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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 2007-12-13 sprendimas Nr.T1-321 „ Dėl Šilutės rajono savivaldybės 
2007m. vasario 19 sprendimo Nr.T1-1482“Dėl pritarimo keisti žemės sklypų Šilutės r.sav., Šilutės sen., 
Traksėdžių k., paskirtį ir rengti detalųjį planą“ pakeitimo“; 
-    Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-06-21 sprendimas Nr.T1-118 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos 2007-02-19 sprendimo Nr.T1-1482 „Dėl pritarimo keisti žemės sklypo Šilutės r.sav., Šilutės sen., 
Traksėdžių k., paskirtį ir rengti detalųjį planą“ pakeitimo“ 
-      Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-02-19 sprendimas Nr.T1-1482 „Dėl pritarimo keisti žemės sklypų 
Šilutės r.sav., Šilutės sen., Traksėdžių k., paskirtį ir rengti detalųjį planą“; 
-    Detaliojo teritorijų planavimo organizavimo ir apmokėjimo 2007-07-19 sutartis Nr.R5-(9.40)-731; 
-  Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007-03-02 raštas Nr.2-797-(14.24) „Dėl sutikimo rengti 
detalųjį planą“;  
-     UAB Šilutės durpės valdybos pirmininko Artur Martens 2006-12-12 įgaliojimas rengti detalųjį planą;  
-     UAB Šilutės šilumos tinklai 2007-01-19 Nr.(1.16)-0164 sutikimas dėl detaliojo plano rengimo;  
-     UAB Šilutės vandenys 2007-01-23 Nr.(1.19-01)-24(V15) sutikimas dėl detaliojo plano rengimo;  
-     DnBNORD 2007-01-18 Nr.3.1-02/75 sutikimas; 
-     Planavimo užduotis 2007-12-19, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus;   
-     Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.09-529 (sąlygų, išduotų 2007-04-17 Nr.09-
529 patikslinimas), patvirtintos 2007-09-04 Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir statybos skyriaus 
vedėjo E. Vidrinsko.   
  
Planavimo tikslai ir uždaviniai 
-  žemės ūkio paskirties keitimas į pramonės ir sandėliavimo paskirtį, prie esamų pastatų suformuoti žemės 
sklypą iš laisvo valstybinio fondo žemės; suformuotų žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą ir nustatyti 
pramonės ir sandėliavimo teritorijų naudojimo būdą, užstatymo reglamentus ir specialiąsias naudojimo sąlygas. 
 

1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 
 
Bendri duomenys   
Planuojama teritorija yra apie 200m į šiaurę nuo dabartinės Šilutės miesto ribos, miesto plėtros ir įtakos zonoje, 
su miestu funkciškai susisiekimo ir inžinerine infrastruktūra susietoje teritorijoje. Tai viena seniausių rajono 
pramonės įmonių veikianti šioje teritorijoje nuo XIX amžiaus. Įmonės teritorija yra nuomojamame kitos 
paskirties komercinio naudojimo būdo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8874/0002:8. Sklypo dalis taip pat 
nuomoja čia nuosavybę turintys UAB „Šilutės šilumos tinklai“ ir UAB „Šilutės vandenys“. Prie UAB „Šilutės 
vandenys“ vandens bokšto (unikalus Nr.88/997-0083-01-6) atskiras sklypas nebuvo suformuotas, nes bokštas 
nėra eksploatuojamas. Taip pat nuosavybės teise  transformatorinės pastatą sklype turi  AB „VST“ prie kurio 
suformuota (101m2), bet neišsinuomota sklypo dalis. Sklype taip pat yra likusi neišsinuomota sklypo dalis 
(765m2), suformuota prie mechaninių dirbtuvių pastato (unikalus Nr.8897-4010-5018), kurį 2001m. nusipirko 
UAB „Šilutės durpės“.  
 
Į šiaurę nuo įmonės teritorijos esančius du žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurių kadastriniai 
Nr.8874/0002:29 ir Nr.8874/0002:34, UAB „Šilutės durpės“ valdo nuosavybės teise.  
 
Prie vakarinės pagrindinio įmonės sklypo ribos stovi įmonei priklausantys mechaninių dirbtuvių (unikalus 
Nr.8897-4010-5018), sandėlio (unikalus Nr.8897-4010-5029) ir sandėlio (unikalus Nr.8898-1004-8011) pastatai 
bei visa eilė įmonės siaurojo geležinkelio linijų, prie kurių naudojamas žemės sklypas nesuformuotas. Įmonės 
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siaurojo geležinkelio linijos, ateinančios  iš eksploatuojamų durpynų ir pasiskirstančių į įvairias įmonės zonas,  
numatytos rekonstruoti ir modernizuoti kartu su įmonės veiklos plėtra. Šiuo metu visa ši teritorija yra atvira ir 
nesaugi, geležinkelio linijos dažnai nukenčia nuo vandalų, ardomos stichiškai važinėjant per bėgius. Prie šių 
pastatų ir statinių naudojamos teritorijos dydis - 19100m2. 
 
Į rytus nuo įmonės sklypo yra įmonės naudojamas įvažiavimo kelias (nekilnojamojo turto kadastro ir registro 
byloje Nr.88/5647, patenkantis į įmonės sklypo plano ribas). Šis įvažiavimo kelias, nors pagal inventorinius 
duomenis pateko į  įmonės teritoriją, bet formuojant žemės sklypą liko už jos ribų. Tai labai apsunkina įmonės 
aptarnavimo veiklą, nes šis įvažiavimas yra pagrindinis ir labai intensyviai naudojamas.  Prie įvažiavimo kelio 
naudojamos teritorijos dydis  - 3329m2.   
 
Abi šios įmonės naudojamos teritorijos apsijungia su laisvos valstybinės žemės  plotu, įsiterpusiu tarp 
pagrindinio numojamo įmonės sklypo ir žemės ūkio paskirties sklypų. Įsiterpusio sklypo dydis  - 3000m2. 
 
Gretimybės  
Planuojama teritorija rytuose ir šiaurės rytuose ribojama vietinės reikšmės viešojo kelio, einančio iš Traksėdžių 
iki trijų sodų bendrijų teritorijų. Kelio juostos plotis – 15m. Kelio ribos tikslinamos pagal parengtą Šilutės r.sav. 
teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą (vyksta viešojo planavimo 
procedūra). Už jo praeina magistralinė geležinkelio linija. Šiaurės vakaruose teritorija ribojasi su žemės ūkio 
paskirties teritorijomis. Pietinėje pusėje teritorija išsidėsčiusi palei Traksėdžių kaimo Šilojų gatvę. Vakarinėje ir 
pietvakarinėje pusėje teritorija ribojasi su Traksėdžių kaimo daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos 
pagalbinių pastatų zona, kurioje daug menkaverčių savavališkų statinių.  
 
