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ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ, PRAMONĖS G.3 (KADASTRINIS NR.8867/0006:58) 
IR PRAMONĖS G.5B (KADASTRINIS NR.8867/0006:38), ŠILUTĖJE 

 
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 2007-07-17 įsakymas Nr.A1-766 „Dėl žemės sklypų  
     esančių Pramonės g.3 (kadastrinis Nr.8867/0006:58) ir Pramonės g.5b (kadastrinis Nr.8867/0006:38),    
     Šilutėje, detaliojo plano rengimo“;   
-    Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006-09-12 raštas Nr.13.1-3445-(14.3-9.3) „Dėl sutikimo  
     rengti detalųjį planą“; 
-    Detaliojo teritorijų planavimo organizavimo ir apmokėjimo 2006-12-05 sutartis Nr.R5-(9.40)-851; 
-    Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.09-513, išduotos 2007-02-20 Šilutės rajono  
     savivaldybės Architektūros ir statybos skyriaus. 

 
Planavimo tikslai ir uždaviniai 
 -    Kitos paskirties žemės sklypo, esančio Šilutė, Pramonės g.3 (kadastrinis Nr.8867/0006:58) padalinimas, 
vienos iš atidalintų dalių prijungimas prie sklypo Šilutė, Pramonės g.5b (kadastrinis Nr.8867/0006:38); sklypų 
užstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas ar papildymas. 
 

1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 
 

Bendrieji duomenys 
Planuojami sklypai yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, teritorijoje, kurioje Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcijoje  ir preliminariuose  sprendiniuose numatyta konversija į centrinių mišrių funkcijų teritorijas. 
Šilutės miesto generaliniame plane, patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto įsakymu Nr. 112, teritorija buvo numatyta ir užstatyta gamybiniais ir komunaliniais objektais. 
Sklypų žemės paskirtis – kita.  Naudojimo būdas - Komercinės paskirties objektų teritorijos; pobūdis – 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Sklypuose stovi administracinės, gamybinės, sandėliavimo ir 
k.t. paskirties pastatai. Sklype Pramonės g.3 stovi pastatas – elektros pastotė (unikalus Nr.88/968-0075-01-1) 
registruotas adresu Šilutė, Pramonės g. 5t. 
  
Gretimybės 
Sklypai ribojami: 
- šiaurėje  – įvažiavimu į kvartalą – akligatviu. Kitoje akligatvio pusėje veikia visa eilė komercinių objektų, tarp 
jų „Litorinos“ prekybos centras (Pramonės g.5). Sklypai prie jų ir susisiekimo infrastruktūros sprendiniai 
suplanuoti žemės sklypo Šilutės miete, Pramonės g.5 detaliuoju planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-896;  
- šiaurės rytuose - Pramonės gatve;  
- pietryčiuose – sklypu, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:4, Šilutė, Pramonės g.1 (žemės sklypo paskirtis – kita, 
žemės naudojimo būdas –komercinės paskirties objektų teritorijos),   
- pietuose – sklypu, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:68, Šilutė, Cintjoniškių g. 13b (žemės sklypo paskirtis – 
kita, žemės naudojimo būdas –komercinės paskirties objektų teritorijos) ir  sklypu, kurio kadastrinis Nr. 
8867/0006:39, Šilutė, Cintjoniškių g. 11a  (žemės sklypo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – komercinės 
paskirties objektų teritorijos);   
- pietvakariuose – sklypu, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:55, Šilutė, Gluosnių g.4/Cintjoniškių g.11 (žemės 
sklypo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas –komercinės paskirties objektų teritorijos),  ir sklypu, kurio 
kadastrinis Nr. 8867/0006:71, Šilutė, Gluosnių g. 4c; (žemės sklypo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas –
komercinės paskirties objektų teritorijos),   
- vakaruose – sklypu, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:42, Šilutė, Gluosnių g.6.  (žemės sklypo paskirtis – kita, 
žemės naudojimo būdas –komercinės paskirties objektų teritorijos).  
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Visi gretimybėse esantys sklypai yra komercinio žemės naudojimo būdo.  
Į šiaurės vakarus nuo planuojamo sklypo stovi du daugiabučiai gyvenamieji pastatai – Pramonės g. 7 ir 
Pramonės g. 9.   Prie gyvenamųjų namų sklypai nesuformuoti.     
Planuojami sklypai nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis.  
 
Susisiekimas  
Įvažiavimai į planuojamą teritoriją yra iš Pramonės gatvės į sklypą Pramonės g.3 ir iš privažiavimo akligatvio į 
sklypą Pramonės g. 5b. Šio akligatvio tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 
8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-896,  sprendiniuose.  
 
Želdiniai ir inžineriniai tinklai  
Planuojamuose sklypuose saugotini želdiniai auga sklypo Pramonės g.3 šiaurės vakarinėje dalyje palei 
privažiavimo akligatvį.  
Sklype yra visi miesto inžinerinės infrastruktūros tinklai - elektros, ryšių, šilumos, vandentiekio, lietaus ir 
fekalinės kanalizacijos tinklų trasos.  
 
Šilutės miesto teritorijų planavimo dokumentai              
Šilutės miesto generaliniame plane, patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto įsakymu Nr. 112, teritorija buvo numatyta ir užstatyta gamybiniais ir komunaliniais objektais. 
 
