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ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 8854/0006:284, 

ŠILUTĖS R.SAV., RUSNĖS SEN., PAKALNĖS K., 
DETALIOJO PLANO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                                                                        Planavimo organizatorius: Šilutės rajono 
                                                                                                     savivaldybės administracijos direktorius 

                       Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 
 
 

Detaliojo plano rengimo pagrindas  
 - Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-02-08 įsakymas Nr.A1-92 „Dėl žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:284, Šilutės r.sav., Rusnės sen., Pakalnės kaime, detaliojo plano 
rengimo“; 
-   Detaliojo teritorijų planavimo organizavimo ir apmokėjimo 2006-05-04 sutartis Nr.R5-(9.40)-364; 
-   Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.09-425/2006(04/16),  
    išduotos 2006-04-28 Šilutės rajono savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus 

Planavimo tikslai ir uždaviniai 
         -   esamo žemės sklypo užstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, 
keitimas arba papildymas. 
 

1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 
 
      Bendri duomenys 
      Planuojamas sklypas yra Šilutės r.sav., Rusnės sen., Pakalnės kaime, teritorijoje 150m į vakarus nuo Rusnės 
miestelio ribos. Sklypas nuo kelio Nr.4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris į šiaurę nutolęs apie 200 metrų.  
 
      Gretimybėse esančios gamybinės teritorijos pastatai išsidėstę nuo 24 m iki 83 m atstumu nuo planuojamo 
sklypo. Pastatas – karvidė, priklausantis Šilutės rajono Demerecko Alfonso TŪB, yra 80 m į šiaurės rytus nuo 
planuojamo sklypo. Sklype, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:156, priklausančiam Juozui Ramanauskui 83 m 
atstumu nuo planuojamo sklypo stovi sandėlio pastatas. 24 m į pietvakarius nuo planuojamos teritorijos stovi 
medinė daržinė (teisinės registracijos ir savininko nustatyti nepavyko). Visa kita žemė už gamybinės ir 
sandėliavimo teritorijos naudojama žemės ūkio veiklai. Artimiausi gyvenamieji namai yra už 247 m į pietryčius 
nuo planuojamo sklypo. 
 
           Planuojamas sklypas iš dviejų pusių apribotas žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kadastrinis 
Nr.8854/0006:53 ir kuris nuosavybės teise priklauso tam pačiam savininkui kaip ir planuojamas sklypas. Iš 
pietrytinės pusės sklypą riboja melioracijos griovys, kurio  apsaugos zona 2m. Iš pietvakarinės pusės riboja 
vietinis  kelias, kurio apsaugos zona 10m. Iš šio kelio yra esamas įvažiavimas į sklypą.   
          Pagal Rusnės žemės kadastro vietovės ūkinės veiklos apribojimų planą ir Šilutės rajono vandens telkinių 
apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektą, patvirtintą 1985-07-25 Šilutės rajono LDT vykdomojo 
komiteto sprendimu Nr.143, planuojamas sklypas nepatenka į Pakalnės upės vandens apsaugos zoną, kuri yra 
500m. Sklypo rytinėje pusėje, palei privažiavimo kelią auga du saugotini medžiai. Medžių eilė auga palei visą šį 
kelią.  
 
      Sklype stovi du pastatai – sandėlis-garažas, statytas 1958 m. ir pagalbinio ūkio pastatas - sandėlis, statytas 
1972 m. Abu pastatai yra geros fizinės būklės. Pastatuose veikia žuvies perdirbimo įmonė. Detaliojo plano 
parengimas yra pirmasis etapas, po kurio bus vykdomas pastatų paskirties keitimo, rekonstrukcijos ir išplėtimo 
etapas.  
 
       Sklype yra orinės elektros ir ryšio tinklai. Vanduo į sklypą tiekiamas iš artezinio gręžinio esančio siurblinės 
pastate už 104 m į rytus nuo planuojamo sklypo. Artezinis gręžinys priklauso planuojamo sklypo savininkui. 
Sklype yra nuotekų kaupimo rezervuaras, iš kurio nuotekos išvežamos į Rusnės biologinius valymo įrenginius 
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      Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parke (NDRP). Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane, 
patvirtintame LR aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr.D1-488, planuojamas sklypas yra gamybinio 
komplekso zonoje. Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar kitomis specialųjį apsaugos 
režimą turinčiomis teritorijomis. Sklype planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis Natura 2000 teritorijoms 
yra nereikšmingas (NDRP direkcijos 2007-09-19 raštas Nr.V3.1.7-240 – pridedamas).  
 
 
        Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai  vertinimas ir SAZ nustatymas 
        Parengta IĮ „Rusnės žuvys“ planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atliko Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir 
planavimo institutas (visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr.VSL-184). Informacija apie parengtą 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą paskelbta 2008-03-18 Šilutės rajono laikraštyje 
„Pamarys“. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės 
protokolu 2008-05-12 Nfr.E5-15 IĮ „Rusnės žuvys“ planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo ataskaitas pritarta.  
 
         Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje nustatyta įmonės sanitarinė apsaugos zona.  
Įmonės sanitarinė apsaugos zona tikslinama atsižvelgiant į mažą veiklos keliamą cheminę taršą bei jos poveikį. 
Oro taršos priežeminės sklaidos vertinimo rezultatai rodo, kad didžiausių leistinų koncentracijų viršijimų 
atmosferos ore artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nėra. Įvertinus šias aplinkybes įmonės SAZ siūloma 
sutapatinti su įmonės sklypo riba. Biologiniams nuotekų valymo įrenginiams išlaikoma 10m normatyvinė SAZ.  
Žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius ir suformuoti jų SAZ 
nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui S.Puidokui, todėl visuomenės nepasitenkinimo dėl galimo žemės 
naudojimo apribojimo nenumatoma.  
 

