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ŽEMĖS SKLYPO,  KURIO KADASTRINIS NR.8867/00014:21,  

ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., V.KUDIRKOS G.15,  
DETALIOJO PLANO  

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

                                                                  Planavimo organizatorius:  Dieter Rupkalvies  
                                                                                                      pagal Detaliojo teritorijų planavimo  

                                                                                                               organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 
                                                                                                    2007-01-11 sutartį Nr.R5-(9.40)-81                      
                                                                        Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 

 
 1.ESAMA SITUACIJA – ANALIZĖ 

        
      Planuojama teritorija yra Šilutės miesto centrinėje dalyje, V.Kudirkos gatvės pietinėje išklotinėje. 

Teritorija yra kvartalo apriboto V. Kudirkos ir Taikos gatvių bei pėsčiųjų tako kertančio Laisvės kvartalą šiaurės 
vakariniame kampe. Sklype yra trys statiniai – palei V.Kudirkos gatvę stovi pagrindinis sklypo pastatas – 
gyvenamasis namas. Pastatas statytas 1905m., priklausė planavimo organizatoriaus tėvams, po karo 
nacionalizuotas, sudalintas butais. Atstačius nuosavybę, visi butai nuosavybės teise priklauso planavimo 
organizatoriui. Ant vakarinės sklypo ribos su sklypu V.Kudirkos g.17 stovi  pagalbinis ūkinis pastatas, statytas  
XXa pradžioje ir rekonstruotas 1970m.  Visas pastatas teisiškai užregistruotas Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos vardu. Šiuo metu vyksta pastato pirkimo procesas. Sklypo centre stovi menkavertis rūsys, kuris teisiškai 
neregistruotas.  
Gretimybės 

Į vakarus ir rytus nuo planuojamo sklypo stovi  to paties laikmečio gyvenamieji pastatai – V. Kudirkos g.13 
ir 17, prie kurių nėra suformuoti sklypai. Planuojamas sklypas ir pastatas V.Kudirkos g.17 naudojasi tuo pačiu 
įvažiavimu iš V.Kudirkos gatvės.  Pietvakarinėje pusėje planuojamas sklypas ribojasi su gyvenamaisiais 
sklypais  Taikos g.20 (kadastrinis Nr.8867/0014:2) ir Taikos g.22 (kadastrinis Nr.8867/0014:1) ir toliau palei 
Taikos gatvę einančiais sklypais prie daugiabučių pastatų Taikos g.24 ir Taikos g.26 (sklypai teisiškai 
neregistruoti). Pietuose sklypas ribojasi su visuomeniniu pėsčiųjų taku iš Taikos gatvės į Laisvės kvartalą. Už 
jos stovi daugiabutis gyvenamasis namas Taikos g.18. Rytuose sklypas ribojasi su įvažiavimu į kvartalą ir 
baigiasi automobilių aikštele, kuri prasitęsia pėsčiųjų taku susijungiančia su pagrindine Laivės kvartalo pėsčiųjų 
alėja.  
Urbanistika ir kultūros paveldas 

Teritorija yra kvartalo apriboto M.Jankaus – Kudirkos –pėsčiųjų tako kertančio Laisvės kvartalą šiaurės 
vakarinėje dalyje. V.Kudirkos pietinėje išklotinėje. Teritorija nepatenka į Šilutės miesto istorinės dalies – U45 
teritorijos ribas, bet yra jos apsaugos zonoje – 70-130m nuo istorinės miesto dalies. Sklypas išsidėstęs prie 
pagrindinių pėsčiųjų takų jungiančių Jaunimo kvartalą per Laisvės kvartalą su miesto centru šiaurės pietų 
kryptimi ir pagrindinio miesto pėsčiųjų stuburo einančio per miestą rytų vakarų kryptimi (Tilžės gatvė – Laisvės 
kvartalo pėsčiųjų alėja – Atgimimo alėja – K.Kalinausko gatvė – Turgaus aikštė). Sklypo gretimybėse 
vyraujantį užstatymą reiktų vertinti kaip turintį istorinio architektūrinio paveldo bruožų – pastatai abiejuose 
V.Kudirkos gatvės pusėse  ir Taikos g.24, 18, 17, 19 - statyti XXa. pradžioje ir yra charakteringi Šilutės miesto 
šio laikotarpio užstatymo elementai.   
Šilutės miesto bendrojo plano dokumentai 
   Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane, patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta daugiabutei gyvenamajai statybai su 
komercinėmis patalpomis pirmuose aukštuose.  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 Šilutės miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenamąsias teritorijas.  
Želdiniai ir inžineriniai tinklai  
       Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai.  Saugotinų želdinių planuojamame sklype nėra. 
Brandūs medžiai auga į pietvakarius ir pietus nuo planuojamo sklypo palei pėsčiųjų takus.    
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2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS  SPRENDINIAI 
          Planavimo tikslas –  gyvenamosios teritorijos žemės sklypo padalinimas, vienos iš atidalintų dalių   
naudojimo būdo keitimas į visuomeninės paskirties religinių bendruomenių pastatų statybos naudojimo pobūdį; 
užstatymo reglamentų, specialiųjų naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas ar papildymas. 