Planuojami sklypai yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, teritorijoje, kurioje Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcijoje  ir preliminariuose  sprendiniuose numatyta konversija į centrinių mišrių funkcijų teritorijas. 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcija ir Šilutės miesto iki 2026 metų 
bendrojo plano koncepcija, patvirtinta 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-326 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos duomenys 
Vadovaujantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės filialo 2006-12-18 išduotomis sąlygomis 
Nr.(17.6.6) – E6-91, buvo pateikti duomenys atlikti atranką, dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
būtinumo nustatymo. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimas 
Nr.E4-254 (išduotas Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-07-14, galioja iki 2010-07-14) nustatė, kad 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neprivalomas.   
 
 

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
 
Kaip numato detaliojo plano tikslai kitos paskirties žemės sklypas, Šilutė, Pramonės g.3 (kadastrinis 
Nr.8867/0006:58) padalinamas pagal nekilnojamojo turto priklausomybę ir nuomojamą žemės sklypo dalį. 
Atidalinta žemės sklypo dalis, kurią  nuomoja UAB „Neringos kelias“, prijungiama prie žemės sklypo 
Pramonės g.5b, kurį nuomoja UAB „Neringos kelias“ ir suformuojamas sklypas 1.   
Kita sklypo dalis, kurią nuomoja UAB „Šilutės agrotechnika“ suformuojama kaip sklypas 2.  
Šiems sklypams paliekamas esamas žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos – K ir 
pobūdis – prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1.   
Sklypo dalis prie elektros transformatorinės pastotės pastato, kuri nuosavybės teise priklauso AB VST, 
suformuojama kaip sklypas 3. Sklypui nustatytas naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos  - I, 
pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1.  
 
Sklypas 1  
Sklypo žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos – K ir pobūdis – prekybos paslaugų 
ir pramogų objektų statybos – K1. 
Pastatai, kurių šiandieninė veikla neatitinka komercinio naudojimo būdo ir pobūdžio, numatomi rekonstruoti 
pakeičiant ir pritaikant  jų paskirtį planuojamai veiklai. 
Palei Pramonės gatvę esantys pastatai numatomi rekonstruoti ir išplėsti pritaikant juos universaliai 
(daugiafunkcei) veiklai (kelių prekių grupių mažmeninei prekybai ir greta jos maitinimo, pramogų 
organizavimo, rekreacijos, biurų nuomos,  ir kitų paslaugų teikimui). Sklypo gilumoje esantys pastatai numatyti 
rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti specializuotai komercinei veiklai (prekybai atskiroms prekių grupėms) taip pat 
administravimo bei smulkios gamybos ir amatų veiklai. Pastatui (unikalus Nr.8896-2002-9013), kuriame 
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numatoma variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikla, nustatoma 50m sanitarinė apsaugos 
zona (SAZ). Gyvenamieji namai į šia zoną nepatenka. SAZ dalis  patenka į sklypą Gluosnių g.6, kuriam 
rengiamas detalusis planas, kurio metu ši specialioji sąlyga turi būti įrašyta į žemės naudojimo apribojimus. 
Pagal sklypo Gluosnių g.6 detaliojo plano tikslus, sklypas dalinamas į dalis pagal žemės nuosavybės ar nuomos 
dalis. Su sklypo Gluosnių g.6 šios dalies naudotojais SAZ sprendinys suderintas, parašu ant pagrindinio 
brėžinio.   
Planuojamo sklypo pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė - ne žemesnė nei C  (reglamentas d). 
 
Statomų statinių zona sklype formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną – 20m, kurioje numatyta įrengti   
trumpalaikes automobilių stovėjimo vietas objekto lankytojams. Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 
 
Įvažiavimai į sklypą paliekami esami – iš Pramonės gatvės ir iš privažiavimo akligatvio. Šio akligatvio 
tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, 
detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-
896,  sprendiniuose.  
       
Trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos planuojamos visame sklype. Nedidelės aikštelės planuojamos prie 
atskirų pastatų. Aikštelė, kurioje talpinamos apie 238 lengvųjų automobilių stovėjimo vietos, planuojama sklypo 
centrinėje dalyje. Atstumai nuo planuojamų automobilių stovėjimo vietų iki gyvenamųjų pastatų atitinka 
sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių  32.1. punkto reikalavimus.   
Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype – 354 vietos, įvertina sklypo bendrus užstatymo tankumo bei 
intensyvumo rodiklius ir  atitinka  STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 
skirsnio 10 lentelės reikalavimus.  
 
Sklypo šiaurės vakarinėje pusėje augantys želdiniai numatyti saugoti.  Sklype numatytas papildomas želdinimo 
reglamentas, kuriuo numatyta, kad sklypo želdiniai turi užimti ne mažiau kaip 17% neužstatytos teritorijos ploto  
(reglamentas a). Taip pat konkretizuotos želdinių vietos (reglamentas b). 
   
Sklypo inžineriniai tinklai – esami. Vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ specialiosiomis planavimo 
sąlygomis vandentiekio įvadą pakeisti nauju. 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. 
Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Ant sklypo ribos su sklypu, kurio 
kadastrinis Nr.8867/0006:68, Cintjoniškių g.13b, stovinčiam pastatui numatytas papildomas reglamentas c – 
pastatų blokavimas per ugniasienes. Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklype atitinka STR 
2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 26 punkto reikalavimus. 
 
Sklype nustatytas kelio servitutas - kodas 201 (tarnaujantis daiktas), privažiavimui prie elektros 
transformatorinės pastotės pastato sklype 3.  
 
