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ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 8840/0003:397   

ŠILUTĖS R. SAV., ŠILUTĖS SEN., KIRLIKŲ KAIME,  
DETALIOJO PLANO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                                                                         Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės  
                                                                                                                                        administracijos direktorius 

                        Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 

  
1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 

Planuojamas žemės sklypas yra Šilutės rajone, Šilutės seniūnijoje, Kirlikų kaime, sklypo kadastrinis 
numeris 8840/0003:397. Sklypo gretimybės – šiaurės pusėje sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės 
sklypu, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:408, rytuose su žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kadastrinis 
Nr.8840/0003:413, pietų pusėje sklypas ribojasi su keliu, kuris jungia rajoninį kelią Nr.4223 Šilutė-Užliekniai ir 
krašto kelią Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (850m į rytus). Vakaruose planuojamas sklypas ribojasi su 
žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:465. 

Pastatų ir želdinių planuojamojoje teritorijoje – nėra, paviršius tolygus. Iš inžinerinių tinklų sklype yra 
melioracijos įrenginiai, į pietus nuo planuojamo sklypo  praeina 10kV orinė elektros linija, kurios apsaugos zona  
kerta šiaurės vakarinį planuojamo sklypo kampą.  

Planuojama teritorija yra 1,3 km į rytus nuo Pagrynių kaimo. Šioje Šilutės miesto įtakos zonoje vyksta 
urbanizacijos procesai, gretimuose žemės sklypuose yra statomi  gyvenamieji namai arba jų statyba yra 
planuojama. Nors teritoriją nepatenka į Pagrynių gyvenvietės teritoriją, kuri generaliniame gyvenvietės plane 
numatyta gyvenamajai statybai.  (Pagrynių gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 Šilutės rajono 
LDT VK sprendimu Nr.64), rengiamame Šilutės miesto bendrajame plane (koncepcijos stadija) teritorijos į pietus 
nuo Šilutės miesto, į kurias patenka Pagrynių ir Kirlikų kaimai yra numatytos gyvenamajai mažaaukščiai statybai 
plėsti.   
 

 2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties 

keitimas į kitą paskirtį, naudojimo būdą – gyvenamąją teritoriją ir pobūdį – į mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybą; padalinti sklypą, nustatyti žemės sklypų apstatymo reglamentus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  

Planuojamo sklypo žemės paskirtis iš žemės ūkio keičiama į kitą. Sklypas padalinamas suformuojant tris 
sklypus, kuriems nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos – G1. Vienas sklypas, kuriam numatomas naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos- 
I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams – I2. Šiame sklype planuojama įrengti D2-2  
kategorijos privažiavimo kelią (akligatvis), elektros ir vandentiekio tinklų koridorių, priešgaisrinį vandens telkinį ir 
priešgaisrinę apsisukimo aikštelę.    

Sklypuose planuojamas gyvenamųjų namų su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje 
teritorijoje nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto. Įvažiavimai į sklypus planuojami iš kelio numatyto 
infrastruktūros sklype. 

Sklypų inžineriniai tinklai: 
-  vandens tiekimas numatytas iš sklype 4 projektuojamo artezinio gręžinio. Vadovaujantis LAND  

4–99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, 
konservavimo bei likvidavimo tvarka “ reikalavimais apie artezinį gręžinį nustatoma 5 metrų spindulio 
sanitarinė griežto režimo juosta. Kadangi planuojamo paimti vandens kiekis neviršija 10 m3/d, šiam 
gręžiniui taršos apribojimų juosta nenustatoma.  
     Gręžinio sanitarinė griežto režimo juosta (5m spinduliu) turi būti aptverta, tvarkinga, apželdinta, 
vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo (siurblinė rakinama, 
gręžinio žiotys sandarios). Siurblinėje įrengiami čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Šioje zonoje 
draudžiama bet kokia ūkinė veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir 
tiekimu. 
Geriamo vandens kokybės parametrai turi atitikti Lietuvos higienos norma HN-24-2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
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- buitinių nuotekų kanalizavimas - į sklypuose  planuojamus sandarius nuotekų kaupimo rezervuarus, 
kurių sanitarinė apsaugos zona – 5m. Rezervuarų vietos parinktos prie įvažiavimų į sklypus. Rengiant 
techninius projektus turi būti pasirašomos sutartys dėl rezervuarų tuštinimo ir išvežimo į artimiausius 
biologinius valymo įrenginius; 