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
         Detaliojo plano tikslas - esamo žemės sklypo užstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, 
servitutų tikslinimas, keitimas arba papildymas. Detaliojo plano parengimas yra pirmasis etapas, po kurio bus 
vykdomas pastatų paskirties keitimo, rekonstrukcijos ir išplėtimo etapas. Dėl nedidelės gamybinės teritorijos, 
dalis inžinerinės infrastruktūros siūloma įrengti tam pačiam savininkui priklausančiame gretimame sklype, kurio 
kadastrinis Nr.8854/0006:53. Planuojama teritorija apima planuojamą sklypą ir sklypą kadastrinis Nr. 
8854/0006:53. 
Išplanavimas        
        Planuojamame sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ 14 punkto reikalavimais, įvertinus esamos ir planuojamos veiklos nedideles apimtis ir tai, 
kad sklype bus tik vienas pastatas, atskiros funkcinės zonos neplanuojamos. Sklype planuojama statomų statinių 
zona, kurioje numatytas esamo pastato pritaikymas, rekonstravimas ir išplėtimas. Statomų statinių zona gali būti 
keičiama tik kitu detaliuoju planu. Pastate numatoma talpinti gamybinę, sandėliavimo ir administracinę 
funkciją. Suplanuotas naujas aptarnavimo išvažiavimas  iš sklypo, esamą paliekant tik įvažiavimui. Poilsio zona 
sutapatinama su sklypo želdinių zona.  
        Dalis inžinerinės infrastruktūros sprendinių yra planuojama  tam pačiam savininkui priklausančiame 
gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53. Jame numatoma įrengti  biologinius nuotekų valymo 
įrenginius, priešgaisrinį atvirą vandens telkinį ir darbuotojų automobilių trumpalaikio stovėjimo vietas. Taip pat 
vakarinėje sklypo dalyje siūloma užsodinti apsauginius želdinius.  
 
      Trumpalaikio lengvųjų automobilių stovėjimų vietos suplanuotos sklype, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53.  
Skaičiuojamasis lengvųjų automobilių skaičius sudaro (gamybos plotas sudaro apie 60% sklypo intensyvumo 
t.y. apie 700m2 ) – 12 automobilių. Sunkiojo transporto ilgalaikio ir trumpalaikio stovėjimo vietos sklype 
neplanuojamos. Sunkiojo aptarnaujančio transporto aptarnavimo aikštelės projektuojamos techninio projekto 
rengimo stadijoje pagal konkrečių pastatų technologinę aptarnavimo schemą. Aptarnavimui numatyti atskiri 
įvažiavimas (esamas) ir išvažiavimas (naujas).   
 
 Sanitarinė apsaugos zona  
       Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje nustatyta įmonės sanitarinė apsaugos zona.  
Įmonės sanitarinė apsaugos zona tikslinama atsižvelgiant į mažą veiklos keliamą cheminę taršą bei jos poveikį. 
Oro taršos priežeminės sklaidos vertinimo rezultatai rodo, kad didžiausių leistinų koncentracijų viršijimų 
atmosferos ore  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nėra. Įvertinus šias aplinkybes įmonės SAZ siūloma 
sutapatinti su įmonės sklypo riba. Biologiniams nuotekų valymo įrenginiams išlaikoma 10m normatyvinė SAZ.  
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Žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius ir suformuoti jų SAZ 
nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui S.Puidokui, todėl visuomenės nepasitenkinimo dėl galimo žemės 
naudojimo apribojimo nenumatoma.  
 
      SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-
08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“. SAZ naudotojas yra 
tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą. 
 
Sklypo inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – įmonėje geriamas vanduo tiekiamas iš artezinio gręžinio. Per dieną sunaudojama  
2-3m3 vandens. Padidinus gamybos apimtis numatomas vandens sunaudojimas – 3-6m3 per parą.  
Geriamo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 24:2003 (“Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai”) nurodytus vandens kokybės rodiklius;  

- buitinėms ir gamybos nuotekoms valyti gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53, 
suplanuoti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių sanitarinė apsaugos zona – 10m. Buitinės - 
gamybinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų: BDS5≤25mgO2/l, bendrą fosforą Pb 
≤2mg/l, bendrą azotą Nb ≤ 20mg/l. (Nuotekų tvarkymo reglamentas, LR Aplinkos ministro 2007-10-
08 įsakymas D1-515 išleidžiamos į šalia pratekantį melioracijos griovį.  

- lietaus nuotekos - surinktas ir išvalytas paviršinis vanduo pagal naftos produktus <5,0mg/l, pagal 
skendinčiąsias medžiagas SM≤30mg/l ir pagal BDS5≤25mgO2/l numatomas išleisti į greta pratekantį 
melioracijos griovį. Nuotekų išvalymo laipsnis turi atitikti valstybines užterštumo normas nustatytas 
nuotekų išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius (Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 2007-
04-02 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-193);  

- elektra – esami elektros tinklai. Įvado galia 50kW. Vykdant pastatų rekonstrukciją orinė elektros 
linija numatoma kabliuoti;    

- ryšiai – esami ryšio tinklai;  
- šildymas – vietinis, šiuo metu patalpų šildymui naudojamas 20kW kieto kuro katilas. Planuojamo 

išplėsti ploto šildymui numatomas papildomas  30kW galios kieto kieti kuro katilas;  
- melioracijos sistemos - pagal 2006-03-10 specialiąsias sąlygas Nr.KR3-149, planuojamas sklypas 

patenka į teritoriją, kuri  yra sausinta melioracijos grioviais. Melioracijos grioviai ir jų apsaugos 
zonos į planuojamą sklypą nepatenka.  

         Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
        Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami 
rengiant techninius projektus.  
Atliekų tvarkymas  

- pagal dabartines įmonės gamybos apimtis susidaro  1-2 tonos žuvies atliekas per mėnesį. Padidinus 
gamybos apimtis gali susidaryti 1-3 tonų žuvies atliekų per mėnesį. Dabar ir toliau šios atliekos pagal 
sutartį išvežamos į Kretingos žvėrininkystės ūkį.   

- buitinės atliekos  išvežamos pagal sutartį  su specializuota atliekų tvarkymo įmone;   
- rengiant naujų ar rekonstruojamų pastatų techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio 

laužo išvežimo tvarką.  
Gaisrinė sauga  
        Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš naujai projektuojamo atviro priešgaisrinio vandens telkinio, sklype, 
kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53. Planuojamas atviras priešgaisrinis vandens telkinys, kurio paviršiaus plotas 
negali būti didesnis nei 0,1 ha (LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 punkto 6 papunktis).  Kitas atviras 
priešgaisrinis vandens telkinys yra 190 m atstumu į šiaurę nuo planuojamo sklypo ir 160 m atstumu nuo naujo 
telkinio.  
      Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir 
įrengimo taisyklės.“, naudojant atvirus vandens telkinius gaisrui gesinti, pastatai turi būti priskiriami ne 
aukštesnei nei Cg  gamybinių pastatų  kategorijai ir gaisrui gesinti iš lauko reikia ne daugiau 10l/s vandens (kai 
pastatai I ugniai atsparumo laipsnio: Cg  - tūris neturi viršyti 5 tūkst. m3; Dg ir Eg   - tūris neturi viršyti 20 tūkst. 
m3)). Telkinio dydis tikslinamas rengiant techninius projektus, pagal gaisrų gesinimo poreikius, įvertinant 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 
įsakymas Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ Ir  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 
įsakymas Nr.1-66 „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“. 
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Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Naikinamos sąlygos  
– Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas;  
Naujos sąlygos   
-   Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas 
(nustatytas konkretus šios gamyklos SAZ). 
Nauji servitutai  

- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacija (viešpataujantis daiktas) - sklype, kurio 

kadastrinis Nr. 8854/0006:53; 
- kodas 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) -  sklype, 

kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53. 
 