Sklypas 2 
Sklypo žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos – K ir pobūdis – prekybos paslaugų 
ir pramogų objektų statybos – K1. 
Sklype stovintis pastatas numatomas rekonstruoti ir išplėsti pritaikant  jų paskirtį planuojamai komercinei 
veiklai. 
Statomų statinių zona sklype formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną bei esamą pastato užstatymo liniją. 
Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos 
bendrojo plano sprendiniais. 
Įvažiavimas į sklypą paliekamas esamas – iš  akligatvio, kurio tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, 
kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-896,  sprendiniuose.  
Trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos planuojamos sklypo pietinėje dalyje prie įvažiavimo ir kelio 
apsaugos zonoje. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype – 16 vietų, įvertina sklypo bendrus sklypo 
užstatymo tankumo bei intensyvumo rodiklius ir  atitinka  STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelės reikalavimus.  
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Sklypo pietvakarinėje pusėje augantys želdiniai numatyti saugoti.  Papildomas želdinimas neplanuojamas.  
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. 
Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos.   
 
Sklypas 3  
Sklypui nustatytas naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos  - I, pobūdis – susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1.  
Sklype stovi elektros transformatorinės pastotės pastatas, kuri nuosavybės teise priklauso AB VST. Pastatas 
registruotas adresu  Šilutė, Pramonės g.5t. Privažiavimui prie pastato sklype 1 nustatytas kelio servitutas - kodas 
101 (viešpataujantis daiktas). Elektros transformatorinės pastotės apsaugos zona – 10m. 
 

3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
SKLYPAS 1    
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m., Pramonės g.5b  
Sklypo plotas: 40964kv.m. 
Sklypo nuomininkai: UAB „Neringos kelias“ 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas - K - komercinės paskirties objektų teritorija; pobūdis – prekybos, paslaugų ir 
pramogų objektų statybai – K1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,0 m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 50%; 
a – želdynų plotas - 17%; 
b – želdinių vieta – želdinti medžiais, dekoratyviniais krūmais, veja, įvertinant inžinerinių tinklų išsidėstymą; 
c – pastatų blokavimas per ugniasienes; 
d – pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė - ne žemesnė nei C. 
 
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; 
- 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 201 –  kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – sklypui 3; 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 

SKLYPAS 2    
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m., Pramonės g.3  
Sklypo plotas: 1452kv.m. 
Sklypo nuomininkai: UAB „Šilutės agrotechnika“ 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas - K - komercinės paskirties objektų teritorija; pobūdis – prekybos, paslaugų ir 
pramogų objektų statybai – K1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,0 m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 27%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 50%; 
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; 
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- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI 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 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
SKLYPAS 3    
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m., Pramonės g.5t  
Sklypo plotas: 100kv.m. 
Sklypo nuomininkai: UAB „VST“ 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos  - I, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1.   
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 7,50 m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 26%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 37%; 
  
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
 Servitutai: 
      -     kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 1; 

-     kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 1; 
-     kodas 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklype 1. 

 
  

4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

 
 Kaip numato detaliojo plano tikslai kitos paskirties žemės sklypas, Šilutė, Pramonės g.3 (kadastrinis 
Nr.8867/0006:58) padalinamas pagal nekilnojamojo turto priklausomybę ir nuomojamą žemės sklypo dalį. 
Atidalinta žemės sklypo dalis, kurią  nuomoja UAB „Neringos kelias“, prijungiama prie žemės sklypo 
Pramonės g.5b, kurį nuomoja UAB „Neringos kelias“ ir suformuojamas sklypas 1.   
Kita sklypo dalis, kurią nuomoja UAB „Šilutės agrotechnika“ suformuojama kaip sklypas 2.  
Šiems sklypams paliekamas esamas žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos – K ir 
pobūdis – prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1.   
Sklypo dalis prie elektros transformatorinės pastotės pastato, kuri nuosavybės teise priklauso AB VST, 
suformuojama kaip sklypas 3. Sklypui nustatytas naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos  - I, 
pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1.  
 
Sklypas 1  
Sklypo žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos – K ir pobūdis – prekybos paslaugų 
ir pramogų objektų statybos – K1. 
Pastatai, kurių šiandieninė veikla neatitinka komercinio naudojimo būdo ir pobūdžio, numatomi rekonstruoti 
pakeičiant ir pritaikant  jų paskirtį planuojamai veiklai. 
Palei Pramonės gatvę esantys pastatai numatomi rekonstruoti ir išplėsti pritaikant juos universaliai 
(daugiafunkcei) veiklai (kelių prekių grupių mažmeninei prekybai ir greta jos maitinimo, pramogų 
organizavimo, rekreacijos, biurų nuomos,  ir kitų paslaugų teikimui). Sklypo gilumoje esantys pastatai numatyti 
rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti specializuotai komercinei veiklai (prekybai atskiroms prekių grupėms) taip pat 
administravimo bei smulkios gamybos ir amatų veiklai. Pastatui (unikalus Nr.8896-2002-9013), kuriame 
numatoma variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikla, nustatoma 50m sanitarinė apsaugos 
zona (SAZ). Gyvenamieji namai į šia zoną nepatenka. SAZ dalis  patenka į sklypą Gluosnių g.6, kuriam 
rengiamas detalusis planas, kurio metu ši specialioji sąlyga turi būti įrašyta į žemės naudojimo apribojimus. 
Pagal sklypo Gluosnių g.6 detaliojo plano tikslus, sklypas dalinamas į dalis pagal žemės nuosavybės ar nuomos 
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dalis. Su sklypo Gluosnių g.6 šios dalies naudotojais SAZ sprendinys suderintas, parašu ant pagrindinio 
brėžinio.   
Planuojamo sklypo pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė - ne žemesnė nei C  (reglamentas d).  
Statomų statinių zona sklype formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną – 20m, kurioje numatyta įrengti   
trumpalaikes automobilių stovėjimo vietas objekto lankytojams. Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 
 
Įvažiavimai į sklypą paliekami esami – iš Pramonės gatvės ir iš privažiavimo akligatvio. Šio akligatvio 
tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, 
detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-
896,  sprendiniuose.  
       
Trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos planuojamos visame sklype. Nedidelės aikštelės planuojamos prie 
atskirų pastatų. Aikštelė, kurioje talpinamos apie 238 lengvųjų automobilių stovėjimo vietos, planuojama sklypo 
centrinėje dalyje. Atstumai nuo planuojamų automobilių stovėjimo vietų iki gyvenamųjų pastatų atitinka 
sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių  32.1. punkto reikalavimus.   
Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype – 354 vietos, įvertina sklypo bendrus užstatymo tankumo bei 
intensyvumo rodiklius ir  atitinka  STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 
skirsnio 10 lentelės reikalavimus.  
 
Sklypo šiaurės vakarinėje pusėje augantys želdiniai numatyti saugoti.  Sklype numatytas papildomas želdinimo 
reglamentas, kuriuo numatyta, kad sklypo želdiniai turi užimti ne mažiau kaip 17% neužstatytos teritorijos ploto  
(reglamentas a). Taip pat konkretizuotos želdinių vietos (reglamentas b). 
   
Sklypo inžineriniai tinklai – esami. Vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ specialiosiomis planavimo 
sąlygomis vandentiekio įvadą pakeisti nauju. 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. 
 
Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Ant sklypo ribos su sklypu, kurio 
kadastrinis Nr.8867/0006:68, Cintjoniškių g.13b, stovinčiam pastatui numatytas papildomas reglamentas c – 
pastatų blokavimas per ugniasienes. Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklype atitinka STR 
2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 26 punkto reikalavimus. 
 
Sklype nustatytas kelio servitutas - kodas 201 (tarnaujantis daiktas), privažiavimui prie elektros 
transformatorinės pastotės pastato sklype 3.  
 
Sklypas 2 
Sklypo žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos – K ir pobūdis – prekybos paslaugų 
ir pramogų objektų statybos – K1. 
Sklype stovintis pastatas numatomas rekonstruoti ir išplėsti pritaikant  jų paskirtį planuojamai komercinei 
veiklai. 
Statomų statinių zona sklype formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną bei esamą pastato užstatymo liniją. 
Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos 
bendrojo plano sprendiniais.  
Įvažiavimas į sklypą paliekamas esamas – iš  akligatvio, kurio tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, 
kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-896, sprendiniuose.  
Trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos planuojamos sklypo pietinėje dalyje prie įvažiavimo ir kelio 
apsaugos zonoje. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype – 16 vietų, įvertina sklypo bendrus sklypo 
užstatymo tankumo bei intensyvumo rodiklius ir  atitinka  STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelės reikalavimus.  
Sklypo pietvakarinėje pusėje augantys želdiniai numatyti saugoti. Papildomas želdinimas neplanuojamas.  
Sklypo inžineriniai tinklai – esami. Melioracijos sistemos – nėra. Detaliojo plano sprendiniai suplanuoti  
vadovaujantis specialiosiomis planavimo sąlygomis. Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos 



 Žemės sklypų esančių, Pramonės g.3 (kadastrinis Nr.8867/0006:58) 
ir Pramonės g.5B (kadastrinis Nr.8867/0006:38), Šilutėje, detalusis planas  
NDP 07 D 199                                                                                                                                                                                         Aiškinamasis raštas 
 

UAB Nemuno deltos projektai 7

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.   
 
Sklypas 3  
Sklypui nustatytas naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos  - I, pobūdis – susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1.  
Sklype stovi elektros transformatorinės pastotės pastatas, kuri nuosavybės teise priklauso AB VST. Pastatas 
registruotas adresu  Šilutė, Pramonės g.5t. Privažiavimui prie pastato sklype 1 nustatytas kelio servitutas - kodas 
101 (viešpataujantis daiktas). Elektros pastotės apsaugos zona – 10m.  
 
 
  

4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 
4.1.1. sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bei aplinkosauginiu aspektu: 
Planuojami sklypai yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, teritorijoje, kurioje Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcijoje  ir preliminariuose  sprendiniuose numatyta konversija į centrinių mišrių funkcijų teritorijas. 
Šilutės miesto generaliniame plane, patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto įsakymu Nr. 112, teritorija buvo numatyta ir užstatyta gamybiniais ir komunaliniais objektais. 
 
Visi gretimybėse esantys sklypai yra komercinio žemės naudojimo būdo.  
Į šiaurės vakarus nuo planuojamo sklypo stovi du daugiabučiai gyvenamieji pastatai – Pramonės g. 7 ir 
Pramonės g. 9.   Prie gyvenamųjų namų sklypai nesuformuoti.     
Planuojami sklypai nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis.  
 