Sklypas padalinamas į du sklypus. Sklypui 1 paliekamas esamas gyvenamosios teritorijos naudojimo 
būdas - G, ir patikslinamas pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Sklype lieka stovėti 
gyvenamasis namas ir pagalbinis ūkinis pastatas. Į sklypą paliekamas esamas įvažiavimas iš V.Kudirkos gatvės. 
Numatomas sklypo želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais 
– ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a). 

Sklypas 2 atidalinamas pietinėje planuojamo sklypo dalyje. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – 
visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – religinių bendruomenių pastatų statybos – V2.  

Planuojamas statyti objektas –  religinės bendruomenės pastatas. Pagrindiniai veiksniai įtakojantys 
pastato architektūrinių išraiškos priemonių reglamentavimą - planuojamas statyti objektas yra visuomenei 
svarbus ir įtaką darantis objektas; jo vieta miesto istorinės dalies atžvilgiu, tai kad bus statomas greta  istorinės 
miesto dalies – kultūros vertybės U45 teritorijos, jos apsaugos zonoje; sklypo gretimybėse vyraujantis 
užstatymas turi istorinio architektūrinio paveldo bruožų. Nustatomi papildomi reglamentai architektūrinės 
išraiškos priemonėms - pastatų medžiagoms, estetikai, siluetui, sklypo grindiniams ir parkavimo aikštelių 
įrengimui. Kad išlaikyti gaisrinės saugos reikalavimus apribotas pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.   

 Suplanuojamas įvažiavimas į sklypą iš rytinėje pusėje esančio įvažiavimo į kvartalą su automobilių 
stovėjimo aikštele. Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype. STR 2.06.01:1999 „Miestų 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė – parapijų bažnyčios – 1 vieta  15 sėdimų vietų. 
Skaičiuojamas maksimalus lankytojų skaičius – 150 žmonių. Sklype suplanuota 10 automobilių stovėjimo vietų 
iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai 
ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais.  Stovėjimo vietos sklype dėstomos 
keliose vietose, atribojamos želdiniais ir išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenamųjų pastatų.  

 
Inžineriniai tinklai - sklypo inžinerinių tinklų prisijungimo prie miesto tinklų sprendiniai suplanuoti 
vadovaujantis planavimo sąlygomis: 

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, Šilutės- 
Šilalės skyriaus, 2007-03-05 išduotas sąlygas Nr. 49000-63; 

- ryšiai – miesto tinklai, pagal  TEO LT AB, 200-03-20 išduotas sąlygas Nr.03-2-05-1746; 
- vandentiekis, nuotekų tinklai – miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės vandenys“, 2007-04-04 išduotas 

sąlygas Nr.(6.24-06)-60(S12). Planuojamos teritorijos pietvakarinį kampą kertanti buitinių nuotekų 
linija numatoma iškelti iš sklypo ribų į infrastruktūros teritoriją; 

- lietaus kanalizacija – miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės komunalininkas“, 2007-03-07 išduotas 
sąlygas Nr.45; Planuojamoje teritorijoje palei V.Kudirkos gatvę einančiai magistraliniai leitaus 
nuotekų linijai aptarnauti numatytas servitutas;  

- šildymas – miesto tinklai, pagal UAB „Šilutės šilumos tinklai“, 2007-03-21 išduotas sąlygas Nr.2R-
(1.16)-0464;  

- melioracijos sistemos – nėra;  
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. 

 
Gaisrinė sauga - išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Artimiausi 
priešgaisriniai hidrantai yra prie gyvenamųjų namų Laisvės kv. 3 ir Taikos g.17.  
 
Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Naujos sąlygos – ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; - nekilnojamų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos 
zonos – XIX punktas; - šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
 -  vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas.   
Nauji servitutai -  kodas 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) - 
magistraliniams lietaus nuotekų tinklams aptarnauti; -  kodas 105 – statinių servitutas (viešpataujantis daiktas) ir 
kodas 205  statinių servitutas (tarnaujantis daiktas) – pagalbiniam pastatui stovinčiam ant sklypo ribos 
aptarnauti.  
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3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m., V. Kudirkos g.15  
Sklypo plotas: 1108kv.m. 
Sklypo savininkas: Dieter Rupkalvies 
Sklypo dalies tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,00m – pagrindiniam pastatui, 8,00 – pagalbiniam pastatui;  
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 25%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a, b, c1, d, e,– papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai (reglamentai):  
a –  želdynų plotas – 20%; 
b – siluetas - šlaitiniai stogai; 
c1 - apdailos medžiagos - tinkas, dažymas, apdailos plyta, medis, keramika, stiklas; stogams – čerpės, čerpių 
profilį imituojančios medžiagos bei beasbestiniai banguoti lapai – molio čerpių spalvos;  
d – sklypo grindinių danga – betoninės, akmeninės, klinkerio trinkelės (asfalto ir ištisinio betono danga 
negalima); 
e – sklypo aptvėrimas - dekoratyvinė ažūrinė tvora iš metalo (išskyrus tinklą) ar medžio, ne aukštesnė kaip 
1,5m, aptvėrimo stulpai -   raudonų plytų mūras, dekoratyvinis metalas, medis (išskyrus vieno pjovimo lentų).  
 
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; 
- Nekilnojamų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – XIX 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 105 – statinių servitutas (viešpataujantis daiktas) – pagalbiniam pastatui stovinčiam ant sklypo 

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

magistraliniams lietaus nuotekų tinklams aptarnauti. 
SKLYPAS 2  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Šilutės m., V. Kudirkos g. - prieš rengiant sklypo geodezinius matavimus, 
planavimo organizatorius turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę, kad sklypui būtų suteiktas tikslus adresas. 
Sklypo plotas: 1100kv.m. 
Sklypo savininkas: Dieter Rupkalvies 
Sklypo dalies tvarkymo REGLAMENTAI 
1 – teritorijos naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – religinių bendruomenių 
pastatų statybos – V2; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais - 15m;  
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 50%; 
b, c2, d, e, f , g – papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai (reglamentai):  
b – siluetas - šlaitiniai stogai; 
c2 - apdailos medžiagos - tinkas, dažymas, apdailos plyta, medis, keramika, stiklas; stogams – molio čerpės, 
cementiniai žvyneliai; 
d – sklypo grindinių danga – betoninės, akmeninės, klinkerio trinkelės (asfalto ir ištisinio betono danga 
negalima); 
e – sklypo aptvėrimas - dekoratyvinė ažūrinė tvora iš metalo (išskyrus tinklą) ar medžio, ne aukštesnė kaip 
1,5m, aptvėrimo stulpai -   raudonų plytų mūras, dekoratyvinis metalas, medis (išskyrus vieno pjovimo lentų); 
f – želdinių vieta; 
g –  pastato ugniai atsparumo laipsnis – I. 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  



 Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0014:21 
Šilutės r.sav., Šilutės m., V.Kudirkos g.15,  detalusis planas    
NDP 07 D 194                                                                                                                                                                                             Aiškinamasis raštas 
 

UAB Nemuno deltos projektai 4

- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Nekilnojamų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – XIX 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 205 – statinių servitutas (tarnaujantis daiktas) – pagalbiniam pastatui stovinčiam ant sklypo ribos 

aptarnauti. 
  

 4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

Sklypas padalinamas į du sklypus. Sklypui 1 paliekamas esamas gyvenamosios teritorijos naudojimo 
būdas - G, ir patikslinamas pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Sklype lieka stovėti 
gyvenamasis namas ir pagalbinis ūkinis pastatas. Į sklypą paliekamas esamas įvažiavimas iš V.Kudirkos gatvės. 
Numatomas sklypo želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais 
– ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a). 

Sklypas 2 atidalinamas pietinėje planuojamo sklypo dalyje. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – 
visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – religinių bendruomenių pastatų statybos – V2.  