Teisiškai registruoti žemės sklypai - žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kadastriniai Nr.8874/0002:41 ir 
Nr.8874/0002:28) į šiaurės vakarus nuo planuojamos teritorijos; kitos paskirties komercinio naudojimo būdo 
žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8874/0002:24), esantis 15m į vakarus nuo planuojamo sklypo. Apie 15m į rytus 
yra preliminariai apmatuotas magistralinio geležinkelio linijos žemės sklypas. Daugiau teisiškai registruotų 
žemės sklypų gretimybėse nėra.   
 
Susisiekimas ir želdiniai 
Į gamyklos teritoriją patenkama iš vietinio kelio einančio palei magistralinio geležinkelio liniją. Įvažiavimo į 
gamyklą kelias yra įsiterpęs tarp  įmonės sklypo ir šio kelio.  Šis įvažiavimo į sklypą kelias pagal inventorinius 
duomenis priklausė įmonės teritorijai, bet formuojant žemės sklypą liko už jos ribų. Tai labai apsunkina įmonės 
aptarnavimo veiklą, nes šis įvažiavimas yra pagrindinis ir labai intensyviai naudojamas. Be to jam atsidūrus už 
gamyklos ribos kyla visa eilė saugumo problemų – negalima aptverti, nėra kur įrengti patikros posto ir k.t.  
 
Prie šio kelio yra įrengta trumpalaikio automobilių  stovėjimo vieta, kurioje eilės aptarnavimui laukia sunkusis 
transportas. Įmonės darbuotojai ir jų transportas į sklypą patenka iš Šilojų gatvės. Šioje pusėje įrengtos ir 
darbuotojų transporto stovėjimo vietos. Administracijos lankytojų transportas statomas palei Šilojų gatvę 
įrengtoje trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelėje. Iš eksploatuojamų durpynų į sklypą patenkama iš 
vakarinėje pusėje esančio vietinio kelio. Greta jo praeina ir įmonės siaurojo geležinkelio linija atvežanti durpes. 
Gamyklos vidaus keliai, privažiavimai ir siaurojo geležinkelio linijos išsidėsčiusios pagal gamyklos 
technologinę schemą visoje teritorijoje.  
 
Pėstieji ir dviratininkai gamyklą iš Šilutės miesto pasiekia pėsčiųjų ir dviračių taku, einančiu palei Klaipėdos 
gatvę (krašto kelias 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė - Klaipėda) ir Traksėdžių kaimo šaligatviais.      
 
Sodintos medžių grupės auga prie automobilių stovėjimo aikštelių ir administracijos pastato. Gamyklos sklype 
saugotinų želdinių nėra. 
 
Daugiausia medžių auga planuojamos teritorijos vakarinėje dalyje tarp mechaninių dirbtuvių, sandėlių pastatų ir 
siaurojo gamyklos geležinkelio linijos.  Palei vietinį kelią planuojamos teritorijos šiaurės rytinėje dalyje auga 
medžių eilė.  
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Inžineriniai tinklai 

- elektra – gamyklos sklype stovi elektros transformatorinės pastatas. Iš jo elektra aprūpinama įmonė ir 
yra nuvestas magistralinis kabelis į dalį Traksėdžių kaimo; 

- vandentiekis – gamyklos sklype yra įrengtas vandens gręžinys. Iš jo vandeniu aprūpinama įmonė ir yra 
nuvesta vandentiekio linija į dalį Traksėdžių  kaimo; vandens bokštas (unikalus Nr.88/997-0083-01-6)   
nėra eksploatuojamas; 

- buitinės nuotekos – įmonės nuotekų tinklai prijungti prie Šilutės miesto magistralinių tinklų;  
- gamybinės nuotekos – nėra; 
- lietaus nuotekos – įmonės lietaus nuotekų tinklai yra prijungti prie Traksėdžių kaimo lietaus nuotekų 

tinklų. Lietaus nuotekos yra išvalomos lietaus nuotekų valymo įrenginiuose esančiuose palei Šilojų 
gatvę; 

- šiluma – įmonės teritorijoje yra UAB „Šilutės šilumos tinklai“ priklausanti katilinė. Iš jos šiluma 
aprūpinama įmonė ir dalis Traksėdžių kaimo;  

- ryšiai – įmonės ryšio tinklai yra prijungti prie Šilutės miesto magistralinių ryšio tinklų. Įmonė vidaus 
darbui naudoja radijo tinklą. 

-  
Gaisrinė sauga  
Išoriniai gaisrai gamyklos teritorijoje yra gesinami iš Traksėdžių kaimo priešgaisrinio hidranto ir įmonės 
teritorijoje esančių priešgaisrinių rezervuarų. Jų aptarnavimo spinduliai – po 200m.  
Su Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba įmonė yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą. Įmonėje veikia   
avarijų likvidavimo planas.  
 
Duomenys iš bendrojo teritorijų planavimo dokumentų  
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 bendrojo plano sprendiniai (vyksta sprendinių tikrinimas apskrities viršininko administracijoje) -  
didžiajai daliai planuojamos  teritorijos nustatytas esamas pramonės teritorijos naudojimo būdas. Daliai 
planuojamos teritorijos nustatytas urbanizuojamų teritorijų  centrinių mišrių funkcijų teritorijų naudojimo būdas, 
kuriose galimos veiklos apima verslo ir smulkios gamybos, komunalinio ūkio ir komunikacinių koridorių 
teritorijas, viešojo naudojimo želdynų, kas neprieštarauja pagrindiniam visos planuojamos teritorijos naudojimo 
būdui ir pobūdžiui. 
 
Teritorija patenka į Traksėdžių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų teritoriją.   
Pagal Šilutės r.sav. teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą (vyksta 
viešojo planavimo procedūra) - planuojama teritorija rytuose ir šiaurės rytuose ribojama vietinės reikšmės 
viešojo kelio einančio iš Traksėdžių iki trijų sodų bendrijų teritorijų. Kelio juostos plotis – 15m.   
 
Poveikio aplinkai vertinimas  
Pateikus atrankos duomenis dėl UAB „Šilutės durpės“ plėtros poveikio aplinkai vertinimo, gauta LR AM 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento išvada 2008-05-12 Nr.(9.14.5)-LV4-2960, kurioje nustatyta, 
kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Informacija apie išvadą pateikta 2008-05-15 Šilutės rajono 
laikraštyje „Šilutės naujienos“.  
 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas 
Remiantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-05-20 sprendimu Nr.E4-211 parengta UAB „Šilutės 
durpės“ teritorijos išplėtimo iki 15ha bei durpių substrato gamybos padidinimo (sanitarinės apsaugos zonos 
nustatymo) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Visuomenė apie tai informuota 2008-07-10 
Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2008-08-04 atliko 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos higienos ekspertizę Nr.E5-29, kurios išvadoje, ataskaitai 
pritarta. Šiuo dokumentu nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio visuomenės 
sveikatai ir sanitarinė apsaugos zona, nustatyta teisės aktais, sumažinama sutapdinant su planuojamo sklypo 
ribomis.                                                                                                                                                                                  
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Planuojama veikla ir jos vykdymo etapai 
UAB „Šilutės durpės“ gaminama produkcija -  durpių substratai, skirti daržovių, gazoninių gėlių ir įvairių 
augalinių kultūrų auginimui. Planuojama veikla bus didinamos gamybos apimtys  du kartus. Bendrovei skirta 
2471ha Aukštumalos pelkės ploto Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje. Durpių gamyba iš Aukštumalos 
durpyno nebus didinama. Papildomas reikalingų durpių kiekis, kuris sudaro 50% , bus atvežamas iš kitų 
durpynų autotransportu. Durpių substratas gaminamas pagal tarptautinio koncerno „Klasmann-Deiman“ 
paruoštas receptūra.  
Šiuo metu įmonėje dirba 178 darbuotojai. Sezoniniams darbams Aukštumalos durpyne kasmet papildomai 
įdarbinama  apie 80-120 žmonių. Išplėtus ūkinę veiklą, darbuotojų skaičius nebus didinamas, naujajame ceche 
dirbs darbuotojai iš planuojamų uždaryti cechų.   
 