Kaip numato detaliojo plano tikslai kitos paskirties žemės sklypas, Šilutė, Pramonės g.3 (kadastrinis 
Nr.8867/0006:58) padalinamas pagal nekilnojamojo turto priklausomybę ir nuomojamą žemės sklypo dalį. 
Atidalinta žemės sklypo dalis, kurią  nuomoja UAB „Neringos kelias“, prijungiama prie žemės sklypo 
Pramonės g.5b, kurį nuomoja UAB „Neringos kelias“ ir suformuojamas sklypas 1.   
Kita sklypo dalis, kurią nuomoja UAB „Šilutės agrotechnika“ suformuojama kaip sklypas 2.  
Šiems sklypams paliekamas esamas žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos – K ir 
pobūdis – prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1.   
Sklypo dalis prie elektros transformatorinės pastotės pastato, kuri nuosavybės teise priklauso AB VST, 
suformuojama kaip sklypas 3. Sklypui nustatytas naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos  - I, 
pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1.  
 
Pastatai sklypuose 1 ir 2, kurių šiandieninė veikla neatitinka komercinio naudojimo būdo ir pobūdžio, numatomi 
rekonstruoti pakeičiant ir pritaikant  jų paskirtį planuojamai veiklai. 
Sklype 1 palei Pramonės gatvę esantys pastatai numatomi rekonstruoti ir išplėsti pritaikant juos universaliai 
(daugiafunkcei) veiklai (kelių prekių grupių mažmeninei prekybai ir greta jos maitinimo, pramogų 
organizavimo, rekreacijos, biurų nuomos,  ir kitų paslaugų teikimui). Sklypo gilumoje esantys pastatai numatyti 
rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti specializuotai komercinei veiklai (prekybai atskiroms prekių grupėms) taip pat 
administravimo bei smulkios gamybos ir amatų veiklai. Pastatui (unikalus Nr.8896-2002-9013), kuriame 
numatoma variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikla, nustatoma 50m sanitarinė apsaugos 
zona (SAZ). Gyvenamieji namai į šia zoną nepatenka. Sklypo pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė - ne 
žemesnė nei C  (reglamentas d). 
 
Statomų statinių zona sklype 1 formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną – 20m, kurioje numatyta įrengti   
trumpalaikes automobilių stovėjimo vietas objekto lankytojams. Sklype 2 statomų statinių zona sklype 
formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną bei esamą pastato užstatymo liniją. Pastatų aukštis ir teritorijos 
užstatymo intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 
  
Įvažiavimai į sklypus paliekami esami – iš Pramonės gatvės ir iš privažiavimo akligatvio. Šio akligatvio 
tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, 
detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-
896,  sprendiniuose.   
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Sklype 1 trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos planuojamos visame sklype. Nedidelės aikštelės 
planuojamos prie atskirų pastatų. Aikštelė, kurioje talpinamos apie 238 lengvųjų automobilių stovėjimo vietos, 
planuojama sklypo centrinėje dalyje. Atstumai nuo planuojamų automobilių stovėjimo vietų iki gyvenamųjų 
pastatų atitinka sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių  32.1. punkto reikalavimus.   
Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype 2 – 354 vietos, sklype 2 - 16 vietų, įvertina bendrus sklypo 
užstatymo tankumo bei intensyvumo rodiklius ir  atitinka  STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelės reikalavimus.  
 
Sklypo 1 šiaurės vakarinėje pusėje augantys želdiniai numatyti saugoti.  Sklype numatytas papildomas 
želdinimo reglamentas, kuriuo numatyta, kad sklypo želdiniai turi užimti ne mažiau kaip 17% neužstatytos 
teritorijos ploto  (reglamentas a). Taip pat konkretizuotos želdinių vietos (reglamentas b). 
 
Sklypų inžineriniai tinklai – esami. Vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ specialiosiomis planavimo 
sąlygomis vandentiekio įvadą pakeisti nauju. 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. 
Rengiant naujų ar rekonstruojamų pastatų  techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo 
išvežimo tvarką.   
 
Veiksnių, galinčių sukelti visuomenės nepasitenkinimą ar konfliktines situacijas nėra. Veiklų (pastatuose) 
keitimas iš gamybinės į komercinę gerins gretimybėse esančių dviejų gyvenamųjų namų aplinkos kokybę, nes 
sumažės sunkiojo transporto srautai aptarnaujantys gamybinius, palaipsniui teritorijoje mažės gamybinių 
pastatų, kuriose vykdoma veikla yra potencialus įvairios taršos šaltinis. Sklypo 1 pastatų vidaus ir išorės 
aplinkos garso klasė - ne žemesnė nei C  (reglamentas d). 
Ši konversija taip pat iš esmės pagerins aplinkos kokybę ir darys teigiamą poveikį visuomenės elgsenos ir 
gyvensenos veiksniams.   
  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir aplinkosauginiu 
aspektu neturės.   
 
4.2. erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo)  aspektu: 
Planuojami sklypai yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, teritorijoje, kurioje Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcijoje  ir preliminariuose  sprendiniuose numatyta konversija į centrinių mišrių funkcijų teritorijas. 
Šilutės miesto generaliniame plane, patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto įsakymu Nr. 112, teritorija buvo numatyta ir užstatyta gamybiniais ir komunaliniais objektais. 
 