Planuojamas statyti objektas –  religinės bendruomenės pastatas. Pagrindiniai veiksniai įtakojantys 
pastato architektūrinių išraiškos priemonių reglamentavimą: planuojamas statyti objektas yra visuomenei 
svarbus ir įtaką darantis objektas; jo vieta miesto istorinės dalies atžvilgiu, tai kad bus statomas greta  istorinės 
miesto dalies – kultūros vertybės U45 teritorijos, jos apsaugos zonoje; sklypo gretimybėse vyraujantis 
užstatymas turi istorinio architektūrinio paveldo bruožų. Nustatomi papildomi reglamentai architektūrinės 
išraiškos priemonėms - pastatų medžiagoms, estetikai, siluetui, sklypo grindiniams ir parkavimo aikštelių 
įrengimui. Kad išlaikyti gaisrinės saugos reikalavimus apribotas pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.   

Suplanuojamas įvažiavimas į sklypą iš rytinėje pusėje esančio įvažiavimo į kvartalą su automobilių 
stovėjimo aikštele. Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype. STR 2.06.01:1999 „Miestų 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė – parapijų bažnyčios – 1 vieta  15 sėdimų vietų. 
Skaičiuojamas maksimalus lankytojų skaičius – apie 150 žmonių. Sklype suplanuota 10 automobilių stovėjimo 
vietų iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais.  Stovėjimo vietos sklype 
dėstomos keliose vietose, atribojamos želdiniais ir išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenamųjų 
pastatų.  

4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 
4.1.1.aplinkosauginiu  bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu  

Sklypas padalinamas į du sklypus. Sklypui 1 paliekamas esamas gyvenamosios teritorijos naudojimo 
būdas - G, ir patikslinamas pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Sklype lieka stovėti 
gyvenamasis namas ir pagalbinis ūkinis pastatas. Į sklypą paliekamas esamas įvažiavimas iš V.Kudirkos gatvės. 
Numatomas sklypo želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais 
– ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a). 

Sklypas 2 atidalinamas pietinėje planuojamo sklypo dalyje. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – 
visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – religinių bendruomenių pastatų statybos – V2.  
          Teritorijoje planuojamos veiklos būdai bei jos apimtys poveikio gretimybėms triukšmo, atmosferos taršos 
ir insoliacijos aspektais neigiamos įtakos neturės, nes sklypo 2  keičiamas naudojimo būdas į visuomeninį 
ženkliai nedidina teritorijos naudojimo intensyvumo. Sklype 2 suplanuotas automobilių vietų skaičius – 10 
vietų, nėra didesnis nei gretimose teritorijose stovinčių daugiabučių gyvenamųjų namų automobilių stovėjimo 
vietų intensyvumas. Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype. STR 2.06.01:1999 „Miestų 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė – parapijų bažnyčios – 1 vieta  15 sėdimų vietų. 
Skaičiuojamas maksimalus lankytojų skaičius – apie 150 žmonių. Sklype suplanuota 10 automobilių stovėjimo 
vietų iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais.  Stovėjimo vietos sklype 
dėstomos keliose vietose, atribojamos želdiniais ir išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenamųjų 
pastatų. 

Teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, ryšių 
ir šilumos tinklų.  Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo 
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sąlygos. Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami 
rengiant techninius projektus pagal technines sąlygas. 

Sklype planuojamas statyti objektas -  religinės bendruomenės pastatas, nėra taršos objektas, todėl 
sanitarinė apsaugos zona objektui nenustatoma.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo aspektu neturės. 
4.1.2. Erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo įvaizdžio) aspektu  

Sklypas padalinamas į du sklypus. Sklypui 1 paliekamas esamas gyvenamosios teritorijos naudojimo 
būdas - G, ir patikslinamas pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Sklype lieka stovėti 
gyvenamasis namas ir pagalbinis ūkinis pastatas. Į sklypą paliekamas esamas įvažiavimas iš V.Kudirkos gatvės. 
Numatomas sklypo želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais 
– ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a). 

Sklypas 2 atidalinamas pietinėje planuojamo sklypo dalyje. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – 
visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – religinių bendruomenių pastatų statybos – V2.    