Naujame ceche planuojama įrengti darbuotojams wc ir praustuves. Dušai ir persirengimo patalpos išliks 
esamose buitinėse patalpose. Planuojama, kad susidarys mažiau, kaip 5m3/ parą buitinių nuotekų. Kadangi 
atstumas iki esamų fekalinių nuotekų tinklų yra didesnis nei 500m ir teritorijos aukščių skirtumas apie 1m, 
numatoma šias nuotekas valyti buitinių nuotekų valymo įrenginyje ir išleisti į naujai planuojamą atvirą 
priešgaisrinį vandens telkinį. Dėl tų pačių priežasčių ir tokiais pat principais planuojama ir lietaus nuotekų 
valymo ir išleidimo sistema nuo naujai planuojamos teritorijos.  
 
Numatyti du veiklos vykdymo etapai: 
- I etapas – numatoma išplėsti žaliavos sandėliavimo aikštelę 4000-5000m2, kurioje būtų atliekami žaliavos 
sijojimo ir sandėliavimo darbai. 
- II etapas – naujo cecho pastato statyba ir lygiagrečiai įrengiama dalis palečių sandėliavimo aikštelės. Naujos 
geležinkelio atšakos prie sijojimo patalpų įrengimas. Sijojimo patalpų statyba. Sijojimo įrangos sumontavimas. 
Boksų statyba. Pirmos maišymo – išpilstymo linijos sumontavimas naujame ceche.  Frakcionavimo įrangos 
perkėlimas prie naujojo cecho. Senojo cecho uždarymas.  
Planuojamos veiklos vykdymo etapai numatomi įgyvendinti iki 2012m.   
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2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 

 
Detaliojo plano sprendiniais UAB „Šilutės durpės“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio 
kadastrinis Nr. 8874/0002:34, žemės ūkio paskirtis keičiama į kitą paskirtį. Jam nustatant pramonės ir 
sandėliavimo naudojimo būdą – P ir pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį - P1 (sklypas 
1). Sklype išskiriamas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, kuriam nustatomas inžinerinės 
infrastruktūros  teritorijos naudojimo būdas - I ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
statybos naudojimo pobūdis – I1 (sklypas 9).  
 
UAB „Šilutės durpės“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8874/0002:29, žemės 
ūkio paskirtis keičiama į kitą paskirtį, nustatant pramonės ir sandėliavimo naudojimo būdą - P ir pramonės ir 
sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį - P1 (sklypas 2). 
  
UAB „Šilutės durpės“ ir kitų bendrasavininkių nuomojamas kitos paskirties žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 
8874/0002:8, padalinamas tarp bendrasavininkių pagal nuomojamas sklypo dalis ir suformavus atskirus sklypus, 
komercinis naudojimo būdas keičiamas į - pramonės ir sandėliavimo  naudojimo būdą – P ir pramonės ir 
sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį – P1 (sklypas 3 - nuomojamas UAB „Šilutės durpės“) ir 
inžinerinės infrastruktūros  teritorijos naudojimo būdas - I ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos naudojimo pobūdis – I1 (sklypas 6 -  nuomojamas UAB „Šilutės vandenys“; 
sklypas 7 - naudojamas UAB „VST“;  sklypas 8 - nuomojamas UAB „Šilutės šilumos tinklai“). 
Prie UAB „Šilutės vandenys“ vandens bokšto (unikalus Nr.88/997-0083-01-6) atskiras sklypas nebuvo 
suformuotas, nes bokštas nėra ir nebus eksploatuojamas (UAB „Šilutės vandenys“ 2008-10-23 raštas Nr.(1.19-
01)-204(V15).  
 
Prie UAB „Šilutės durpės“  nuosavybės teise priklausančių pastatų - mechaninių dirbtuvių pastato, kurio 
unikalus Nr.8897-4010-5018, sandėlio pastato, kurio unikalus Nr.8897-4010-5029,  sandėlio pastato , kurio 
unikalus Nr.8898-1004-8011 ir įmonei priklausančių siaurojo geležinkelio linijų (naudojamos teritorijos plotas - 
19100m2) bei įmonės privažiavimo kelio (naudojamos teritorijos plotas - 3329m2), apjungiant juos su laisvos 
valstybinės žemės  plotu (3000m2), įsiterpusiu tarp  numojamo įmonės sklypo ir žemės ūkio paskirties sklypų, 
suformuojamas kitos paskirties žemės sklypas, kuriam nustatomas pramonės ir sandėliavimo naudojimo būdas - 
P ir pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdis - P1 (sklypas 4). 
  
UAB „Šilutės durpės“ 1999-03-09 LR Vyriausybės nutarimo Nr.260 „Dėl naudojamų kitos paskirties 
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nustatyta tvarka įsigijus 4 sklypą, suformuojamas 5 sklypas 
apjungiantis  1, 2, 3 ir 4 sklypus.  
  
 
Planuojamos teritorijos išplanavimo sprendiniai 
Sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 
reikalavimais, įvertinus esamą  ir planuojamą veiklą, suformuotos sekančios zonos:  

- esama gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo pietinėje dalyje, kurioje numatytos papildomo 
naujo užstatymo vietos planuojamai gamybos plėtrai, rekonstruojant esamus ar statant naujus 
pastatus; išplečiama aptarnaujančio sunkiojo transporto trumpalaikio stovėjimo vieta; įvažiavimas į 
gamybinę teritoriją esamas – iš vietinio kelio sklypo rytinėje pusėje; šioje zonoje suplanuoti 
privažiavimo keliai (kelio servitutai) prie esamų įsiterpusių inžinerinės infrastruktūros objektų 
sklypų; šios zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai esami; išorinis gaisrų gesinimas 
šioje zonoje – iš Traksėdžių kaimo priešgaisrinių hidrantų ir priešgaisrinio rezervuaro; 