Biologiniams valymo įrenginiams  pastatyti, išvalytų nuotekų linijai ir elektros linijai (prie valymo įrenginių) 
nutiesti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kaip 
numato LR Žemės įstatymo 22 str. : 

- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Privažiavimo keliui nutiesti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53 nustatyti servitutai kaip numato LR 
Žemės įstatymo 23 str. : 

- kodas 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);  
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacija (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)   

 
 

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
SKLYPAS 1   
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Pakalnės k. 
Sklypo plotas: 2906 kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - P; naudojimo pobūdis – 
pramonės  ir sandėliavimo įmonių statybos - P1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 10,0m;   
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%; 
a – pastatų ugniai atsparumo laipsnis – I;  
b - šlaitiniai stogai;   
c – pastatų sienų spalva – pilka, ruda, gelsva; stogams – pilka ar rausva (degto molio); 
d – želdinių plotas ne mažesnis kaip 10% gamybos teritorijos;  
e –  želdinių vieta sutapatinama su poilsio zona; 
f – Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2002 08 10 
įsakymu Nr. 421. 
 
Papildomi reglamentai  sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53: 
g - atviro priešgaisrinio vandens telkinio dydis ne didesnis 0,1ha. 
h – apsauginiai želdiniai, želdinimas – būdingais aukštais lapuočiais medžiais – liepomis, klevais, uosiais. 
 
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; 
- Kelių apsaugos zonos – II punktas;  
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos – XVII punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas;  
- Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas; 
- Nacionaliniai ir regioniniai parkai– XXXIV punktas; 
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- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
- Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos – LIV punktas.  
Servitutai: 

- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklype, kurio 

kadastrinis Nr. 8854/0006:53; 
- kodas 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) -  sklype, 

kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53. 
 
  
Biologiniams valymo įrenginiams  pastatyti, išvalytų nuotekų linijai ir elektros linijai (prie valymo įrenginių) 
nutiesti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kaip 
numato LR Žemės įstatymo 22 str. : 

- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Aptarnavimo keliui nutiesti sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53, nustatyti servitutai kaip numato LR 
Žemės įstatymo 23 str. : 

- kodas 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);  
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacija (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)   

 
 
  

4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO ATASKAITA 
  
         Detaliojo plano tikslas - esamo žemės sklypo užstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, 
servitutų tikslinimas, keitimas arba papildymas. Detaliojo plano parengimas yra pirmasis etapas, po kurio bus 
vykdomas pastatų paskirties keitimo, rekonstrukcijos ir išplėtimo etapas. Dėl nedidelės gamybinės teritorijos, 
dalis inžinerinės infrastruktūros siūloma įrengti tam pačiam savininkui priklausančiame gretimame sklype, kurio 
kadastrinis Nr. 8854/0006:53. Planuojama teritorija apima planuojamą sklypą ir sklypą kadastrinis Nr. 
8854/0006:53. 
Išplanavimas        
        Planuojamame sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ 14 punkto reikalavimais, įvertinus esamos  ir planuojamos veiklos nedideles apimtis ir tai, 
kad sklype bus tik vienas pastatas, atskiros funkcinės zonos neplanuojamos.  Sklype planuojama statomų 
statinių zona, kurioje numatytas esamo pastato pritaikymas, rekonstravimas ir  išplėtimas. Statomų statinių zona 
gali būti keičiama tik kitu detaliuoju planu. Pastate numatoma talpinti gamybinę, sandėliavimo ir administracinę 
funkciją. Suplanuotas naujas aptarnavimo išvažiavimas  iš sklypo, esamą paliekant tik įvažiavimui. Poilsio zona 
sutapatinama su sklypo želdinių zona.  
        Dalis inžinerinės infrastruktūros sprendinių yra planuojama  tam pačiam savininkui priklausančiame 
gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53. Jame  numatoma įrengti  biologinius nuotekų valymo 
įrenginius, priešgaisrinį atvirą vandens telkinį ir darbuotojų automobilių trumpalaikio stovėjimo  vietas. Taip pat 
vakarinėje sklypo dalyje siūloma užsodinti apsauginius želdinius.  
      Trumpalaikio lengvųjų automobilių stovėjimų vietos suplanuotos sklype, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53.  
Skaičiuojamasis lengvųjų automobilių skaičius sudaro (gamybos plotas sudaro apie 60% sklypo intensyvumo 
t.y. apie 700m2 ) – 12 automobilių. Sunkiojo transporto ilgalaikio ir trumpalaikio stovėjimo vietos sklype 
neplanuojamos. Sunkiojo aptarnaujančio transporto aptarnavimo aikštelės projektuojamos techninio projekto 
rengimo stadijoje pagal konkrečių pastatų technologinę aptarnavimo schemą. Aptarnavimui numatyti atskiri 
įvažiavimas (esamas) ir išvažiavimas (naujas).   
 Sanitarinė apsaugos zona  
       Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje nustatyta įmonės sanitarinė apsaugos zona.  
Įmonės sanitarinė apsaugos zona tikslinama atsižvelgiant į mažą veiklos keliamą cheminę taršą bei jos poveikį. 
Oro taršos priežeminės sklaidos vertinimo rezultatai rodo, kad didžiausių leistinų koncentracijų viršijimų 
atmosferos ore  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nėra. Įvertinus šias aplinkybes įmonės SAZ siūloma 
sutapatinti su įmonės sklypo riba. Biologiniams nuotekų valymo įrenginiams išlaikoma 10m normatyvinė SAZ.  
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Žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius ir suformuoti jų SAZ 
nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui S.Puidokui, todėl visuomenės nepasitenkinimo dėl galimo žemės 
naudojimo apribojimo nenumatoma.  
      SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-
08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“. SAZ naudotojas yra 
tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą. 
Sklypo inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – įmonėje geriamas vanduo tiekiamas iš artezinio gręžinio. Per dieną sunaudojama  
2-3m3 vandens. Padidinus gamybos apimtis numatomas vandens sunaudojimas – 3-6m3 per parą.  
Geriamo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 24:2003 (“Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai”) nurodytus vandens kokybės rodiklius;  

- buitinėms ir gamybos nuotekoms valyti gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53, 
suplanuoti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių sanitarinė apsaugos zona – 10m. Buitinės - 
gamybinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų: BDS5≤25mgO2/l, bendrą fosforą Pb 
≤2mg/l, bendrą azotą Nb ≤ 20mg/l. (Nuotekų tvarkymo reglamentas, LR Aplinkos ministro 2007-10-
08 įsakymas D1-515 išleidžiamos į šalia pratekantį melioracijos griovį.  

