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ŽEMĖS SKLYP0, KURI0 KADASTRINIS NR.8867/0017:82 

 ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., KOVO G. 24,    
DETALIOJO PLANO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Planavimo organizatorius:  
                                                                                           Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius  
                                                                                           Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 
 Detaliojo plano rengimo pagrindas  

- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-07-20 sprendimas Nr.T1-1211 „Dėl žemės sklypo, kurio 
kadastrinis Nr. 8867/0017:82, Šilutės r.sav., Šilutės m., Kovo g.24 detaliojo plano rengimo“; 
-    Detaliojo teritorijų planavimo organizavimo ir apmokėjimo 2005-07-14 sutartis Nr.R5-(9.40)-407; 
-   Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.09-472/2006(10/43), išduotos 2006-10-23 
Šilutės rajono savivaldybės  Architektūros ir statybos skyriaus.   

Planavimo tikslai ir uždaviniai 
         -  kitos paskirties žemės sklypo ribų ir ploto keitimas (ploto padidinimas laisvos valstybinės žemės sąskaita); 
žemės sklypo naudojimo pobūdžio tikslinimas; žemės sklypo apstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas arba papildymas.     

 
1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 

Planuojama teritorija yra Šilutės miesto pietrytinėje dalyje, Darbininkų individualių gyvenamųjų namų 
kvartale.  Sklypas yra Kovo gatvės rytinės išklotinės gale. Į šiaurę nuo planuojamo sklypo yra  gyvenamieji sklypai 
iš kurių vienas teisiškai neregistruotas. Abiejuose stovi gyvenamieji namai su pagalbiniais pastatais. Į rytus nuo 
planuojamo sklypo yra  miesto teritorija, kurioje stovi elektros transformatorinės pastatas ir lietaus nuotekų tinklų 
įrenginių teritorija. Suformuotų ir teisiškai užregistruotų sklypų teritorijoje nėra.  Į pietus,  tarp planuojamo sklypo 
ir Pylimo gatvės, už kurios teka Šyšos upė, yra laisvos valstybinės žemės plotas, kurio dydis – apie 400m2.  
         Sklype  šiaurinėje pusėje stovi kavinės pastatas. Pietinėje sklypo pusėje įrengtos vasaros terasos ir žalioji 
zona. Įvažiavimas į sklypą iš Kovo gatvės sklypo šiaurės vakarinėje pusėje. Aptarnavimo įvažiavimas yra šiauriau 
lankytojų įvažiavimo. Automobilių stovėjimo vietos įrengtos palei Kovo gatvės pusę.  

Planuojamame sklype yra visi miesto inžinerinės infrastruktūros tinklai. Gaisrų gesinimas yra iš miesto 
priešgaisrinių hidrantų sistemos. 
          Duomenys iš Šilutės miesto generalinio plano 
         (patvirtinto 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto)  

          Sklypas generaliniame plane pažymėtas ilgą laiką čia veikusiai parduotuvei. Paskutiniame XXa. 
dešimtmetyje parduotuvės paskirtis rekonstruojant pastatą buvo pakeista į kavinę. Tarp planuojamo sklypo ir 
Pylimo gatvės palikta teritorija, numatyta privažiavimo aikšteliai prie siurblinės, niekada nebuvo įrengta, nes tai 
nebuvo  tikslingas ar funkciškai reikalingas sprendimas. Sklypas prie kavinės pastato suformuotas didesnis, nei 
pažymėtas generaliniame plane. Tuo būdu tarp planuojamo sklypo ir Pylimo gatvės liko apie 400m2 ploto teritorija, 
kurios dydis, neleidžia šioje vietoje suformuoti atskiro sklypo.  
   