 
- nauja gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo šiaurinėje dalyje, kurioje planuojami nauji 

pastatai, statiniai ir technologiniai įrenginiai planuojamai gamyklos plėtrai; planuojama statinių 
statybos zona apima teritorijos dalį, kurioje numatyta nauja statyba; šioje zonoje suplanuotas 
sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, iš kurio planuojamas elektros tiekimas šiai 
gamybos ir sandėliavimo zonai; planuojami nauji lietaus nuotekų  valymo įrenginiai  ir buitinių 
nuotekų valymo įrenginiai; išvalytas vanduo numatomas išleisti į vieną iš atvirų priešgaisrinių 
vandens telkinių; teritorijoje planuojami du atviri priešgaisriniai vandens telkiniai išoriniam gaisrų 
gesinimui; taip pat planuojami du vandens gręžiniai technologiniam vandeniui ir durpių drėkinimui; 
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geriamas vanduo atvedamas iš esamo vandens gręžinio; šioje zonoje planuojamas naujas 
įvažiavimas į gamyklos teritoriją; dar vienas – aptarnavimui ir evakuacijai skirtas įvažiavimas 
suplanuotas teritorijos vakarinėje pusėje iš vietinio kelio einančio į Aukštumalos durpyną. Per ši 
įvažiavimą  į durpyno teritoriją išvažiuoja ir vikšrinis gamybos transportas, kuris negali važiuoti 
kietomis dangomis. Šios zonos vakarinėje pusėje planuojama apsauginių želdinių zona; 

 
- esama administracinė zona – zona sklypo pietinėje dalyje palei Šilojų gatvę; čia stovi 

administracinis pastatas, yra darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė; esami 
įvažiavimai ir įėjimai į gamyklos teritoriją; lankytojų transportas parkuojamas esamoje aikštelėje 
prie Šilojų gatvės; 

 
- rekreacijos  zona –  esama prie administracinės zonos ir nauja žalioji zona sklypo vakarinėje dalyje, 

čia auga saugotini želdiniai, kuriems numatytos  specialiosios žemės naudojimo sąlygos -   saugotini 
medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas. 

 
Esamų statinių rekonstrukcijai ir naujų statybai nustatyti aukščio reglamentai, įvertinantys bokštinių 
technologinių statinių statybos poreikius. Želdinių išsaugojimui ir gausinimui nustatyti papildomi teritorijos 
tvarkymo reglamentai. Bendras želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto – 20% 
(LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų 
normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.“).  
 
Gamyklos sklypas ir statiniai jame rekonstruojami ir projektuojami vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 
„Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ ir STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir 
sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.  
 
Planuojamoje teritorijoje yra esama darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (87 vietos) – 
sanitarinė apsaugos zona – 25m. Didinama sunkiojo transporto trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (10 
vietų) – sanitarinė apsaugos zona - 25m. Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir 
atstumai nuo jų iki gyvenamuoju namų atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, 
priedo 32.1p. reikalavimus. Esamas automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 2.06.01:1999 
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ keliamus reikalavimus.  
Susisiekimo sistemos sprendiniai atitinka STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ ir STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ keliamus 
reikalavimus.  
 
Inžineriniai tinklai 
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai esami.  
Naujoje gamybos ir sandėliavimo zonoje suplanuotas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, iš kurio 
planuojamas elektros tiekimas šiai gamybos ir sandėliavimo zonai. Planuojami nauji lietaus nuotekų  valymo 
įrenginiai  ir buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Išvalytas vanduo numatomas išleisti į vieną iš atvirų 
priešgaisrinių vandens telkinių. Šioje zonoje numatyti du vandens gręžiniai technologiniam vandeniui ir durpių 
drėkinimui.  Geriamas vanduo atvedamas iš esamo vandens gręžinio. 
  
Gaisrinė sauga  
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos  išorinis gaisrų gesinimas  yra iš Traksėdžių kaimo 
priešgaisrinio hidranto ir priešgaisrinio rezervuaro, kurių aptarnavimo spinduliai po 200m. Atstumas nuo 
priešgaisrinio rezervuaro iki esamų pastatų ir požeminio kuro rezervuaro (I ugniai atsparumo laipsnio pastatai)  
– daugiau negu 15m.  
Naujoje zonoje planuojami du atviri priešgaisriniai vandens telkiniai – aptarnavimo spinduliai po 200m. Gaisrų 
gesinimo sistemos sprendiniai parinkti pagal gamybos ir sandėliavimo esamų ir planuojamų statyti objektų 
kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų – pastatai ne aukštesnės kaip Cg kategorijos.  
Išorinių gaisrų gesinimas įvrtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ keliamus reikalavimus.  
Su Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba įmonė yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą. Įmonėje veikia   
avarijų likvidavimo planas.  
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Sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos 
Gamyklos sanitarinė apsaugos zona - remiantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-05-20 sprendimu 
Nr.E4-211 parengta UAB „Šilutės durpės“ teritorijos išplėtimo iki 15ha bei durpių substrato gamybos 
padidinimo (sanitarinės apsaugos zonos nustatymo) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 
Visuomenė apie tai informuota 2008-07-10 Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“. Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centras 2008-08-04 atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos higienos ekspertizę 
Nr.E5-29, kurios išvadoje, ataskaitai pritarta. Šiuo dokumentu nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla neturės 
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir sanitarinė apsaugos zona, nustatyta teisės aktais, sumažinama 
sutapdinant su planuojamo sklypo ribomis.           
SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių objektų 
sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 
įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“.  SAZ naudotojas yra 
tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą 
 
Kitos sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos  gamyklos teritorijoje 

- esamo vandens gręžinio griežto režimo  sanitarinė apsaugos zona – 15m, taršos paribojimo juosta – 
50m. Vandens gręžinys priklauso UAB „Šilutės vandenys“ ir yra eksploatuojami pagal gręžinio 
pasą.  SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose -požeminių vandens 
telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – XX punktas. Planuojamoje teritorijoje 
naudojant vandenį gėrimui jis turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai.” nurodytus vandens kokybės rodiklius; 

- naujų buitinių nuotekų valymo įrenginių iki 5m3 per parą - sanitarinė apsaugos zona - 10m. SAZ 
tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas. Jų įrengimas, tvarkymas ir 
priežiūra vykdoma vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymu NrD1-412 „Nuotekų 
valymo įrenginių taikymo reglamentas.“ ir  LR Aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymo Nr.D1-236, 
redakcija 2007-10-08 įsakymas Nr.D1-515 „ Nuotekų tvarkymo reglamentas.“; 

- esami ir nauji lietaus nuotekų valymo įrenginiai, dėl mažo nuotekų kiekio (LR Sveikatos apsaugos 
ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklės“), sanitarinės apsaugos zonos neturi. Jų įrengimas, tvarkymas ir priežiūra vykdoma 
vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr.D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 

 
- nauji technologinio  vandens gręžiniai – sanitarinė apsaugos zona – 5m; 
- esama katilinė –  rekonstruota UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinė, kuriai atskira sanitarinė 

apsaugos zona nenustatyta; 
 

- esama darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (87 vietos) – sanitarinė apsaugos 
zona – 25m; 

- sunkiojo transporto trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (10 vietų) – sanitarinė apsaugos 
zona - 25m;  

Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir atstumai nuo jų iki gyvenamuoju namų 
atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, priedo 32.1p. reikalavimus. Esamas 
automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ keliamus reikalavimus.  