- lietaus nuotekos - surinktas ir išvalytas paviršinis vanduo pagal naftos produktus <5,0mg/l, pagal 
skendinčiąsias medžiagas SM≤30mg/l ir pagal BDS5≤25mgO2/l numatomas išleisti į greta pratekantį 
melioracijos griovį. Nuotekų išvalymo laipsnis turi atitikti valstybines užterštumo normas nustatytas 
nuotekų išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius (Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 2007-
04-02 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-193);  

- elektra – esami elektros tinklai. Įvado galia 50kW. Vykdant pastatų rekonstrukciją orinė elektros 
linija numatoma kabliuoti;    

- ryšiai – esami ryšio tinklai;  
- šildymas – vietinis, šiuo metu patalpų šildymui naudojamas 20kW kieto kuro katilas. Planuojamo 

išplėsti ploto šildymui numatomas papildomas  30kW galios kieto kieti kuro katilas;  
- melioracijos sistemos - pagal 2006-03-10 specialiąsias sąlygas Nr.KR3-149, planuojamas sklypas 

patenka į teritoriją, kuri  yra sausinta melioracijos grioviais. Melioracijos grioviai ir jų apsaugos 
zonos į planuojamą sklypą nepatenka.  

         Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
        Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami 
rengiant techninius projektus.  
Atliekų tvarkymas  

- pagal dabartines įmonės gamybos apimtis susidaro  1-2 tonos žuvies atliekas per mėnesį. Padidinus 
gamybos apimtis gali susidaryti 1-3 tonų žuvies atliekų per mėnesį. Dabar ir toliau šios atliekos pagal 
sutartį išvežamos į Kretingos žvėrininkystės ūkį.   

- buitinės atliekos  išvežamos pagal sutartį  su specializuota atliekų tvarkymo įmone;   
- rengiant naujų ar rekonstruojamų pastatų techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio 

laužo išvežimo tvarką.  
Gaisrinė sauga  
        Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš naujai projektuojamo atviro priešgaisrinio vandens telkinio, sklype, 
kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53. Planuojamas atviras priešgaisrinis vandens telkinys, kurio paviršiaus plotas 
negali būti didesnis nei 0,1 ha (LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 punkto 6 papunktis).  Kitas atviras 
priešgaisrinis vandens telkinys yra 190 m atstumu į šiaurę nuo planuojamo sklypo ir 160 m atstumu nuo naujo 
telkinio.  
      Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir 
įrengimo taisyklės.“, naudojant atvirus vandens telkinius gaisrui gesinti, pastatai turi būti priskiriami ne 
aukštesnei nei Cg  gamybinių pastatų  kategorijai ir gaisrui gesinti iš lauko reikia ne daugiau 10l/s vandens (kai 
pastatai I ugniai atsparumo laipsnio: Cg  - tūris neturi viršyti 5 tūkst. m3; Dg ir  Eg   - tūris neturi viršyti 20 tūkst. 
m3)). Telkinio dydis tikslinamas rengiant techninius projektus, pagal gaisrų gesinimo poreikius, įvertinant 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 
įsakymas Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ Ir  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 
įsakymas Nr.1-66 „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“. 
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4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

4.1.1. sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bei higieniniu aspektu 
Išplanavimas        
         Planuojamame sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ 14 punkto reikalavimais, įvertinus esamos  ir planuojamos veiklos nedideles apimtis ir tai, 
kad sklype bus tik vienas pastatas, atskiros funkcinės zonos neplanuojamos. Sklype planuojama statomų statinių 
zona, kurioje numatytas esamo pastato pritaikymas, rekonstravimas ir  išplėtimas.  Statomų statinių zona gali 
būti keičiama tik kitu detaliuoju planu. Pastate numatoma talpinti gamybinę, sandėliavimo ir administracinę 
funkciją. Suplanuotas naujas aptarnavimo išvažiavimas  iš sklypo, esamą paliekant tik įvažiavimui. Poilsio zona 
sutapatinama su sklypo želdinių zona. Papildomus apsauginius želdinius  siūloma pasodinti ir sklypo, kurio  
kadastrinis Nr.8854/0006:53 vakarinėje pusėje.      
      Trumpalaikio lengvųjų automobilių stovėjimų vietos suplanuotos sklype, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53.  
Skaičiuojamasis lengvųjų automobilių skaičius sudaro (gamybos plotas sudaro apie 60% sklypo intensyvumo 
t.y. apie 700m2 ) – 12 automobilių. Sunkiojo transporto ilgalaikio ir trumpalaikio stovėjimo vietos sklype 
neplanuojamos. Sunkiojo aptarnaujančio transporto aptarnavimo aikštelės projektuojamos techninio projekto 
rengimo stadijoje pagal konkrečių pastatų technologinę aptarnavimo schemą. Aptarnavimui numatyti atskiri 
įvažiavimas (esamas) ir išvažiavimas (naujas).   
Sanitarinė apsaugos zona  
       Įmonės sanitarinė apsaugos zona tikslinama atsižvelgiant į mažą veiklos keliamą cheminę taršą bei jos 
poveikį. Oro taršos priežeminės sklaidos vertinimo rezultatai rodo, kad didžiausių leistinų koncentracijų 
viršijimų atmosferos ore  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nėra. Įvertinus šias aplinkybes įmonės SAZ 
siūloma sutapatinti su įmonės sklypo riba. Biologiniams nuotekų valymo įrenginiams išlaikoma 10m 
normatyvinė SAZ.  
       Žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius ir suformuoti jų SAZ 
nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui S.Puidokui, todėl visuomenės nepasitenkinimo dėl galimo žemės 
naudojimo apribojimo nenumatoma.  
      SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-
08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“. SAZ naudotojas yra 
tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą. 
 
