sklypo riboje nuo gamybinės teritorijos numatoma  
aklinos tvoros –akustinio ekrano pastatymas.  
   Sklypų aprūpinimas geriamuoju vandeniu numatomas iš esamos Sodų gatvės  
vandentiekio linijos pagal technines sąlygas. 
   Buitinės nuotekos iš atidalinamo sklypo nuvedamos į Sodų gatvėje esančią fekalinę 
kanalizaciją pagal technines sąlygas.   
Elektros energijos tiekimas numatomas iš esamos miesto elektros tiekimo sistemos, 
pagal technines sąlygas. 
Inžinerinių tinklų tiesimui ir aptarnavimui numatytos atitinkami specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų apribojimai bei servitutai. 
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Planuojamos teritorijos tvarkymo režimas 
 

Sklypas 1  (tarp taškų 1, 2, 3, 4, 5, 8) 
Sklypo adresas: Sodų g. 20, Šilutėje 
 
Sklypo savininkas : Stasė Vaidilaitė 

 
Sklypo plotas: 1083 kv. m 
 
Sklypo tvarkymo reglamentai: 

           1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas, pobūdis: 
G- gyvenamosios paskirties objektų teritorijos; 

                indeksas G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; 
2 - statinių aukštis -1-2 aukštų statiniai; maksimalus aukštis iki kraigo 
     ar parapeto-10,0 m 
3 - leistino žemės sklypo užstatymo tankumo indeksas- 0,3; 
4 – leistino užstatymo intensyvumo indeksas- 0,6. 
 
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) : 
 
VI p.- elektros linijų apsaugos zonos; 
XLIX p.-vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. 
 
Servitutai: 
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
 
 
 
Sklypas 2  (tarp taškų 5, 6, 7, 8) 
Sklypo adresas: Sodų g. 20a, Šilutėje 
 
Sklypo savininkas : Stasė Vaidilaitė 

 
Sklypo plotas: 1034 kv. m 
 
Sklypo tvarkymo reglamentai: 

           1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas, pobūdis: 
G- gyvenamosios paskirties objektų teritorijos; 

                indeksas G1- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; 
2 - statinių aukštis -1-2 aukštų statiniai; maksimalus aukštis iki kraigo 
     ar parapeto-10,0 m 
3 - leistino žemės sklypo užstatymo tankumo indeksas- 0,3; 
4 – leistino užstatymo intensyvumo indeksas- 0,6. 
 
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos  
(LRV 1992 05 12  nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) : 
 
VI p.- elektros linijų apsaugos zonos; 
XLIX p.-vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. 
 
Servitutai: 
kodas 206-teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
kodas 207-teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
 
 
 



 3 

3.Planuojamos teritorijos detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimas: 
 
 
aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu 
 
   Sklypų aprūpinimas geriamuoju vandeniu numatomas iš esamos Sodų gatvės van- 
dentiekio linijos pagal technines sąlygas. 
   Buitinės nuotekos iš atidalinamo sklypo nuvedamos į Sodų gatvėje esančią fekalinę 
kanalizaciją pagal technines sąlygas.   
   Buitinės ir statybos ar remonto darbų atliekos turi būti tvarkomos pagal LR atliekų 
tvarkymo įstatymą ir Savivaldybės nustatyta tvarka. 
   Vykdant sklypų paviršiaus planiravimo darbus, kasant pamatų duobes, tiesiant komu-
nikacijas ir klojant dangas būtina išsaugoti (panaudoti želdiniams) derlingąjį dirvožemio 
sluoksnį.  
   Laikinai, iki kol bus realizuotas rengiamo Šilutės miesto bendrojo plano sprendinys- 
numatytas gretimos įmonės (dabar -komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams 
statyti) teritorijos konversija į gyvenamosios statybos paskirtį, gyvenamasis namas  
statytinas vakariniame naujai formuojamo sklypo krašte, arčiau ramaus eismo Sodų g., 
atokiau įmonės teritorijos. Nuo statybos įmonės UAB „Žibai“ teritorijos pusės sklype 
rekomenduojama statyti pagalbinius pastatus. 
   Nuo šiuo metu esančių įmonės gamybinės bazės pastatų numatytos ir kitos fizikinės 
taršos mažinimo priemones – želdinių juosta ir papildomas akustinis užtvaras. 
   Techniniame projekte įvykdžius numatytas priemones ir realizavus bendrojo plano 
sprendinius, sklypuose planuojama veikla aplinkosauginiu, bei sveikos gyvenamosios 
aplinkos užtikrinimo aspektais derės juos supančioje gyvenamojoje aplinkoje ir neigimo 
nepageidaujamo poveikio aplinkai nesukels.  
 
 
urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu: 
 
   Numatomas planuojamų gyvenamosios statybos paskirties sklypų apstatymas derės 
gyvenamo kvartalo kontekste. 
 
 
priešgaisriniu aspektu: 
 
     Vandens paėmimas gaisrų gesinimui planuojamoje teritorijoje numatomas iš 
artimiausių hidrantų esančių Sodų g prie namo Nr.1 ir Cintjoniškių g. prie ūkiniu prekių 
parduotuvės ir sankryžos su Pramonės gatve.  
   Statant statinius planuojame sklype būtina išlaikyti priešgaisrinius intervalus (nuo 
įmonės „Žibai“ gamybinių pastatų numatytas 10 m priešgaisriniai atstumaiNu). 
   Statant pastatus ir statinius planuojamuose sodybiniuose sklypuose būtina vadovautis  
STR 2.02.01 2004 (“Gyvenamieji pastatai”); STR 2.01.04 (“Gaisrinė sauga. Pagrindiniai 
reikalavimai”); RSN139-92 (“Pastatų ir statinių žaibosauga”); RSN 138-92*(“Pastatų ir 
statinių priešgaisrinė automatika”). 
Eksploatuojant privaloma laikytis BPST 01-97(“Bendrosios priešgaisrinės saugos 
taisyklės”) reikalavimų, pastatai turi būti aprūpinti pirminėmis gaisrų gesinimo  
priemonėmis - nešiojamais gesintuvais. Patalpose būtina įrengti autonominius dūmų 
detektorius. 
 
 
DP projekto rengėjas:                                            architektas, PV (atestato Nr.A328) 
                                                                               Algimantas Petravičius 
 
Planavimo organizatorius:                                      Stasė Vaidilaitė 