- esamos ir naujos elektros transformatorinės apsaugos zona – 10m. AZ tvarkymo ir naudojimo 
režimas nustatytas LR Ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymu Nr.151 „Elektros tinklų apsaugos 
taisyklės“;  

- esamo kuro rezervuaro apsaugos zona – 15m;   
- geležinkelio apsaugos zona – 45m (dalis patenka į planuojamą teritoriją); 
- vandens bokšto apsaugos nuo griūties zona – 15m; apsaugos zonos apribojimas galioja iki kol 

pastatas bus demontuotas; 
- magistralinių inžinerinių tinklų apsaugos zonos įmonės teritorijoje – pagal specialiąsias  žemės 

naudojimo sąlygas.  
- įmonės sklypo inžinerinių tinklų apsaugos zonos – pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir 

STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ reikalavimus. 
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3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
Sklypas 1  
(nuosavybės teise UAB „Šilutės durpės“ priklausantis žemės sklypas, kurio žemės ūkio paskirtis keičiama į kitą 
paskirtį, atidalijant iš jo naujai transformatorinei planuojamą žemės sklypą) 
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., sklypo kadastrinis Nr.8874/0002:34.    
Sklypo plotas: 42 402kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
(sklypui nustatomas tik naudojimo būdas ir pobūdis, kiti reglamentai nenustatomi) 
1 – teritorijos naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - P; naudojimo pobūdis – 
pramonės  ir sandėliavimo įmonių statybos - P1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – esamiems pastatams ir statiniams – esamas, nekeičiamas; naujiems 
pastatams ir statiniams – ---; 
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)- esamos:  
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona -III punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklypai, kuriose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI 

punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 
Servitutai: 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
Sklypas 2  
(nuosavybės teise UAB „Šilutės durpės“ priklausantis žemės sklypas, kurio žemės ūkio paskirtis keičiama į kitą 
paskirtį) 
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., sklypo kadastrinis Nr.8874/0002:29.    
Sklypo plotas: 9 170kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
(sklypui nustatomas tik naudojimo būdas ir pobūdis, kiti reglamentai nenustatomi) 
1 – teritorijos naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - P; naudojimo pobūdis – 
pramonės  ir sandėliavimo įmonių statybos - P1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – esamiems pastatams ir statiniams – esamas, nekeičiamas; naujiems 
pastatams ir statiniams – ---; 
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)- esamos:  
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona -III punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklypai, kuriose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI 

punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 
Servitutai: 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
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Sklypas 3  
(suformuojamas iš  žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0002:8, UAB „Šilutės durpės“ nuomojamos 
sklypo dalies ir pakeičiamas naudojimo būdas ir pobūdis)  
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., Šilojų g.2, sklypo kadastrinis Nr.8874/0002:8.    
Sklypo plotas: 98 266kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
(sklypui nustatomas tik naudojimo būdas ir pobūdis, kiti reglamentai nenustatomi) 
1 – teritorijos naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - P; naudojimo pobūdis – 
pramonės  ir sandėliavimo įmonių statybos - P1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – esamiems pastatams ir statiniams – esamas, nekeičiamas; naujiems 
pastatams ir statiniams – ---; 
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)- esamos:  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona -III punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – XX punktas; 
- Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII punktas; - 
Servitutai: 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 201 –  kelio servitutas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
Sklypas 4  
(prie UAB „Šilutės durpės“  nuosavybės teise priklausančių pastatų - mechaninių dirbtuvių pastato, kurio 
unikalus Nr.8897-4010-5018, sandėlio pastato, kurio unikalus Nr.8897-4010-5029,  sandėlio pastato , kurio 
unikalus Nr.8898-1004-8011 ir įmonei priklausančių siaurojo geležinkelio linijų (naudojamos teritorijos plotas - 
19100m2) bei įmonės privažiavimo kelio (naudojamos teritorijos plotas - 3329m2), apjungiant juos su laisvos 
valstybinės žemės  plotu (3000m2), įsiterpusiu tarp pagrindinio numojamo įmonės sklypo ir žemės ūkio 
paskirties sklypų, suformuojamas kitos paskirties žemės sklypas)  
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k.    
Sklypo plotas: 25 429kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
(sklypui nustatomas tik naudojimo būdas ir pobūdis, kiti reglamentai nenustatomi) 
1 – teritorijos naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - P; naudojimo pobūdis – 
pramonės  ir sandėliavimo įmonių statybos - P1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – esamiems pastatams ir statiniams – esamas, nekeičiamas; naujiems 
pastatams ir statiniams – ---; 
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)- esamos:  
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zona -III punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklypai, kuriose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI 

punktas; 
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- Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 
Servitutai: 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 201 –  kelio servitutas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
 
 
UAB „Šilutės durpės“ 1999-03-09 LR Vyriausybės nutarimo Nr.260 „Dėl naudojamų kitos paskirties 
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nustatyta tvarka įsigijus 4 sklypą, suformuojamas 5 sklypas 
apjungiantis  1, 2, 3 ir 4 sklypus.  
Sklypas 5 
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., Šilojų g.2, sklypo kadastrinis Nr.8874/0002:8.    
Sklypo plotas: 175 267kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:  
1 – teritorijos naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - P; naudojimo pobūdis – 
pramonės  ir sandėliavimo įmonių statybos - P1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 20,0m (išskyrus bokštinius statinius); 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais –50%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 100%;  
a- įvairios paskirties bokštiniams statiniams, aukštesniems nei 20m,  aukštis pagal technologiją; 
b- želdiniais užimtas plotas turi būti ne mažesnis kaip 20% gamyklos teritorijos (LR Aplinkos ministro 2007-
12-21 įsakymas Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų 
normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.“); 
c – saugotinų želdinių plotai; 
d – apsauginių želdinių plotai. 
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; 
- Geležinkelio ir jų įrenginių apsaugos zonos -III punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – XX punktas; 
- Žemės sklypai, kuriose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI 