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „VST“, Šilutės skyriaus, 2006-02-10 
išduotas sąlygas Nr. 49000-25; 

- šildymas– vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2005-12-23 sąlygas Nr.KR3-
543; 

- lietaus kanalizacija ir ryšiai – neplanuojami; 
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų 

prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant techninius 
projektus.  
                  Gaisrinė sauga: 

- išorinis gaisrų gesinimas – gaisrų gesinimui, projektuojamas atviras vandens telkinys iki 300m2 
paviršiaus ploto, kuris planuojamas infrastruktūros sklype (sklypas 4), aptarnavimo spindulys – 200m. 
Privažiavimui prie priešgaisrinio vandens telkinio projektuojama kietos dangos 12mx12m priešgaisrinė 
apsisukimo aikštelė. 

Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Naujos sąlygos: 

- gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas 
(projektuojamiems sandariems nuotekų kaupimo rezervuarams); 

- vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas 
(projektuojamiems vandentiekio tinklams); 

Nauji servitutai : 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) ir  kodas 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas);  
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) ir kodas 206 - 

teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) ; 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) ir kodas 208 - 

teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams aptarnauti. 
 

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės sen., Kirlikų k. 
Sklypo plotas: 1760kv.m 
Sklypo savininkai: Vaida Šimelionienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 24%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 34%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
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SKLYPAS 2  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Kirlikų k. 
Sklypo plotas: 1760kv.m. 
Sklypo savininkas: Vaida Šimelionienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 24%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 34%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
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; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
SKLYPAS 3 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Kirlikų k.  
Sklypo plotas: 1760kv.m. 
Sklypo savininkas: Vaida Šimelionienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 24%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 34%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
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; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).  
 
SKLYPAS 4 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Kirlikų k.   
Sklypo plotas: 1120kv.m. 
Sklypo savininkas: Vaida Šimelionienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas –  inžinerinės infrastruktūros teritorijos- I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridoriams – I2; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais - ---; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – ---; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – ---;  
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
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- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – sklypams 1,2,3; 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypams 1,2,3; 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklype 1,2,3; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).  
 
 

 4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

Planuojamo sklypo žemės paskirtis iš žemės ūkio keičiama į kitą. Sklypas padalinamas suformuojant tris 
sklypus, kuriems nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos – G1. Vienas sklypas, kuriam numatomas naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos- 
I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams – I2.  Šiame sklype planuojama įrengti D2-2  
kategorijos privažiavimo kelią (akligatvis), elektros ir vandentiekio tinklų koridorių, priešgaisrinį vandens telkinį ir 
priešgaisrinę apsisukimo aikštelę.    

Sklypuose planuojamas gyvenamųjų namų su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje 
teritorijoje nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto. Įvažiavimai į sklypus planuojami iš kelio numatyto 
infrastruktūros sklype. 

 
4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

4.1.1 aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo  aspektu 
      Sklypo gretimybės – šiaurės pusėje sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties žemės sklypu, kurio 

kadastrinis Nr.8840/0003:408, rytuose su žemės ūkio paskirties sklypu, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:413, pietų 
pusėje sklypas ribojasi su keliu, kuris jungia rajoninį kelią Nr.4223 Šilutė-Užliekniai ir krašto kelią Nr.141 Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda (850m į rytus). Vakaruose planuojamas sklypas ribojasi su žemės ūkio paskirties sklypu, 
kurio kadastrinis Nr.8840/0003:465. 

Pastatų ir želdinių planuojamojoje teritorijoje – nėra, paviršius tolygus. Iš inžinerinių tinklų sklype yra 
melioracijos įrenginiai, į pietus nuo planuojamo sklypo  praeina 10kV orinė elektros linija, kurios apsaugos zona  
kerta šiaurės vakarinį planuojamo sklypo kampą.  
             Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios paskirties 
pastatų ar kitų svarbių objektų nėra.  

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. 