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
       Detaliojo plano sprendiniais, pagal 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarimo Nr.692 punktą 2.15, tarp esamo 
sklypo ir Pylimo gatvės esančioje laisvoje valstybinio fondo žemėje, suformavus sklypą  ir jį ne aukciono tvarka 
pardavus planuojamos sklypo  savininkui, visi sklypai sujungiami į vieną. Suformuotam sklypui nustatomas   
naudojimo būdas -  komercinės paskirties objektų teritorija – K bei pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų 
objektų statybos – K1, pagal esamą sklypo naudojimo būdą ir patikslintą pobūdį.  
       Sklypas 1 – esamas sklypas – Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g.24, sklypo kadastrinis Nr. 8867/0017:82. Sklypo 
dydis – 1463m2. Esamas naudojimo būdas -  komercinės paskirties objektų teritorija – K . Patikslinamas  pobūdis - 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1. 
     Sklypas 2 – laisvo valstybinio fondo žemėje, įsiterpusioje tarp esamo sklypo ir gatvės, suformuojamas kitos 
paskirties žemės sklypas – Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g. Sklypo dydis – 427 m2. Nustatomas naudojimo būdas -  
komercinės paskirties objektų teritorija – K, pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1.  
      Sklypas 3  – sklypo 1 savininkui, pagal 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarimo Nr.692 punktą 2.15, ne aukciono 
tvarka nusipirkus sklypą 2, sklypai 1 ir 2 sujungiami į vieną sklypą 3. 
Sklypo adresas - Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g. 24. Sklypo dydis – 1890 m2.  Nustatomas naudojimo būdas -  
komercinės paskirties objektų teritorija – K, pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1.  
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Suplanuotame sklype numatoma padidinti statinių statybos zoną, kad būtų galima rekonstruoti ir išplėsti 
kavinės pastatą į pietinę sklypo pusę. Pietinėje sklypo dalyje, greta vasaros terasų planuojama želdinių zona – 
reglamentas b. Čia numatoma sodinti dekoratyvinius medžius ir krūmus, įrengti pėsčiųjų takelius ir  funkcinę 
įrangą.  

Įvažiavimai į sklypą paliekami esami. Šiauriausias įvažiavimas naudojamas aptarnavimui. Piečiau esantis 
įvažiavimas naudojamas lankytojams įvažiuoti. Skaičiuojamasis automobilių skaičius – 18 vietų. Jos planuojamos 
palei Kovo gatvę. Automobilių stovėjimo vietos dėstomos salelėmis ,atskiriamos želdiniais.  

Sklypo inžineriniai tinklai – esami, rekonstruojami, pertvarkomi ir iškeliami, pagal technines sąlygas techninių 
projektų rengimo stadijoje.     

- vandentiekis, nuotekų kanalizacija – esami miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės vandenys“, 2006-08-04 
išduotas sąlygas Nr.(6.24-06)-91(S12); 

- elektra – esami tinklai,  pagal AB VST, Šilutės skyriaus, 2006-08-04 išduotas sąlygas Nr. 49000-108; 
- ryšiai – esami, pagal AB TEO LT, 2006-08-16 išduotas sąlygas Nr.03-2-05-5708; 
- lietaus kanalizacija – prisijungimas prie miesto tinklų pagal technines sąlygas;   
- pastatų šildymas – esamas vietinis. Tuo atveju, jeigu į kvartalą, kuriame yra planuojamas sklypas būtų 

atvesti centralizuoti šilumos tinklai, prisijungti prie jų, pagal technines sąlygas.  
        Sklype esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
        Tinklų prijungimui, aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų rekonstrukcijos, pertvarkymo, 
iškėlimo ar naujų projektavimo sprendiniai detalizuojami rengiant techninius projektus.  

 
3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 

SKLYPAS 1  
(esamas kadastrinis sklypas Nr. 8867/0017:82)  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g.24 
Sklypo plotas: 1463kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI - nenustatomi  
SKLYPAS 2   
(laisvo valstybinio fondo žemėje, įsiterpusioje tarp esamo sklypo ir gatvės, suformuojamas kitos paskirties žemės 
sklypas)  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g. 
Sklypo plotas: 427 kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI – nenustatomi 
SKLYPAS 3  
(sklypo 1 savininkui, pagal 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarimo Nr.692 punktą 2.15, ne aukciono tvarka 
nusipirkus sklypą 2, sklypai 1 ir 2 sujungiami į vieną sklypą 3) 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m. g.24 
Sklypo plotas: 1890kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 –  teritorijos naudojimo būdas -  komercinės paskirties objektų teritorija – K, pobūdis - prekybos, paslaugų ir 
pramogų objektų statybos – K1, 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,0m;   
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30 %; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 45%; 
a –  šlaitiniai stogai  
b – žalioji zona – dekoratyviniai medžiai ir krūmai, pėsčiųjų takeliai, funkcinė įranga; 
c- sklypo grindiniai – betoninės, akmeninės, medinės trinkelės; 
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 
Servitutai: 

- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 
Papildomi reikalavimai (reglamentai) planuojamai teritorijai, kuri nepatenka į planuojamą sklypą:   

d –  pėsčiųjų takų (šaligatvių) danga – spalvotos betoninės trinkelės. 
Šis reglamentas taikomas pėsčiųjų šaligatviui, einančiam palei sklypo o vakarinę ribą, įrengti.   
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 4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

 
       Detaliojo plano sprendiniais, pagal 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarimo Nr.692 punktą 2.15, tarp esamo 
sklypo ir Pylimo gatvės esančioje laisvoje valstybinio fondo žemėje, suformavus sklypą  ir jį ne aukciono tvarka 
pardavus planuojamos sklypo  savininkui, visi sklypai sujungiami į vieną. Suformuotam sklypui nustatomas   
naudojimo būdas -  komercinės paskirties objektų teritorija – K bei pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų 
objektų statybos – K1, pagal esamą sklypo naudojimo būdą ir patikslintą pobūdį.  
        Sklypas 1 – esamas sklypas – Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g.24, sklypo kadastrinis Nr. 8867/0017:82. 
Sklypo dydis – 1463m2. Esamas naudojimo būdas -  komercinės paskirties objektų teritorija – K . Patikslinamas  
pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1. 
           Sklypas 2 – laisvo valstybinio fondo žemėje, įsiterpusioje tarp esamo sklypo ir gatvės, suformuojamas kitos 
paskirties žemės sklypas – Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g. Sklypo dydis – 427 m2. Nustatomas naudojimo būdas -  
komercinės paskirties objektų teritorija – K, pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1.  
       Sklypas 3  – sklypo 1 savininkui, pagal 1999-06-02 LR Vyriausybės nutarimo Nr.692 punktą 2.15, ne 
aukciono tvarka nusipirkus sklypą 2, sklypai 1 ir 2 sujungiami į vieną sklypą 3. 
Sklypo adresas - Šilutės r.sav. Šilutės m. Kovo g. 24. Sklypo dydis – 1890 m2.  Nustatomas naudojimo būdas -  
komercinės paskirties objektų teritorija – K, pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos – K1.  

Suplanuotame sklype numatoma padidinti statinių statybos zoną, kad būtų galima rekonstruoti ir išplėsti 
kavinės pastatą į pietinę sklypo pusę. Pietinėje sklypo dalyje, greta vasaros terasų planuojama želdinių zona – 
reglamentas b. Čia numatoma sodinti dekoratyvinius medžius ir krūmus, įrengti pėsčiųjų takelius ir  funkcinę 
įrangą.  

Įvažiavimai į sklypą paliekami esami. Šiauriausias įvažiavimas naudojamas aptarnavimui. Piečiau esantis 
įvažiavimas naudojamas lankytojams įvažiuoti. Skaičiuojamasis automobilių skaičius – 18 vietų. Jos planuojamos 
palei Kovo gatvę. Automobilių stovėjimo vietos dėstomos salelėmis ,atskiriamos želdiniais.  

Sklypo inžineriniai tinklai – esami, rekonstruojami, pertvarkomi ir iškeliami, pagal technines sąlygas techninių 
projektų rengimo stadijoje.     

- vandentiekis, nuotekų kanalizacija – esami miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės vandenys“, 2006-08-04 
išduotas sąlygas Nr.(6.24-06)-91(S12); 

- elektra – esami tinklai,  pagal AB VST, Šilutės skyriaus, 2006-08-04 išduotas sąlygas Nr. 49000-108; 
- ryšiai – esami, pagal AB TEO LT, 2006-08-16 išduotas sąlygas Nr.03-2-05-5708; 
- lietaus kanalizacija – prisijungimas prie miesto tinklų pagal technines sąlygas;   
- pastatų šildymas – esamas vietinis. Tuo atveju, jeigu į kvartalą, kuriame yra planuojamas sklypas būtų 

atvesti centralizuoti šilumos tinklai, prisijungti prie jų, pagal technines sąlygas.  
        Sklype esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
        Tinklų prijungimui, aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų rekonstrukcijos, pertvarkymo, 
iškėlimo ar naujų projektavimo sprendiniai detalizuojami rengiant techninius projektus.  

 
4.1. SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

4.1.1.sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bei aplinkosauginiu aspektu 
         Nei planuojama teritorija nei jos gretimybės nėra  sanitarinę apsaugos zoną formuojantys objektai, todėl  
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai  bei gretimybėms triukšmo, atmosferinės 
taršos, natūralaus apšvietimo aspektais neturės.   