punktas; 
- Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII punktas. 
Servitutai: 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 201 –  kelio servitutas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
Sklypas 6 
(suformuojamas iš žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0002:8, UAB „Šilutės vandenys“ nuomojamos 
sklypo dalies ir pakeičiamas naudojimo būdas ir pobūdis)  
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., 
Sklypo plotas: 1 155kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:  
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1 – teritorijos naudojimo būdas –  inžinerinės infrastruktūros  teritorijos – I; naudojimo pobūdis -  susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais– 3,0m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais –2%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais –1,5%;  
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; 
- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – XX punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai: 
- kodas 101–  kelio servitutas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
Sklypas 7 
(suformuojamas iš žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0002:8, UAB „VST“ naudojamos sklypo dalies ir 
pakeičiamas naudojimo būdas ir pobūdis)  
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., 
Sklypo plotas: 101kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:  
1 – teritorijos naudojimo būdas –  inžinerinės infrastruktūros  teritorijos – I; naudojimo pobūdis -  susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais– 9,0m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais –32%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 49%;  
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; 
- Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – XX punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 
Servitutai: 
- kodas 101–  kelio servitutas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
Sklypas 8 
(suformuojamas iš žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8874/0002:8, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ nuomojamos 
sklypo dalies ir pakeičiamas naudojimo būdas ir pobūdis)  
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., 
Sklypo plotas: 806kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:  
1 – teritorijos naudojimo būdas –  inžinerinės infrastruktūros  teritorijos – I; naudojimo pobūdis -  susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais– 10,0m (išskyrus bokštinius statinius); 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais –50%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais –70%;  
a – įvairios paskirties bokštiniams statiniams, aukštesniems nei 20m,  aukštis pagal technologiją. 
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija)- esamos:  
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
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- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII punktas.  
Servitutai: 
- kodas 101–  kelio servitutas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
Sklypas 9 
(iš nuosavybės teise UAB „Šilutės durpės“ priklausančio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8874/0002:34 ir 
kurio žemės ūkio paskirtis keičiama į kitą paskirtį, naujos elektros transformatorinės statybai atidalintas sklypas) 
Sklypo adresas  – Šilutės r.sav. Traksėdžių k., 
Sklypo plotas: 100kv.m. 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI:  
1 – teritorijos naudojimo būdas –  inžinerinės infrastruktūros  teritorijos – I; naudojimo pobūdis -  susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos – I1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais– 3,0m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais –10%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais –10%;   
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija)- esamos:  
- Kelių apsaugos zona – II punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas. 
Servitutai: 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 107 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
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4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 

ATASKAITA 
 
 

Detaliojo plano sprendiniais UAB „Šilutės durpės“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio 
kadastrinis Nr. 8874/0002:34, žemės ūkio paskirtis keičiama į kitą paskirtį. Jam nustatant pramonės ir 
sandėliavimo naudojimo būdą – P ir pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį - P1 (sklypas 
1). Sklype išskiriamas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, kuriam nustatomas inžinerinės 
infrastruktūros  teritorijos naudojimo būdas - I ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
statybos naudojimo pobūdis – I1 (sklypas 9).  
 
UAB „Šilutės durpės“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8874/0002:29, žemės 
ūkio paskirtis keičiama į kitą paskirtį, nustatant pramonės ir sandėliavimo naudojimo būdą - P ir pramonės ir 
sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį - P1 (sklypas 2). 
  
UAB „Šilutės durpės“ ir kitų bendrasavininkių nuomojamas kitos paskirties žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 
8874/0002:8, padalinamas tarp bendrasavininkių pagal nuomojamas sklypo dalis ir suformavus atskirus sklypus, 
komercinis naudojimo būdas keičiamas į - pramonės ir sandėliavimo  naudojimo būdą – P ir pramonės ir 
sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdį – P1 (sklypas 3 - nuomojamas UAB „Šilutės durpės“) ir 
inžinerinės infrastruktūros  teritorijos naudojimo būdas - I ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos naudojimo pobūdis – I1 (sklypas 6 -  nuomojamas UAB „Šilutės vandenys“; 
sklypas 7 - naudojamas UAB „VST“;  sklypas 8 - nuomojamas UAB „Šilutės šilumos tinklai“). 
Prie UAB „Šilutės vandenys“ vandens bokšto (unikalus Nr.88/997-0083-01-6) atskiras sklypas nebuvo 
suformuotas, nes bokštas nėra ir nebus eksploatuojamas (UAB „Šilutės vandenys“ 2008-10-23 raštas Nr.(1.19-
01)-204(V15).  
 
Prie UAB „Šilutės durpės“  nuosavybės teise priklausančių pastatų - mechaninių dirbtuvių pastato, kurio 
unikalus Nr.8897-4010-5018, sandėlio pastato, kurio unikalus Nr.8897-4010-5029,  sandėlio pastato , kurio 
unikalus Nr.8898-1004-8011 ir įmonei priklausančių siaurojo geležinkelio linijų (naudojamos teritorijos plotas - 
19100m2) bei įmonės privažiavimo kelio (naudojamos teritorijos plotas - 3329m2), apjungiant juos su laisvos 
valstybinės žemės  plotu (3000m2), įsiterpusiu tarp pagrindinio numojamo įmonės sklypo ir žemės ūkio 
paskirties sklypų, suformuojamas kitos paskirties žemės sklypas, kuriam nustatomas pramonės ir sandėliavimo 
naudojimo būdas - P ir pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos naudojimo pobūdis - P1 (sklypas 4). 
  
UAB „Šilutės durpės“ 1999-03-09 LR Vyriausybės nutarimo Nr.260 „Dėl naudojamų kitos paskirties 
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nustatyta tvarka įsigijus 4 sklypą, suformuojamas 5 sklypas 
apjungiantis  1, 2, 3 ir 4 sklypus.  
  
Planuojamos teritorijos išplanavimo sprendiniai 
Sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 
reikalavimais, įvertinus esamą  ir planuojamą veiklą, suformuotos sekančios zonos:  
 

- esama gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo pietinėje dalyje, kurioje numatytos papildomo 
naujo užstatymo vietos planuojamai gamybos plėtrai, rekonstruojant esamus ar statant naujus 
pastatus; išplečiama aptarnaujančio sunkiojo transporto trumpalaikio stovėjimo vieta; įvažiavimas į 
gamybinę teritoriją esamas – iš vietinio kelio sklypo rytinėje pusėje; šioje zonoje suplanuoti 
privažiavimo keliai (kelio servitutai) prie esamų įsiterpusių inžinerinės infrastruktūros objektų 
sklypų; šios zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai esami; išorinis gaisrų gesinimas 
šioje zonoje – iš Traksėdžių kaimo priešgaisrinių hidrantų ir priešgaisrinio rezervuaro; 