 Sklypų inžineriniai tinklai: 
- vandens tiekimas numatytas iš sklype 4 projektuojamo artezinio gręžinio. Vadovaujantis LAND  

4–99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, 
konservavimo bei likvidavimo tvarka “ reikalavimais apie artezinį gręžinį nustatoma 5 metrų spindulio 
sanitarinė griežto režimo juosta. Kadangi planuojamo paimti vandens kiekis neviršija 10 m3/d, šiam 
gręžiniui taršos apribojimų juosta nenustatoma.  
     Gręžinio sanitarinė griežto režimo juosta (5m spinduliu) turi būti aptverta, tvarkinga, apželdinta, 
vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo (siurblinė rakinama, 
gręžinio žiotys sandarios). Siurblinėje įrengiami čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Šioje zonoje 
draudžiama bet kokia ūkinė veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir 
tiekimu. 
Geriamo vandens kokybės parametrai turi atitikti Lietuvos higienos norma HN-24-2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 

- buitinių nuotekų kanalizavimas - į sklypuose  planuojamus sandarius nuotekų kaupimo rezervuarus, 
kurių sanitarinė apsaugos zona – 5m. Vieta Rezervuarų vietos parinkta prie įvažiavimų į sklypus. 
Rengiant techninius projektus turi būti pasirašomos sutartys dėl rezervuarų tuštinimo ir išvežimo į 
artimiausius biologinius valymo įrenginius; 
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- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „VST“, Šilutės skyriaus, 2006-02-10 
išduotas sąlygas Nr. 49000-25; 

- šildymas– vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2005-12-23 sąlygas Nr.KR3-
543; 

- lietaus kanalizacija ir ryšiai – neplanuojami. 
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų 

prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant techninius 
projektus.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo aspektu neturės. 

 
4.1. 2 erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 

Planuojama teritorija nepatenka į kraštovaizdžio vertybių sudėties turinčią teritoriją. Sklypuose 
planuojamas gyvenamųjų namų su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje teritorijoje 
nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto. Įvažiavimai į sklypus planuojami iš kelio numatyto 
infrastruktūros sklype. 

 Planuojama teritorija yra 1,3 km į rytus nuo Pagrynių kaimo.  Šioje Šilutės miesto įtakos zonoje vyksta 
urbanizacijos procesai, gretimuose žemės sklypuose yra statomi  gyvenamieji namai arba jų statyba yra 
planuojama. Nors teritoriją nepatenka į Pagrynių gyvenvietės teritoriją, kuri generaliniame gyvenvietės plane 
numatyta gyvenamajai statybai.  (Pagrynių gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 Šilutės rajono 
LDT VK sprendimu Nr.64), rengiamame Šilutės miesto bendrajame plane (koncepcijos stadija) teritorijos į pietus 
nuo Šilutės miesto, į kurias patenka Pagrynių ir Kirlikų kaimai yra numatytos gyvenamajai mažaaukščiai statybai 
plėsti.   

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu  (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 
neturės. 

 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 

Išoriniam gaisrų gesinimui, projektuojamas atviras vandens telkinys iki 300m2 paviršiaus ploto, kuris 
planuojamas infrastruktūros sklype (sklypas 4), aptarnavimo spindulys – 200m. Privažiavimui prie priešgaisrinio 
vandens telkinio projektuojama kietos dangos 12mx12m priešgaisrinė apsisukimo aikštelė. 

Atstumai tarp gretimų sklypų užstatymų atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai 
reikalavimai.“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.   

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir RSN 139 -92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės. 
 
  
 
 
Projekto vadovė  (kvalifikacijos atestato Nr.A 695)                            architektė A. Čepienė  
                                                                                                              asistentas G. Tamošaitis 
                                                                                                            
 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                          Šilutės rajono savivaldybės  
                                                                                                              administracijos direktorius 
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime.  
Sklypo savininkė                                                                                   V.Šimelionienė 
  
 

NDP 07 D 179 
 

5




	Archyvinė
	Įmonės atestato Nr.3305
	Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645

	DETALUSIS PLANAS
	Gintas AISK Simelioniene.pdf
	SKLYPAS 1 
	SKLYPAS 2 
	SKLYPAS 3
	SKLYPAS 4