Planuojamas statyti objektas –  religinės bendruomenės pastatas. Pagrindiniai veiksniai įtakojantys 
pastato architektūrinių išraiškos priemonių reglamentavimą: planuojamas statyti objektas yra visuomenei 
svarbus ir įtaką darantis objektas; jo vieta miesto istorinės dalies atžvilgiu, tai kad bus statomas greta  istorinės 
miesto dalies – kultūros vertybės U45 teritorijos, jos apsaugos zonoje; sklypo gretimybėse vyraujantis 
užstatymas turi istorinio architektūrinio paveldo bruožų. Nustatomi papildomi reglamentai architektūrinės 
išraiškos priemonėms - pastatų medžiagoms, estetikai, siluetui, sklypo grindiniams ir parkavimo aikštelių 
įrengimui. Kad išlaikyti gaisrinės saugos reikalavimus apribotas pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.   

   Suplanuojamas įvažiavimas į sklypą iš rytinėje pusėje esančio įvažiavimo į kvartalą su automobilių 
stovėjimo aikštele. Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame sklype. STR 2.06.01:1999 „Miestų 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė – parapijų bažnyčios – 1 vieta  15 sėdimų vietų. 
Skaičiuojamas maksimalus lankytojų skaičius – apie 150 žmonių. Sklype suplanuota 10 automobilių stovėjimo 
vietų iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“ reikalavimais.  Stovėjimo vietos sklype 
dėstomos keliose vietose, atribojamos želdiniais ir išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenamųjų 
pastatų.  
          Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta daugiabutei gyvenamajai statybai su 
komercinėmis patalpomis pirmuose aukštuose.  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 Šilutės miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenamąsias teritorijas.  Sklypo 2 naudojimo būdo 
keitimas į visuomeninį neprieštarauja teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatoms 
„Savivaldybių teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jei šių planų gyvenamosios, 
visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo būdo 
(negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau 20 procentų bendro konkrečios teritorijos pažymėto ploto, 
....“.   

Teritorijoje planuojamos veiklos būdai bei jos apimtys poveikio gretimybėms triukšmo, atmosferos taršos 
ir insoliacijos aspektais neigiamos įtakos neturės, nes sklypo 2 keičiamas naudojimo būdas į visuomeninį 
ženkliai nedidina teritorijos naudojimo intensyvumo. Sklype 2 suplanuotas automobilių vietų skaičius – 10 
vietų, nėra didesnis nei gretimose teritorijose stovinčių daugiabučių gyvenamųjų namų automobilių stovėjimo 
vietų intensyvumas.  
             Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu (miesto dalies apstatymo 
įvaizdžio) aspektu neturės. 
4.1.3. Priešgaisriniu aspektu   

 Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Artimiausi 
priešgaisriniai hidrantai yra prie gyvenamųjų namų Laisvės kv. 3 ir Taikos g.17. Kad išlaikyti gaisrinės saugos 
reikalavimus, sklype 2  apribotas pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.   

Planuojamų sklypų užstatymo gaisrinės saugos reikalavimai reglamentuojami STR 2.01.04:2004 
“Gaisrinė sauga Pagrindiniai reikalavimai.”,  STR 2.02.02.:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai.“,  STR 
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.” ir kt. reikalavimais.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio  priešgaisriniu aspektu neturės. 
 



 Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0014:21 
Šilutės r.sav., Šilutės m., V.Kudirkos g.15,  detalusis planas    
NDP 07 D 194                                                                                                                                                                                             Aiškinamasis raštas 
 

UAB Nemuno deltos projektai 6

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ (detaliojo plano)  
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 

 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 

Dieter Rupkalvies, Šilutės r.sav., Šilutės m., V.Kudirkos g.15, tel.  8-441 - 62304  
 

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

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
      Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0014:21 Šilutės raj. sav., Šilutės  m., V.Kudirkos g.15, 
detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
     Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta daugiabutei gyvenamajai statybai.  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 Šilutės miesto esamo didelio 
užstatymo tankio gyvenamąsias teritorijas.   
 

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 planuojama teritorija patenka į Šilutės miesto esamo didelio užstatymo tankio 
gyvenamąsias teritorijas.   
 

6. Status quo situacija 
      Planuojama teritorija yra Šilutės miesto centrinėje dalyje, V.Kudirkos gatvės pietinėje išklotinėje. 