Pastatai sklypuose 1 ir 2, kurių šiandieninė veikla neatitinka komercinio naudojimo būdo ir pobūdžio, numatomi 
rekonstruoti pakeičiant ir pritaikant  jų paskirtį planuojamai veiklai. 
Sklype 1 palei Pramonės gatvę esantys pastatai numatomi rekonstruoti ir išplėsti pritaikant juos universaliai 
(daugiafunkcei) veiklai (kelių prekių grupių mažmeninei prekybai ir greta jos maitinimo, pramogų 
organizavimo, rekreacijos, biurų nuomos,  ir kitų paslaugų teikimui). Sklypo gilumoje esantys pastatai numatyti 
rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti specializuotai komercinei veiklai (prekybai atskiroms prekių grupėms) taip pat 
administravimo bei smulkios gamybos ir amatų veiklai. Pastatui (unikalus Nr.8896-2002-9013), kuriame 
numatoma variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikla, nustatoma 50m sanitarinė apsaugos 
zona (SAZ). Gyvenamieji namai į šia zoną nepatenka. Sklypo pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė - ne 
žemesnė nei C  (reglamentas d). 
  
Statomų statinių zona sklype 1 formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną – 20m, kurioje numatyta įrengti   
trumpalaikes automobilių stovėjimo vietas objekto lankytojams. Sklype 2 statomų statinių zona sklype 
formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną bei esamą pastato užstatymo liniją. Pastatų aukštis ir teritorijos 
užstatymo intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 
  
Įvažiavimai į sklypus paliekami esami – iš Pramonės gatvės ir iš privažiavimo akligatvio. Šio akligatvio 
tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, 
detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-
896,  sprendiniuose.   
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Sklype 1 trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos planuojamos visame sklype. Nedidelės aikštelės 
planuojamos prie atskirų pastatų. Aikštelė, kurioje talpinamos apie 238 lengvųjų automobilių stovėjimo vietos, 
planuojama sklypo centrinėje dalyje. Atstumai nuo planuojamų automobilių stovėjimo vietų iki gyvenamųjų 
pastatų atitinka sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių  32.1. punkto reikalavimus.   
Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype 2 – 354 vietos, sklype 2 - 16 vietų, įvertina bendrus sklypo 
užstatymo tankumo bei intensyvumo rodiklius ir  atitinka  STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelės reikalavimus.  
 
Sklypo 1 šiaurės vakarinėje pusėje augantys želdiniai numatyti saugoti. Sklype numatytas papildomas želdinimo 
reglamentas, kuriuo numatyta, kad sklypo želdiniai turi užimti ne mažiau kaip 17% neužstatytos teritorijos ploto 
(reglamentas a). Taip pat konkretizuotos želdinių vietos (reglamentas b). 
 
Veiklų (pastatuose) keitimas iš gamybinės į komercinę gerins gretimybėse esančių dviejų gyvenamųjų namų 
aplinkos kokybę, nes sumažės sunkiojo transporto srautai aptarnaujantys gamybinius, palaipsniui teritorijoje 
mažės gamybinių pastatų, kuriose vykdoma veikla yra potencialus įvairios taršos šaltinis. Sklype 1 planuojamų 
objektų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė ne žemesnė nei C. 
Ši konversija iš esmės pagerins miesto aplinkos estetinį vaizdą.  

 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu urbanistiniu (miesto dalies apstatymo) aspektu neturės.  
 
4.3. priešgaisriniu aspektu: 
Išorinis gaisrų gesinimas išspręstas miesto priešgaisrinių hidrantų sistemoje (schema pridedama). Sklypo 
užstatymas reglamentai ir  numatytas naujas užstatymas planuojamas taip, kad nepažeistų priešgaisrinių 
reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisių.  Sklype 1 ant sklypo ribos su sklypu, kurio kadastrinis Nr.8867/0006:68, 
Cintjoniškių g.13b, stovinčiam pastatui numatytas papildomas reglamentas c – pastatų blokavimas per 
ugniasienes. Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklypuose atitinka STR 2.02.02.:2004 
„Visuomeninės paskirties statiniai“ 26 punkto reikalavimus.  
 
Rengiant naujų  ir rekonstruojamų esamų pastatų techninių projektus, būtina vadovautis STR 2.01.04:2004 
„Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, STR 
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.” ir kitais gaisrinę saugą reguliuojančiais 
norminiais dokumentais.  
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 
Žemės sklypų, esančių Pramonės g.3 (kadastrinisNr.8867/0006:58) ir Pramonės g.5b 
(kadastrinisNr.8867/0006:38) Šilutėje, detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcija ir Šilutės miesto iki 2026 
metų bendrojo plano koncepcija, patvirtinta 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr.T1-326. 
Šilutės miesto generalinis planas, patvirtintas 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto įsakymu Nr. 112.   
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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 konversijai į 
centrinių mišrių funkcijų teritorijas numatytas teritorijas.  
 