Sklypo inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – įmonėje geriamas vanduo tiekiamas iš artezinio gręžinio. Per dieną sunaudojama  
2-3m3 vandens. Padidinus gamybos apimtis numatomas vandens sunaudojimas – 3-6m3 per parą.  
Geriamo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 24:2003 (“Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai”) nurodytus vandens kokybės rodiklius;  

- buitinėms ir gamybos nuotekoms valyti gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53, 
suplanuoti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių sanitarinė apsaugos zona – 10m. Buitinės - 
gamybinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų: BDS5≤25mgO2/l, bendrą fosforą Pb 
≤2mg/l, bendrą azotą Nb ≤ 20mg/l. (Nuotekų tvarkymo reglamentas, LR Aplinkos ministro 2007-10-
08 įsakymas D1-515 išleidžiamos į šalia pratekantį melioracijos griovį.  

- lietaus nuotekos - surinktas ir išvalytas paviršinis vanduo pagal naftos produktus <5,0mg/l, pagal 
skendinčiąsias medžiagas SM≤30mg/l ir pagal BDS5≤25mgO2/l numatomas išleisti į greta pratekantį 
melioracijos griovį. Nuotekų išvalymo laipsnis turi atitikti valstybines užterštumo normas nustatytas 
nuotekų išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius (Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 2007-
04-02 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-193);  

- elektra – esami elektros tinklai. Įvado galia 50kW. Vykdant pastatų rekonstrukciją orinė elektros 
linija numatoma kabliuoti;      

- ryšiai – esami ryšio tinklai;  
- šildymas – vietinis, šiuo metu patalpų šildymui naudojamas 20kW kieto kuro katilas. Planuojamo 

išplėsti ploto šildymui numatomas papildomas  30kW galios kieto kieti kuro katilas;  
- melioracijos sistemos - pagal 2006-03-10 specialiąsias sąlygas Nr.KR3-149, planuojamas sklypas 

patenka į teritoriją, kuri  yra sausinta melioracijos grioviais. Melioracijos grioviai ir jų apsaugos 
zonos į planuojamą sklypą nepatenka.  

         Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
         Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami 
rengiant techninius projektus.  
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Atliekų tvarkymas  
- pagal dabartines įmonės gamybos apimtis susidaro  1-2 tonos žuvies atliekas per mėnesį. Padidinus 

gamybos apimtis gali susidaryti 1-3 tonų žuvies atliekų per mėnesį. Dabar ir toliau šios atliekos pagal 
sutartį išvežamos į Kretingos žvėrininkystės ūkį.   

- buitinės atliekos  išvežamos pagal sutartį  su specializuota atliekų tvarkymo įmone;   
- rengiant naujų ar rekonstruojamų pastatų techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio 

laužo išvežimo tvarką.  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir 

aplinkosauginiu aspektu neturės.  
 

 4.1.2. poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
 Išplanavimas        
        Planuojamame sklype, vadovaujantis STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ 14 punkto reikalavimais, įvertinus esamos  ir planuojamos veiklos nedideles apimtis ir tai, 
kad sklype bus tik vienas pastatas, atskiros funkcinės zonos neplanuojamos.  Sklype planuojama statomų 
statinių zona, kurioje numatytas esamo pastato pritaikymas, rekonstravimas ir  išplėtimas. Statomų statinių zona 
gali būti keičiama tik kitu detaliuoju planu. Pastate numatoma talpinti gamybinę, sandėliavimo ir administracinę 
funkciją. Suplanuotas naujas aptarnavimo išvažiavimas  iš sklypo, esamą paliekant tik įvažiavimui. Poilsio zona 
sutapatinama su sklypo želdinių zona.  
        Dalis inžinerinės infrastruktūros sprendinių yra planuojama  tam pačiam savininkui priklausančiame 
gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53. Jame  numatoma įrengti  biologinius nuotekų valymo 
įrenginius, priešgaisrinį atvirą vandens telkinį ir darbuotojų automobilių trumpalaikio stovėjimo  vietas. Taip pat 
vakarinėje sklypo dalyje siūloma užsodinti apsauginius želdinius.  
      Trumpalaikio lengvųjų automobilių stovėjimų vietos suplanuotos sklype, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53.  
Skaičiuojamasis lengvųjų automobilių skaičius sudaro (gamybos plotas sudaro apie 60% sklypo intensyvumo 
t.y. apie 700m2 ) – 12 automobilių. Sunkiojo transporto ilgalaikio ir trumpalaikio stovėjimo vietos sklype 
neplanuojamos. Sunkiojo aptarnaujančio transporto aptarnavimo aikštelės projektuojamos techninio projekto 
rengimo stadijoje pagal konkrečių pastatų technologinę aptarnavimo schemą. Aptarnavimui numatyti atskiri 
įvažiavimas (esamas) ir išvažiavimas (naujas).   
Sanitarinė apsaugos zona  
       Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje nustatyta įmonės sanitarinė apsaugos zona.  
Įmonės sanitarinė apsaugos zona tikslinama atsižvelgiant į mažą veiklos keliamą cheminę taršą bei jos poveikį. 
Oro taršos priežeminės sklaidos vertinimo rezultatai rodo, kad didžiausių leistinų koncentracijų viršijimų 
atmosferos ore  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nėra. Įvertinus šias aplinkybes įmonės SAZ siūloma 
sutapatinti su įmonės sklypo riba. Biologiniams nuotekų valymo įrenginiams išlaikoma 10m normatyvinė SAZ.  
Žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius ir suformuoti jų SAZ 
nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui S.Puidokui, todėl visuomenės nepasitenkinimo dėl galimo žemės 
naudojimo apribojimo nenumatoma.  
      SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-
08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“. SAZ naudotojas yra 
tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą. 
      Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parke (NDRP). Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane, 
patvirtintame LR aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr.D1-488, planuojamas sklypas yra gamybinio 
komplekso zonoje.  Detaliojo plano sprendiniai atitinka šio  teritorijų planavimo dokumento sprendinius.  
      Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar kitomis specialųjį apsaugos režimą turinčiomis 
teritorijomis. Sklype planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis Natura 2000 teritorijoms yra nereikšmingas 
(NDRP direkcijos 2007-09-19 raštas Nr.V3.1.7-240 – pridedamas).  