Teritorija yra kvartalo apriboto V. Kudirkos ir Taikos gatvių bei pėsčiųjų tako kertančio Laisvės kvartalą 
šiaurės vakariniame kampe. Sklype yra trys statiniai – palei V.Kudirkos gatvę stovi pagrindinis sklypo 
pastatas – gyvenamasis namas. Pastatas statytas 1905m. priklausė planavimo organizatoriaus tėvams, po 
karo nacionalizuotas, sudalintas butais. Atstačius nuosavybę, visi butai nuosavybės teise priklauso 
planavimo organizatoriui. Ant vakarinės sklypo ribos su sklypu V.Kudirkos g.17 stovi  pagalbinis ūkinis 
pastatas statytas XXa. pradžioje ir rekonstruotas 1970m.  Visas pastatas teisiškai užregistruotas Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos vardu, Šiuo metu vyksta pastato pirkimo procesas. Sklypo centre stovi 
menkavertis,  rūsys, kuris teisiškai neregistruotas.  

Į vakarus ir rytus nuo planuojamo sklypo stovi  to paties laikmečio gyvenamieji pastatai – V. 
Kudirkos g.13 ir 17, prie kurių nėra suformuoti sklypai. Planuojamas sklypas ir pastatas V.Kudirkos g.17 
naudojasi tuo pačiu įvažiavimu iš V.Kudirkos gatvės.  Pietvakarinėje pusėje planuojamas sklypas ribojasi 
su gyvenamaisiais sklypais  Taikos g.20 (kadastrinis Nr.8867/0014:2) ir Taikos g.22 (kadastrinis 
Nr.8867/0014:1) ir toliau palei Taikos gatvę einančiais sklypais prie daugiabučių pastatų Taikos g.24 ir 
Taikos g.26 (sklypai teisiškai neregistruoti). Pietuose sklypas ribojasi visuomeniniu pėsčiųjų taku iš 
Taikos gatvės į Laisvės kvartalą. Už jos stovi daugiabutis gyvenamasis namas Taikos g.18. Rytuose 
sklypas ribojasi su įvažiavimu į kvartalą ir baigiasi automobilių aikštele kuri prasitęsia pėsčiųjų taku 
susijungiančia su pagrindine Laivės kvartalo pėsčiųjų alėja.  

Teritorija yra kvartalo apriboto M.Jankaus – Kudirkos –pėsčiųjų tako kertančio Laisvės kvartalą 
šiaurės vakarinėje dalyje. V.Kudirkos pietinėje išklotinėje. Teritorija nepatenka į Šilutės miesto istorinės 
dalies – U45 teritorijos ribas, bet yra jos apsaugos zonoje – 70-130m nuo istorinės miesto dalies. Sklypas 
išsidėstęs prie pagrindinių pėsčiųjų takų jungiančių Jaunimo kvartalą per Laisvės kvartalą su miesto 
centru šiaurės pietų kryptimi ir pagrindinio miesto pėsčiųjų stuburo einančio per miestą rytų vakarų 
kryptimi (Tilžės gatvė – Laisvės kvartalo pėsčiųjų alėja – Atgimimo alėja – K.Kalinausko gatvė – 
Turgaus aikštė). Sklypo gretimybėse vyraujantį užstatymą reiktų vertinti kaip turintį istorinio 
architektūrinio paveldo bruožų – pastatai abiejuose V.Kudirkos gatvės pusėse  ir Taikos g.24, 18, 17, 19 - 
statyti XXa. pradžioje ir yra charakteringi Šilutės miesto šio laikotarpio užstatymo elementai.   
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          Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-
05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta daugiabutei gyvenamajai statybai su 
komercinėmis patalpomis pirmame aukšte.  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 Šilutės miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenamąsias teritorijas.  
       Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai. Saugotinų želdinių planuojamame 
sklype nėra. Brandūs medžiai auga į pietvakarius ir pietus nuo planuojamo sklypo palei pėsčiųjų takus.    
 

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
    Gyvenamosios teritorijos žemės sklypo padalinimas, vienos iš atidalintų dalių   naudojimo būdo 
keitimas į visuomeninės paskirties religinių bendruomenių pastatų statybos naudojimo pobūdį; užstatymo 
reglamentų, specialiųjų naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas ar papildymas.    
 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas)  

 Sklypas padalinamas į du sklypus. Sklypui 1 paliekamas esamas gyvenamosios teritorijos 
naudojimo būdas - G ir patikslinamas pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Sklype 
lieka stovėti gyvenamasis namas ir pagalbinis ūkinis pastatas. Į sklypą paliekamas esamas įvažiavimas iš 
V.Kudirkos gatvės. Numatomas sklypo želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai 
gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a). 