6. Status quo situacija 
Planuojami sklypai yra Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, teritorijoje, kurioje Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcijoje  ir preliminariuose  sprendiniuose numatyta konversija į centrinių mišrių funkcijų teritorijas. 
Šilutės miesto generaliniame plane, patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų 
komiteto įsakymu Nr. 112, teritorija buvo numatyta ir užstatyta gamybiniais ir komunaliniais objektais. 
Sklypų žemės paskirtis – kita.  Naudojimo būdas - Komercinės paskirties objektų teritorijos; 
pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Sklypuose stovi administracinės, gamybinės, 
sandėliavimo ir k.t. paskirties pastatai. Sklype Pramonės g.3 stovi pastatas – elektros pastotė (unikalus 
Nr.88/968-0075-01-1) registruotas adresu Šilutė, Pramonės g. 5t. 
Visi gretimybėse esantys sklypai yra komercinio žemės naudojimo būdo.  
Į šiaurės vakarus nuo planuojamo sklypo stovi du daugiabučiai gyvenamieji pastatai – Pramonės g. 7 ir 
Pramonės g. 9.   Prie gyvenamųjų namų sklypai nesuformuoti.     
Planuojami sklypai nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis.  
Įvažiavimai į planuojamą teritoriją yra iš Pramonės gatvės į sklypą Pramonės g.3 ir iš privažiavimo 
akligatvio į sklypą Pramonės g. 5b. Šio akligatvio tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, kurio 
kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės g.5, detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 įsakymu Nr.A1-896,  sprendiniuose.  
Planuojamuose sklypuose saugotini želdiniai auga sklypo Pramonės g.3 šiaurės vakarinėje dalyje palei 
privažiavimo akligatvį.  
Sklype yra visi miesto inžinerinės infrastruktūros tinklai - elektros, ryšių, šilumos, vandentiekio, lietaus ir 
fekalinės kanalizacijos tinklų trasos.  
 

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
Kitos paskirties žemės sklypo, esančio Šilutė, Pramonės g.3 (kadastrinis Nr.8867/0006:58) padalinimas, 
vienos iš atidalintų dalių prijungimas prie sklypo Šilutė, Pramonės g.5b (kadastrinis Nr.8867/0006:38); 
sklypų užstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas ar 
papildymas.         

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas)  
Pastatai sklypuose 1 ir 2, kurių šiandieninė veikla neatitinka komercinio naudojimo būdo ir pobūdžio, 
numatomi rekonstruoti pakeičiant ir pritaikant  jų paskirtį planuojamai veiklai. 
Sklype 1 palei Pramonės gatvę esantys pastatai numatomi rekonstruoti ir išplėsti pritaikant juos 
universaliai (daugiafunkcei) veiklai (kelių prekių grupių mažmeninei prekybai ir greta jos maitinimo, 
pramogų organizavimo, rekreacijos, biurų nuomos,  ir kitų paslaugų teikimui). Sklypo gilumoje esantys 
pastatai numatyti rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti specializuotai komercinei veiklai (prekybai atskiroms 
prekių grupėms) taip pat administravimo bei smulkios gamybos ir amatų veiklai. Pastatui (unikalus 
Nr.8896-2002-9013), kuriame numatoma variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikla, 
nustatoma 50m sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Gyvenamieji namai į šia zoną nepatenka. SAZ dalis  
patenka į sklypą Gluosnių g.6, kuriam rengiamas detalusis planas, kurio metu ši specialioji sąlyga turi 
būti įrašyta į žemės naudojimo apribojimus. Pagal sklypo Gluosnių g.6 detaliojo plano tikslus, sklypas 
dalinamas į dalis pagal žemės nuosavybės ar nuomos dalis. Su sklypo Gluosnių g.6 šios dalies 
naudotojais SAZ sprendinys suderintas, parašu ant pagrindinio brėžinio.   
Sklypo 1 pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė - ne žemesnė nei C  (reglamentas d). 
  
Statomų statinių zona sklype 1 formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną – 20m, kurioje numatyta 
įrengti   trumpalaikes automobilių stovėjimo vietas objekto lankytojams. Sklype 2 statomų statinių zona 
sklype formuojama įvertinant kelio apsaugos zoną bei esamą pastato užstatymo liniją. Pastatų aukštis ir 
teritorijos užstatymo intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo 
plano sprendiniais. 
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Įvažiavimai į sklypus paliekami esami – iš Pramonės gatvės ir iš privažiavimo akligatvio. Šio akligatvio 
tvarkymo sprendiniai patvirtinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8867/0006:57 Šilutėje, Pramonės 
g.5, detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-09-28 
įsakymu Nr.A1-896,  sprendiniuose.   
Sklype 1 trumpalaikio automobilių stovėjimo vietos planuojamos visame sklype. Nedidelės aikštelės 
planuojamos prie atskirų pastatų. Aikštelė, kurioje talpinamos apie 238 lengvųjų automobilių stovėjimo 
vietos, planuojama sklypo centrinėje dalyje. Atstumai nuo planuojamų automobilių stovėjimo vietų iki 
gyvenamųjų pastatų atitinka sanitarinių apsaugos zonų ribų ir režimo taisyklių  32.1. punkto 
reikalavimus.   
Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype 2 – 354 vietos, sklype 2 - 16 vietų, įvertina bendrus sklypo 
užstatymo tankumo bei intensyvumo rodiklius ir  atitinka  STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelės reikalavimus.  
Sklypo 1 šiaurės vakarinėje pusėje augantys želdiniai numatyti saugoti.  Sklype numatytas papildomas 
želdinimo reglamentas, kuriuo numatyta, kad sklypo želdiniai turi užimti ne mažiau kaip 17% 
neužstatytos teritorijos ploto  (reglamentas a). Taip pat konkretizuotos želdinių vietos (reglamentas b). 
 
Sklypų inžineriniai tinklai – esami. Vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ specialiosiomis planavimo 
sąlygomis vandentiekio įvadą pakeisti nauju. 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. 
Sklypui 3 nustatytas naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos  - I, pobūdis – susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1.  
Sklype stovi elektros transformatorinės pastotės pastatas, kuri nuosavybės teise priklauso AB VST. 
Pastatas registruotas adresu  Šilutė, Pramonės g.5t. Privažiavimui prie pastato sklype 1 nustatytas kelio 
servitutas - kodas 101 (viešpataujantis daiktas). Elektros pastotės apsaugos zona – 10m.  
 