 Detaliojo plano sprendiniuose įvertinant NDRP apsaugos reglamentą nustatyti papildomi reikalavimai 
pastatų architektūrinės išraiškos priemonėms želdiniams (reglamentai b, c, f, h).  Žuvies apdorojimo įmonės 
veikla yra tiesiogiai surišta su NDRP tradicinėmis veiklomis  ir atitinka parko tvarkymo plano III skyriaus 
Gamtosaugos kryptys  reikalavimus. 
         Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
neturės. 
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 4.1.3.priešgaisriniu aspektu  
        Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš naujai projektuojamo atviro priešgaisrinio vandens telkinio, sklype, 
kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53. Planuojamas atviras priešgaisrinis vandens telkinys, kurio paviršiaus plotas 
negali būti didesnis nei 0,1ha (LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 punkto 6 papunktis).  Kitas atviras 
priešgaisrinis vandens telkinys yra 190 m atstumu į šiaurę nuo planuojamo sklypo ir 160 m atstumu nuo naujo 
telkinio.  
      Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir 
įrengimo taisyklės.“, naudojant atvirus vandens telkinius gaisrui gesinti, pastatai turi būti priskiriami ne 
aukštesnei nei Cg  gamybinių pastatų  kategorijai ir gaisrui gesinti iš lauko reikia ne daugiau 10l/s vandens (kai 
pastatai I ugniai atsparumo laipsnio: Cg  - tūris neturi viršyti 5 tūkst. m3; Dg ir  Eg   - tūris neturi viršyti 20 tūkst. 
m3)). Telkinio dydis tikslinamas rengiant techninius projektus, pagal gaisrų gesinimo poreikius, įvertinant 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 
įsakymas Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ Ir  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 
įsakymas Nr.1-66 „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“. 
        Detaliojo plano sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės. 

 
 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ (detaliojo plano)  
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 

 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius  
Šilutės r.sav., Šilutės m., Dariaus ir Girėno g.1 tel.  8-441-79201 
 

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

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
 Šilutės r.sav.,  Rusnės sen., Pakalnės kaimas, sklypas, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:284 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas 2005-10-12 LR Aplinkos ministro įsakymu 
Nr.D1-488. 
Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektas patvirtintas 1985-
07-25 Šilutės rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143. 
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026metų bendrojo plano koncepcija ir Šilutės miesto iki 2026 
metų bendrojo plano koncepcija , patvirtinta 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr.T1-326.  
 

6. Status quo situacija 
      Planuojamas sklypas yra  Šilutės r.sav., Rusnės sen., Pakalnės kaime, teritorijoje 150m į vakarus nuo 
Rusnės miestelio ribos. Sklypas nuo kelio Nr.4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris į šiaurę nutolęs apie 200 
metrų.  
      Gretimybėse esančios gamybinės teritorijos pastatai išsidėstę nuo 24 m iki 83 m atstumu nuo 
planuojamo sklypo. Pastatas – karvidė, priklausantis Šilutės rajono Demerecko Alfonso TŪB, yra 80 m į 
šiaurės rytus nuo planuojamo sklypo. Sklype, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:156, priklausančiam 
Juozui Ramanauskui 83 m atstumu nuo planuojamo sklypo stovi sandėlio pastatas. 24 m į pietvakarius 
nuo planuojamos teritorijos stovi medinė daržinė (teisinės registracijos ir savininko nustatyti nepavyko). 
Visa kita žemė už gamybinės ir sandėliavimo teritorijos naudojama žemės ūkio veiklai. Artimiausi 
gyvenamieji namai yra už 247m į pietryčius nuo planuojamo sklypo. 
           Planuojamas sklypas iš dviejų pusių apribotas žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kadastrinis 
Nr.8854/0006:53 ir kuris nuosavybės teise priklauso tam pačiam savininkui kaip ir planuojamas sklypas. 
Iš pietrytinės pusės sklypą riboja melioracijos griovys, kurio  apsaugos zona 2m. Iš pietvakarinės pusės 
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riboja  vietinis  kelias, kurio apsaugos zona 10m. Iš šio kelio yra esamas įvažiavimas į sklypą.   
          Pagal Rusnės žemės kadastro vietovės ūkinės veiklos apribojimų planą ir Šilutės rajono vandens 
telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projekto, patvirtinto 1985-07-25 Šilutės rajono LDT 
vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143 planuojamas sklypas nepatenka į Pakalnės upės vandens 
apsaugos zoną, kuri yra 500m.  Sklypo rytinėje pusėje, palei privažiavimo kelią auga du saugotini 
medžiai. Medžių eilė  auga palei visą šį kelią.  
      Sklype stovi du pastatai – sandėlis-garažas, statytas 1958 m. ir pagalbinio ūkio pastatas - sandėlis, 
statytas 1972 m. Abu pastatai yra geros fizinės būklės. Pastatuose veikia žuvies perdirbimo įmonė. 
Detaliojo plano parengimas yra pirmasis etapas, po kurio bus vykdomas pastatų paskirties keitimo, 
rekonstrukcijos ir išplėtimo etapas.  
       Sklype yra orinė elektros ir ryšio tinklai. Vanduo į sklypą tiekiamas iš artezinio gręžinio esančio 
siurblinės pastate už 140m į rytus nuo planuojamo sklypo. Artezinis gręžinys priklauso planuojamo 
sklypo savininkui. Sklype yra nuotekų kaupimo rezervuaras, iš kurio nuotekos išvežamos į Rusnės 
biologinius valymo įrenginius 
      Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parke (NDRP). Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo 
plane, patvirtintame LR aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr.D1-488, planuojamas sklypas yra 
gamybinio komplekso zonoje. Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar kitomis 
specialųjį apsaugos režimą turinčiomis teritorijomis. Sklype planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis 
Natura 2000 teritorijoms yra nereikšmingas (NDRP direkcijos 2007-09-19 raštas Nr.V3.1.7-240 – 
pridedamas).  
        Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai  vertinimas ir SAZ nustatymas 
        Parengta IĮ „Rusnės žuvys“ planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimą atliko  Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir 
planavimo institutas (visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija Nr.VSL-184). Informacija apie 
parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą  paskelbta 2008-03-18 Šilutės rajono 
laikraštyje „Pamarys“. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro normatyvinių dokumentų bei gaminių 
higieninės ekspertizės protokolu 2008-05-12 Nfr.E5-15 IĮ „Rusnės žuvys“ planuojamos veiklos poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas pritarta.  
         Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje nustatyta įmonės sanitarinė 
apsaugos zona.  
Įmonės sanitarinė apsaugos zona tikslinama atsižvelgiant į mažą veiklos keliamą cheminę taršą bei jos 
poveikį. Oro taršos priežeminės sklaidos vertinimo rezultatai rodo, kad didžiausių leistinų koncentracijų 
viršijimų atmosferos ore  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nėra. Įvertinus šias aplinkybes įmonės 
SAZ siūloma sutapatinti su įmonės sklypo riba. Biologiniams nuotekų valymo įrenginiams išlaikoma 10m 
normatyvinė SAZ.  
Žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius ir suformuoti jų SAZ 
nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui S.Puidokui, todėl visuomenės nepasitenkinimo dėl galimo 
žemės naudojimo apribojimo nenumatoma.  
       