Sklypas 2 atidalinamas pietinėje planuojamo sklypo dalyje. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – 
visuomeninės paskirties teritorijos – V, pobūdis – religinių bendruomenių pastatų statybos – V2.  

 Sklype planuojamas statyti objektas -  religinės bendruomenės pastatas, nėra taršos objektas, todėl 
sanitarinė apsaugos zona objektui nenustatoma.  
          Teritorijoje planuojamos veiklos būdai bei jos apimtys poveikio gretimybėms triukšmo, atmosferos 
taršos ir insoliacijos aspektais neigiamos įtakos neturės, nes sklypo 2 keičiamas naudojimo būdas į 
visuomeninį ženkliai nedidina teritorijos naudojimo intensyvumo. Sklype 2 suplanuotas automobilių 
vietų skaičius – 10 vietų, nėra didesnis nei gretimose teritorijose stovinčių daugiabučių gyvenamųjų 
namų automobilių stovėjimo vietų intensyvumas. Automobilių parkavimas dėstomas planuojamame 
sklype. STR 2.06.01:1999 „Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentelė – 
parapijų bažnyčios – 1 vieta  15 sėdimų vietų. Skaičiuojamas maksimalus lankytojų skaičius – apie 150 
žmonių. Sklype suplanuota 10 automobilių stovėjimo vietų iš kurių viena vieta turi būti pritaikyta žmonių 
su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su 
negalia reikmėms.“ reikalavimais.  Stovėjimo vietos sklype dėstomos keliose vietose, atribojamos 
želdiniais ir išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenamųjų pastatų. 

Teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai – vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, 
elektros, ryšių ir šilumos tinklų.  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. 
          Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-
05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta daugiabutei gyvenamajai statybai su 
komercinėmis patalpomis pirmuose aukštuose. 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 Šilutės miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenamąsias teritorijas. 
Sklypo naudojimo būdo keitimas į visuomeninį neprieštarauja teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 
4 dalies nuostatoms „Savivaldybių teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jei 
šių planų gyvenamosios, visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose 
numatomi kito naudojimo būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau 20 procentų bendro 
konkrečios teritorijos pažymėto ploto, ....“.   
        Išorinis gaisrų gesinimas numatytas iš miesto priešgaisrinių hidrantų sistemos. Artimiausi 
priešgaisriniai hidrantai yra prie gyvenamųjų namų Laisvės kv. 3 ir Taikos g.17. Kad išlaikyti 
gaisrinės saugos reikalavimus, sklype 2  apribotas pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.   
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Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  
ilgalaikis ) poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

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

       Sklypo 2 naudojimo būdo 
keitimas į visuomeninį 
neprieštarauja teritorijų planavimo 
įstatymo 12 straipsnio 4 dalies 
nuostatoms. Visuomeninio objekto 
statyba gretimose istoriniai miesto 
daliai teritorijose darys teigiamą 
įtaką teritorijos plėtrai, nedidins 
miesto centro – istorinės dalies 
intensyvumo   ir turės teigiamą 
ilgalaikį poveikį aplinkai. 

- 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai     Religinių bendruomenių 

kūrimasis darys teigiamą ilgalaikį 
poveikį socialinei aplinkai.  

- 

9. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

    Teritorijoje planuojamos 
veiklos būdai bei jos apimtys 
poveikio gretimybėms triukšmo, 
atmosferos taršos ir insoliacijos 
aspektais neigiamos įtakos neturės, 
nes sklypo 2 keičiamas naudojimo 
būdas į visuomeninį ženkliai 
nedidina teritorijos naudojimo 
intensyvumo. Teritorijoje 
suplanuotas automobilių vietų 
skaičius,  nėra didesnis nei 
gretimose teritorijose stovinčių 
daugiabučių gyvenamųjų namų 
automobilių stovėjimo vietų 
intensyvumas. Visuomeninio 
objekto statyba gretimose istoriniai 
miesto daliai teritorijose darys 
teigiamą įtaką teritorijos plėtrai, 
nedidins miesto centro – istorinės 
dalies intensyvumo   ir turės 
teigiamą ilgalaikį poveikį aplinkai. 

- 

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

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
Projekto vadovė                                                                               A. Čepienė (atestato Nr.A695)       
Asistentas                                                                                         G. Tamošaitis 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu. 
Planavimo organizatorius:                                                                  Dieter Rupkalvies  
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