Rengiant naujų ar rekonstruojamų pastatų  techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio 
laužo išvežimo tvarką.   
 
Veiksnių, galinčių sukelti visuomenės nepasitenkinimą ar konfliktines situacijas nėra. Veiklų (pastatuose) 
keitimas iš gamybinės į komercinę gerins gretimybėse esančių dviejų gyvenamųjų namų aplinkos 
kokybę, nes sumažės sunkiojo transporto srautai aptarnaujantys gamybinius, palaipsniui teritorijoje 
mažės gamybinių pastatų, kuriose vykdoma veikla yra potencialus įvairios taršos šaltinis. Sklype 1 
planuojamų objektų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė ne žemesnė nei C. 
Ši konversija taip pat iš esmės pagerins aplinkos kokybę ir darys teigiamą poveikį visuomenės elgsenos ir 
gyvensenos veiksniams.   
 
Veiklų (pastatuose) keitimas iš gamybinės į komercinę gerins gretimybėse esančių dviejų gyvenamųjų 
namų aplinkos kokybę, nes sumažės sunkiojo transporto srautai aptarnaujantys gamybinius, palaipsniui 
teritorijoje mažės gamybinių pastatų, kuriose vykdoma veikla yra potencialus įvairios taršos šaltinis. 
Sklypo 1 pastatų vidaus ir išorės aplinkos garso klasė - ne žemesnė nei C  (reglamentas d). 
Ši konversija iš esmės pagerins miesto aplinkos estetinį vaizdą.  
 
Išorinis gaisrų gesinimas išspręstas miesto priešgaisrinių hidrantų sistemoje (schema pridedama). Sklypo 
užstatymas reglamentai ir  numatytas naujas užstatymas planuojamas taip, kad nepažeistų priešgaisrinių 
reikalavimų ir trečiųjų asmenų teisių. Sklype 1 ant sklypo ribos su sklypu, kurio kadastrinis 
Nr.8867/0006:68, Cintjoniškių g.13b, stovinčiam pastatui numatytas papildomas reglamentas c – pastatų 
blokavimas per ugniasienes. Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklypuose atitinka STR 
2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 26 punkto reikalavimus.  
Rengiant naujų  ir rekonstruojamų esamų pastatų techninių projektus, būtina vadovautis STR 
2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties 
statiniai“, STR 2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.” ir kitais gaisrinę saugą 
reguliuojančiais norminiais dokumentais.       
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir 
aplinkosauginiu, erdviniu urbanistiniu (miesto dalies apstatymo)  ir gaisrinės saugos aspektu neturės.         
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Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  
ilgalaikis ) poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

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

Veiklų (pastatuose) keitimas iš 
gamybinės į komercinę gerins 
gretimybėse esančių dviejų 
gyvenamųjų namų aplinkos 
kokybę, nes sumažės sunkiojo 
transporto srautai aptarnaujantys 
gamybinius objektus, palaipsniui 
teritorijoje mažės gamybinių 
pastatų, kuriose vykdoma veikla 
yra potencialus įvairios taršos 
šaltinis. Planuojami sklypai yra 
Šilutės miesto šiaurinėje dalyje, 
teritorijoje, kurioje Šilutės miesto 
bendrojo plano koncepcijoje  ir 
preliminariuose sprendiniuose 
numatyta konversija į centrinių 
mišrių funkcijų teritorijas. 
Ši konversija turės teigiamą įtaką 
teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamai veiklos sričiai.  
 

- 

ekonominei aplinkai Veiklų (pastatuose) keitimas iš 
gamybinės į komercinę didins 
darbo vietų skaičių ir darys 
teigiamą įtaką ekonominei aplinkai 
 

- 

socialinei aplinkai Veiklų (pastatuose) keitimas iš 
gamybinės į komercinę gerins 
gretimybėse esančių dviejų 
gyvenamųjų namų aplinkos 
kokybę, nes sumažės sunkiojo 
transporto srautai aptarnaujantys 
gamybinius, palaipsniui teritorijoje 
mažės gamybinių pastatų, kuriose 
vykdoma veikla yra potencialus 
įvairios taršos šaltinis. Sklypo 1 
pastatų vidaus ir išorės aplinkos 
garso klasė - ne žemesnė nei C. 
Ši konversija iš esmės pagerins 
aplinkos kokybę ir darys teigiamą 
poveikį visuomenės elgsenos ir 
gyvensenos veiksniams bei 
socialinei aplinkai.  
  

- 

9. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

     Planuojami sklypai yra Šilutės 
miesto šiaurinėje dalyje, 
teritorijoje, kurioje Šilutės miesto 
bendrojo plano koncepcijoje  ir 
preliminariuose sprendiniuose 
numatyta konversija į centrinių 
mišrių funkcijų teritorijas. 
Ši konversija turės teigiamą įtaką 
teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamai veiklos sričiai.    

- 
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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    (atestato Nr.A695)                                                                A. Čepienė  
Inžinierė                                                                                                              R.Lotužienė 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                                  Šilutės rajono savivaldybės administracijos   
                                                                                                            direktorius  
 
 
Pastatų planuojamojoje teritorijoje savininkai:                                 UAB „Neringos kelias“ 
                                                                                                             
 
 
                                                                                                           UAB „Šilutės agrotechnika“  
                                                                                                             
 
 
                                                                                                           AB VST 
 
  
  