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
           Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo užstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas arba papildymas. 
 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas(pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)  
          Detaliojo plano parengimas yra pirmasis etapas, po kurio bus vykdomas pastatų paskirties 
keitimo, rekonstrukcijos ir išplėtimo etapas. Dėl nedidelės gamybinės teritorijos, dalis inžinerinės 
infrastruktūros siūloma įrengti tam pačiam savininkui priklausančiame gretimame sklype, kurio 
kadastrinis Nr. 8854/0006:53. Planuojama teritorija apima planuojamą sklypą ir sklypą kadastrinis Nr. 
8854/0006:53. 
Išplanavimas        
        Planuojamame sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo 
statinių sklypų tvarkymas“ 14 punkto reikalavimais, įvertinus esamos  ir planuojamos veiklos nedideles 
apimtis ir tai, kad sklype bus tik vienas pastatas, atskiros funkcinės zonos neplanuojamos.  Sklype 
planuojama statomų statinių zona, kurioje numatytas esamo pastato pritaikymas, rekonstravimas ir  
išplėtimas. Statomų statinių zona gali būti keičiama tik kitu detaliuoju planu. Pastate numatoma talpinti 
gamybinę, sandėliavimo ir administracinę funkciją. Suplanuotas naujas aptarnavimo išvažiavimas  iš 
sklypo, esamą paliekant tik įvažiavimui. Poilsio zona sutapatinama su sklypo želdinių zona.  
        Dalis inžinerinės infrastruktūros sprendinių yra planuojama  tam pačiam savininkui 
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priklausančiame gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53. Jame  numatoma įrengti  
biologinius nuotekų valymo įrenginius, priešgaisrinį atvirą vandens telkinį ir darbuotojų automobilių 
trumpalaikio stovėjimo  vietas. Taip pat vakarinėje sklypo dalyje siūloma užsodinti apsauginius želdinius. 
      Trumpalaikio lengvųjų automobilių stovėjimų vietos suplanuotos sklype, kurio kadastrinis 
Nr.8854/0006:53.  
Skaičiuojamasis lengvųjų automobilių skaičius sudaro (gamybos plotas sudaro apie 60% sklypo 
intensyvumo t.y. apie 700m2 ) – 12 automobilių. Sunkiojo transporto ilgalaikio ir trumpalaikio stovėjimo 
vietos sklype neplanuojamos. Sunkiojo aptarnaujančio transporto aptarnavimo aikštelės projektuojamos 
techninio projekto rengimo stadijoje pagal konkrečių pastatų technologinę aptarnavimo schemą. 
Aptarnavimui numatyti atskiri įvažiavimas (esamas) ir išvažiavimas (naujas).   
 Sanitarinė apsaugos zona  
       Planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje nustatyta įmonės sanitarinė apsaugos 
zona.  
Įmonės sanitarinė apsaugos zona tikslinama atsižvelgiant į mažą veiklos keliamą cheminę taršą bei jos 
poveikį. Oro taršos priežeminės sklaidos vertinimo rezultatai rodo, kad didžiausių leistinų koncentracijų 
viršijimų atmosferos ore  artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nėra. Įvertinus šias aplinkybes įmonės 
SAZ siūloma sutapatinti su įmonės sklypo riba. Biologiniams nuotekų valymo įrenginiams išlaikoma 10m 
normatyvinė SAZ.  
Žemės sklypas, kuriame numatoma įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius ir suformuoti jų SAZ 
nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui S.Puidokui, todėl visuomenės nepasitenkinimo dėl galimo 
žemės naudojimo apribojimo nenumatoma.  
      SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 
2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“. SAZ 
naudotojas yra tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą. 
      Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parke (NDRP). Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo 
plane, patvirtintame LR aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr.D1-488, planuojamas sklypas yra 
gamybinio komplekso zonoje. Detaliojo plano sprendiniai atitinka šio  teritorijų planavimo dokumento 
sprendinius.  
      Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar kitomis specialųjį apsaugos režimą 
turinčiomis teritorijomis. Sklype planuojamos veiklos įgyvendinimo poveikis Natura 2000 teritorijoms 
yra nereikšmingas (NDRP direkcijos 2007-09-19 raštas Nr.V3.1.7-240 – pridedamas).  

 Detaliojo plano sprendiniuose įvertinant NDRP apsaugos reglamentą nustatyti papildomi 
reikalavimai pastatų architektūrinės išraiškos priemonėms želdiniams (reglamentai b, c, f, h).  Žuvies 
apdorojimo įmonės veikla yra tiesiogiai surišta su NDRP tradicinėmis veiklomis  ir atitinka parko 
tvarkymo plano III skyriaus Gamtosaugos kryptys  reikalavimus. 
 
Sklypo inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – įmonėje geriamas vanduo tiekiamas iš artezinio gręžinio. Per dieną 
sunaudojama  2-3m3 vandens. Padidinus gamybos apimtis numatomas vandens sunaudojimas 
– 3-6m3 per parą.  Geriamo vandens kokybė turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 
24:2003 (“Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”) nurodytus vandens kokybės 
rodiklius;  

- buitinėms ir gamybos nuotekoms valyti gretimame sklype, kurio kadastrinis Nr. 8854/0006:53, 
suplanuoti biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurių sanitarinė apsaugos zona – 10m. 
Buitinės - gamybinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų: BDS5≤25mgO2/l, bendrą 
fosforą Pb ≤2mg/l, bendrą azotą Nb ≤ 20mg/l. (Nuotekų tvarkymo reglamentas, LR Aplinkos 
ministro 2007-10-08 įsakymas D1-515 išleidžiamos į šalia pratekantį melioracijos griovį.  