 
- nauja gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo šiaurinėje dalyje, kurioje planuojami nauji 

pastatai, statiniai ir technologiniai įrenginiai planuojamai gamyklos plėtrai; planuojama statinių 
statybos zona apima teritorijos dalį, kurioje numatyta nauja statyba; šioje teritorijos dalyje 
suplanuotas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, iš kurio planuojamas elektros 
tiekimas šiai gamybos ir sandėliavimo zonai; planuojami nauji lietaus nuotekų  valymo įrenginiai  ir 
buitinių nuotekų valymo įrenginiai; išvalytas vanduo numatomas išleisti į vieną iš atvirų 
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priešgaisrinių vandens telkinių; teritorijoje planuojami du atviri priešgaisriniai vandens telkiniai 
išoriniam gaisrų gesinimui; taip pat planuojami du vandens gręžiniai technologiniam vandeniui ir 
durpių drėkinimui; geriamas vanduo atvedamas iš esamo vandens gręžinio; šioje zonoje 
planuojamas naujas įvažiavimas į gamyklos teritoriją; dar vienas – aptarnavimui ir evakuacijai 
skirtas įvažiavimas suplanuotas teritorijos vakarinėje pusėje iš vietinio kelio einančio į Aukštumalos 
durpyną. Per ši įvažiavimą  į durpyno teritoriją išvažiuoja ir vikšrinis gamybos transportas, kuris 
negali važiuoti kietomis dangomis. Šios zonos vakarinėje pusėje planuojama apsauginių želdinių 
zona; 

 
- esama administracinė zona – zona sklypo pietinėje dalyje palei Šilojų gatvę; čia stovi 

administracinis pastatas, yra darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė; esami 
įvažiavimai ir įėjimai į gamyklos teritoriją; lankytojų transportas parkuojamas esamoje aikštelėje 
prie Šilojų gatvės; 

 
- rekreacijos  zona –  esama prie administracinės zonos ir nauja žalioji zona sklypo vakarinėje dalyje, 

čia auga saugotini želdiniai, kuriems numatytos  specialiosios žemės naudojimo sąlygos -   saugotini 
medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas. 

 
Esamų statinių rekonstrukcijai ir naujų statybai nustatyti aukščio reglamentai, įvertinantys bokštinių 
technologinių statinių statybos poreikius. Želdinių išsaugojimui ir gausinimui nustatyti papildomi teritorijos 
tvarkymo reglamentai. Bendras želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto – 20% 
(LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų 
normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.“).  
 
Gamyklos sklypas ir statiniai jame rekonstruojami ir projektuojami vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 
„Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ ir STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir 
sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.“. 
 
Administracinėje zonoje yra esama darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (87 vietos) – 
sanitarinė apsaugos zona – 25m. Didinama sunkiojo transporto trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (10 
vietų) – sanitarinė apsaugos zona - 25m. Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir 
atstumai nuo jų iki gyvenamuoju namų atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, 
priedo 32.1p. reikalavimus. Esamas automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 2.06.01:1999 
„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ keliamus reikalavimus.  
 
Susisiekimo sistemos sprendiniai atitinka STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ ir STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ keliamus 
reikalavimus.  
 
Inžineriniai tinklai 
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai esami.  
Naujoje gamybos ir sandėliavimo zonoje suplanuotas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, iš kurio 
planuojamas elektros tiekimas šiai gamybos ir sandėliavimo zonai.  
 
Planuojami nauji lietaus nuotekų  valymo įrenginiai  ir buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Išvalytas vanduo 
numatomas išleisti į vieną iš atvirų priešgaisrinių vandens telkinių. Šioje zonoje numatyti du vandens gręžiniai 
technologiniam vandeniui ir durpių drėkinimui.  Geriamas vanduo atvedamas iš esamo vandens gręžinio. 
 
Patikslintos esamų ir naujai planuojamų tinklų specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Sklypuose esančių tinklų 
ir įrenginių aptarnavimui, naudojimui ir tiesimui nustatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai, jų iškėlimas 
iš užstatomų vietų, rekonstravimas ar naujų tinklų įrengimas, detalizuojami, rengiant techninius projektus.   
 
Rengiant techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo išvežimo tvarką. Buities atliekos 
laikomos konteineriuose ir išvežamos pagal sutartį.  
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Gaisrinė sauga  
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos  išorinis gaisrų gesinimas  yra iš Traksėdžių kaimo 
priešgaisrinio hidranto ir priešgaisrinio rezervuaro, kurių aptarnavimo spinduliai po 200m. Atstumas nuo 
priešgaisrinio rezervuaro iki esamų pastatų ir požeminio kuro rezervuaro (I ugniai atsparumo laipsnio pastatai)  
– daugiau negu 15m.  
Naujoje zonoje planuojami du atviri priešgaisriniai vandens telkiniai – aptarnavimo spinduliai po 200m. Gaisrų 
gesinimo sistemos sprendiniai parinkti pagal gamybos ir sandėliavimo esamų ir planuojamų statyti objektų 
kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų – pastatai ne aukštesnės kaip Cg kategorijos.  
 
Išorinių gaisrų gesinimas įvrtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ keliamus reikalavimus.  
Su Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba įmonė yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą. Įmonėje veikia   
avarijų likvidavimo planas.  
  
Sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos 
Gamyklos sanitarinė apsaugos zona - remiantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-05-20 sprendimu 
Nr.E4-211 parengta UAB „Šilutės durpės“ teritorijos išplėtimo iki 15ha bei durpių substrato gamybos 
padidinimo (sanitarinės apsaugos zonos nustatymo) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 
Visuomenė apie tai informuota 2008-07-10 Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“. Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centras 2008-08-04 atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos higienos ekspertizę 
Nr.E5-29, kurios išvadoje, ataskaitai pritarta. Šiuo dokumentu nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla neturės 
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir sanitarinė apsaugos zona, nustatyta teisės aktais, sumažinama 
sutapdinant su planuojamo sklypo ribomis.           
SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių objektų 
sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 
įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“.  SAZ naudotojas yra 
tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą 
 
Kitos sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos  gamyklos teritorijoje 

- esamo vandens gręžinio griežto režimo  sanitarinė apsaugos zona – 15m, taršos paribojimo juosta – 
50m. Vandens gręžinys priklauso UAB „Šilutės vandenys“ ir yra eksploatuojami pagal gręžinio 
pasą.  SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose -požeminių vandens 
telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – XX punktas. Planuojamoje teritorijoje 
naudojant vandenį gėrimui jis turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai.” nurodytus vandens kokybės rodiklius; 

 
- naujų buitinių nuotekų valymo įrenginių iki 5m3 per parą - sanitarinė apsaugos zona - 10m. SAZ 

tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas. Jų įrengimas, tvarkymas ir 
priežiūra vykdoma vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymu NrD1-412 „Nuotekų 
valymo įrenginių taikymo reglamentas.“ ir  LR Aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymo Nr.D1-236, 
redakcija 2007-10-08 įsakymas Nr.D1-515 „ Nuotekų tvarkymo reglamentas.“; 

 
- esami ir nauji lietaus nuotekų valymo įrenginiai, dėl mažo nuotekų kiekio (LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklės“), sanitarinės apsaugos zonos neturi. Jų įrengimas, tvarkymas ir priežiūra vykdoma 
vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr.D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 

 
- nauji technologinio  vandens gręžiniai – sanitarinė apsaugos zona – 5m; 
- esama katilinė –  rekonstruota UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinė, kuriai atskira sanitarinė 

apsaugos zona nenustatyta; 
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- esama darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (87 vietos) – sanitarinė apsaugos 

zona – 25m; 
- didinama sunkiojo transporto trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (10 vietų) – sanitarinė 

apsaugos zona - 25m;  
Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir atstumai nuo jų iki gyvenamuoju namų 
atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, priedo 32.1p. reikalavimus. Esamas 
automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ keliamus reikalavimus.  
 