Įvažiavimai į sklypą paliekami esami. Šiauriausias įvažiavimas naudojamas aptarnavimui. Piečiau esantis 
įvažiavimas naudojamas lankytojams įvažiuoti. Skaičiuojamasis automobilių skaičius– 18 vietų. Jos planuojamos 
palei Kovo gatvę. Automobilių stovėjimo vietos dėstomos salelėmis ,atskiriamos želdiniais.  

Sklypo inžineriniai tinklai – esami, rekonstruojami, pertvarkomi ir iškeliami, pagal technines sąlygas techninių 
projektų rengimo stadijoje. Sklype esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos. Tinklų prijungimui, aptarnavimui numatyti servitutai.   

Rengiant rekonstruojamų pastatų  techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo 
išvežimo tvarką.  
         Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo  aspektu neturės. 
 
4.2. erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo) aspektu 

 Suplanuotame sklype numatoma padidinti statinių statybos zoną, kad būtų galima rekonstruoti ir išplėsti 
kavinės pastatą į pietinę sklypo pusę. Pietinėje sklypo dalyje, greta vasaros terasų planuojama želdinių zona – 
reglamentas b. Čia numatoma sodinti dekoratyvinius medžius ir krūmus, įrengti pėsčiųjų takelius ir  funkcinę 
įrangą.  
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       Įvažiavimai į sklypą paliekami esami. Šiauriausias įvažiavimas naudojamas aptarnavimui. Piečiau esantis 
įvažiavimas naudojamas lankytojams įvažiuoti. Skaičiuojamasis automobilių skaičius – 18 vietų. Jos planuojamos 
palei Kovo gatvę. Automobilių stovėjimo vietos dėstomos salelėmis ,atskiriamos želdiniais. Sklypo grindiniams 
nustatytas reglamentas c.   
        Nustatyti papildomi reikalavimai (reglamentai) planuojamai teritorijai, kuri nepatenka į planuojamą sklypą – 
reglamentas  d –  pėsčiųjų takų (šaligatvių) dangai numatant spalvotas betonines trinkeles Šis reglamentas taikomas 
pėsčiųjų šaligatviui, einančiam palei sklypo vakarinę ribą, įrengti.   

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu urbanistiniu (miesto dalies apstatymo) aspektu neturės. 
 

4.3. detaliojo plano sprendinių atitikimas Šilutės miesto generaliniam planui  
      (patvirtinto 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto)  
     Sklypas generaliniame plane pažymėtas ilgą laiką čia veikusiai parduotuvei. Paskutiniame XXa. dešimtmetyje 
parduotuvės paskirtis rekonstruojant pastatą buvo pakeista į kavinę. Tarp planuojamo sklypo ir Pylimo gatvės 
palikta teritorija, numatyta privažiavimo aikšteliai prie siurblinės, niekada nebuvo įrengta, nes tai nebuvo  
tikslingas ar funkciškai reikalingas sprendimas. Sklypas prie kavinės pastato suformuotas didesnis, nei pažymėtas 
generaliniame plane. Tuo būdu tarp planuojamo sklypo ir Pylimo gatvės liko apie 400m2 ploto teritorija, kurios 
dydis, neleidžia šioje vietoje suformuoti atskiro sklypo.  
       Detaliojo plano sprendiniai iš esmės atitinka miesto generalinio plano sprendinius. 
 
4.4. priešgaisriniu aspektu 
      Gaisrų gesinimas planuojamas iš Pylimo ir Vydūno gatvių sankirtoje bei      esančių hidrantų (schema 
pridedama). Sklype galima bet kurio ugniai atsparumo laipsnio pastatų statyba. Įvažiavimai į sklypą esami   iš 
Kovo gatvės.   
       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.”, RSN 139-92 “Pastatų ir statinių žaibosauga.” 
keliamais reikalavimais. 
      Detaliojo plano sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės. 

 
 
 
 
Projekto rengėjai:    
Projekto vadovas                                                                          architektas Vaidas Mikalauskas (atestato Nr.A470) 
                                                                                                     architektė  Alma Čepienė (atestato Nr.A695) 
  
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime. 
Planavimo organizatorius       Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius  
 
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu. 
Žemės sklypo savininkas                                                              Petras Dargis 
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