- lietaus nuotekos - surinktas ir išvalytas paviršinis vanduo pagal naftos produktus <5,0mg/l, 
pagal skendinčiąsias medžiagas SM≤30mg/l ir pagal BDS5≤25mgO2/l numatomas išleisti į 
greta pratekantį melioracijos griovį. Nuotekų išvalymo laipsnis turi atitikti valstybines 
užterštumo normas nustatytas nuotekų išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius (Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamentas 2007-04-02 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-193);  

- elektra – esami elektros tinklai. Įvado galia 50kW.  Vykdant pastatų rekonstrukciją orinė 
elektros linija numatoma kabliuoti;    

- ryšiai – esami ryšio tinklai;  
- šildymas – vietinis, šiuo metu patalpų šildymui naudojamas 20kW kieto kuro katilas. 

Planuojamo išplėsti ploto šildymui numatomas papildomas  30kW galios kieto kieti kuro 
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katilas;  
- melioracijos sistemos - pagal 2006-03-10 specialiąsias sąlygas Nr.KR3-149, planuojamas 

sklypas patenka į teritoriją, kuri  yra sausinta melioracijos grioviais. Melioracijos grioviai ir 
jų apsaugos zonos į planuojamą sklypą nepatenka.  

         Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
        Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami 
rengiant techninius projektus.  
 
Atliekų tvarkymas  

- pagal dabartines įmonės gamybos apimtis susidaro  1-2 tonos žuvies atliekas per mėnesį. 
Padidinus gamybos apimtis gali susidaryti 1-3 tonų žuvies atliekų per mėnesį. Dabar ir toliau 
šios atliekos pagal sutartį išvežamos į Kretingos žvėrininkystės ūkį.   

- buitinės atliekos  išvežamos pagal sutartį  su specializuota atliekų tvarkymo įmone;   
- rengiant naujų ar rekonstruojamų pastatų techninius projektus būtina numatyti susidariusio 

statybinio laužo išvežimo tvarką.  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir 
aplinkosauginiu aspektu, poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu neturės. 
Gaisrinė sauga  
        Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš naujai projektuojamo atviro priešgaisrinio vandens telkinio, 
sklype, kurio kadastrinis Nr.8854/0006:53. Planuojamas atviras priešgaisrinis vandens telkinys, kurio 
paviršiaus plotas negali būti didesnis nei 0,1ha (LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 punkto 6 
papunktis).  Kitas atviras priešgaisrinis vandens telkinys yra 190 m atstumu į šiaurę nuo planuojamo 
sklypo ir 160 m atstumu nuo naujo telkinio.  
      Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“, naudojant atvirus vandens telkinius gaisrui gesinti, pastatai turi 
būti priskiriami ne aukštesnei nei Cg  gamybinių pastatų  kategorijai ir gaisrui gesinti iš lauko reikia ne 
daugiau 10l/s vandens (kai pastatai I ugniai atsparumo laipsnio: Cg  - tūris neturi viršyti 5 tūkst. m3; Dg 
ir  Eg   - tūris neturi viršyti 20 tūkst. m3)). Telkinio dydis tikslinamas rengiant techninius projektus, pagal 
gaisrų gesinimo poreikius, įvertinant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymas Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir 
statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ Ir  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymas Nr.1-66 „Statinių vidaus gaisrinio 
vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“. 
        Detaliojo plano sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės. 
 
 
 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 

9. 

teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai 

  Žuvies apdorojimo įmonės veikla 
yra tiesiogiai surišta su NDRP 
tradicinėmis veiklomis  ir atitinka 
parko tvarkymo plano III skyriaus 
Gamtosaugos kryptys  
reikalavimus.  
Sklypas yra Nemuno deltos 
regioninio parke (NDRP). 
Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plane, patvirtintame LR 
aplinkos ministro 2005-10-12 
įsakymu Nr.D1-488, planuojamas 
sklypas yra gamybinio komplekso 
zonoje.   Detaliojo plano 
sprendiniai atitinka šio  teritorijų 
planavimo dokumento 
sprendinius. 

- 
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ekonominei aplinkai Detaliojo plano parengimas yra 

pirmasis etapas, po kurio bus 
vykdomas pastatų paskirties 
keitimo, rekonstrukcijos ir 
išplėtimo etapas. Investicijos į 
gamybos plėtrą   padidintų pačios 
gamybos efektyvumą ir duotų 
žymų aplinkosauginį efektą. 
Vartaliojo plano sprendiniai 
darys teigimą įtaką ekonominei 
aplinkai. 
  

 

socialinei aplinkai  Investicijos į gamybos plėtrą   
padidintų darbo vietų skaičių ir 
darytų teigiamą įtaką socialinei 
aplinkai. 
 

- 

 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

Sklypas yra Nemuno deltos 
regioninio parke (NDRP). 
Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plane, patvirtintame LR 
aplinkos ministro 2005-10-12 
įsakymu Nr.D1-488, planuojamas 
sklypas yra gamybinio komplekso 
zonoje.   Detaliojo plano 
sprendiniai atitinka šio  teritorijų 
planavimo dokumento 
sprendinius.  
      Planuojamas žemės sklypas 
nesiriboja su rekreacinėmis ar 
kitomis specialųjį apsaugos 
režimą turinčiomis teritorijomis. 
Sklype planuojamos veiklos 
įgyvendinimo poveikis Natura 
2000 teritorijoms yra 
nereikšmingas (NDRP direkcijos 
2007-09-19 raštas Nr.V3.1.7-240 
– pridedamas).    Detaliojo plano 
sprendiniuose įvertinant NDRP 
apsaugos reglamentą nustatyti 
papildomi reikalavimai pastatų 
architektūrinės išraiškos 
priemonėms želdiniams 
(reglamentai b, c, f, h).  Žuvies 
apdorojimo įmonės veikla yra 
tiesiogiai surišta su NDRP 
tradicinėmis veiklomis  ir atitinka 
parko tvarkymo plano III skyriaus 
Gamtosaugos kryptys  
reikalavimus. 
          

- 

Siūlomos alternatyvos poveikis: ūkinės veiklos alternatyvos nenagrinėjamos. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 

10. 

socialinei aplinkai - - 
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 gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
  

 
 
Projekto rengėjai:                    
Projekto vadovė                                                                                     A. Čepienė (atestato Nr.A695) 
Inžinierius                                                                                              G. Venckus (atestato Nr.4312) 
Inžinierė                                                                                                  R.Lotužienė 
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu. 
Planavimo organizatorius                                                   Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius  
  
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu. 
Sklypo nuomotojas ir pastatų savininkas                       Saulius Puidokas 
 
                                                                                           
 
  