- esamos ir naujos elektros transformatorinės apsaugos zona – 10m. AZ tvarkymo ir naudojimo 
režimas nustatytas LR Ūkio ministerijos 1998-04-24 įsakymu Nr.151 „Elektros tinklų apsaugos 
taisyklės“;  

 
- esamo kuro rezervuaro apsaugos zona – 15m;   
- geležinkelio apsaugos zona – 45m (dalis patenka į planuojamą teritoriją); 
- vandens bokšto apsaugos nuo griūties zona – 15m; apsaugos zonos apribojimas galioja iki kol 

pastatas bus demontuotas; 
 
- magistralinių inžinerinių tinklų apsaugos zonos įmonės teritorijoje – pagal specialiąsias  žemės 

naudojimo sąlygas. Į 
- įmonės sklypo inžinerinių tinklų apsaugos zonos – pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir 

STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ reikalavimus. 
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4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

 
4.1.1. sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bei higieniniu aspektu 
Gamyklos sanitarinė apsaugos zona - remiantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-05-20 sprendimu 
Nr.E4-211 parengta UAB „Šilutės durpės“ teritorijos išplėtimo iki 15ha bei durpių substrato gamybos 
padidinimo (sanitarinės apsaugos zonos nustatymo) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. 
Visuomenė apie tai informuota 2008-07-10 Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“. Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centras 2008-08-04 atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos higienos ekspertizę 
Nr.E5-29, kurios išvadoje, ataskaitai pritarta. Šiuo dokumentu nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla neturės 
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir sanitarinė apsaugos zona, nustatyta teisės aktais, sumažinama 
sutapdinant su planuojamo sklypo ribomis.           
SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių objektų 
sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 
įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“.  SAZ naudotojas yra 
tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą. 
 
Kitos sanitarinės apsaugos zonos gamyklos teritorijos ribose   

- esamo vandens gręžinio griežto režimo  sanitarinė apsaugos zona – 15m, taršos paribojimo juosta – 
50m. Vandens gręžinys priklauso UAB „Šilutės vandenys“ ir yra eksploatuojami pagal gręžinio 
pasą.  SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose -požeminių vandens 
telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos – XX punktas. Planuojamoje teritorijoje 
naudojant vandenį gėrimui jis turi atitikti Lietuvos higienos normose HN 24:2003 “Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai.” nurodytus vandens kokybės rodiklius. 

 
- naujų buitinių nuotekų valymo įrenginių iki 5m3 per parą - sanitarinė apsaugos zona - 10m. SAZ 

tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas. Jų įrengimas, tvarkymas ir 
priežiūra vykdoma vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymu NrD1-412 „Nuotekų 
valymo įrenginių taikymo reglamentas.“ ir  LR Aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymo Nr.D1-236, 
redakcija 2007-10-08 įsakymas Nr.D1-515 „ Nuotekų tvarkymo reglamentas.“; 

 
- esami ir nauji lietaus nuotekų valymo įrenginiai, dėl mažo nuotekų kiekio (LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklės“), sanitarinės apsaugos zonos neturi. Jų įrengimas, tvarkymas ir priežiūra vykdoma 
vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr.D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo“; 

 
- nauji technologinio  vandens gręžiniai – sanitarinė apsaugos zona – 5m; 
- esama katilinė –  rekonstruota UAB „Šilutės šilumos tinklai“ katilinė, kuriai atskira sanitarinė 

apsaugos zona nenustatyta; 
 
- esama darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (87 vietos) – sanitarinė apsaugos 

zona – 25m; 
- didinama sunkiojo transporto trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (10 vietų) – sanitarinė 

apsaugos zona - 25m;  
Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir atstumai nuo jų iki gyvenamuoju namų 
atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, priedo 32.1p. reikalavimus.   Esamas 
automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ keliamus reikalavimus. 
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Inžineriniai tinklai 
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai esami.  
Naujoje gamybos ir sandėliavimo zonoje suplanuotas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, iš kurio 
planuojamas elektros tiekimas šiai gamybos ir sandėliavimo zonai. Planuojami nauji lietaus nuotekų  valymo 
įrenginiai  ir buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Išvalytas vanduo numatomas išleisti į vieną iš atvirų 
priešgaisrinių vandens telkinių. Šioje zonoje numatyti du vandens gręžiniai technologiniam vandeniui ir durpių 
drėkinimui.  Geriamas vanduo atvedamas iš esamo vandens gręžinio. 
 
Patikslintos esamų ir naujai planuojamų tinklų specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Sklypuose esančių tinklų 
ir įrenginių aptarnavimui, naudojimui ir tiesimui nustatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai, jų iškėlimas 
iš užstatomų vietų ar naujų tinklų įrengimas, detalizuojami, rengiant techninius projektus.   
 
Rengiant techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo išvežimo tvarką. Buities atliekos 
laikomos konteineriuose ir išvežamos pagal sutartį.  
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir aplinkosauginiu 
aspektu neturės.  
 
 4.1.2.erdviniu – urbanistiniu  ir kraštovaizdžio formavimo aspektu: 
Planuojama teritorija yra apie 200m į šiaurę nuo dabartinės Šilutės miesto ribos, miesto plėtros ir įtakos zonoje, 
su miestu funkciškai susisiekimo ir inžinerine infrastruktūra susietoje teritorijoje. Tai viena seniausių rajono 
pramonės įmonių veikianti šioje teritorijoje nuo XIX amžiaus.   
 
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 bendrojo plano sprendiniai (vyksta sprendinių tikrinimas apskrities viršininko administracijoje) -  
didžiajai daliai planuojamos  teritorijos nustatytas esamas pramonės teritorijos naudojimo būdas. Daliai 
planuojamos teritorijos nustatytas urbanizuojamų teritorijų  centrinių mišrių funkcijų teritorijų naudojimo būdas, 
kuriose galimos veiklos apima verslo ir smulkios gamybos, komunalinio ūkio ir komunikacinių koridorių 
teritorijas, viešųjų želdynų teritorijas kas neprieštarauja pagrindiniam visos planuojamos teritorijos naudojimo 
būdui ir pobūdžiui bei teritorijos tvarkymo režimo reglamentavimui. 
 
Durpių gamyklos sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ reikalavimais, įvertinus esamą  ir planuojamą veiklą, suformuotos sekančios zonos:  

- esama gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo pietinėje dalyje, kurioje numatytos papildomo 
naujo užstatymo vietos planuojamai gamybos plėtrai, rekonstruojant esamus ar statant naujus 
pastatus; išplečiama aptarnaujančio sunkiojo transporto trumpalaikio stovėjimo vieta; įvažiavimas į 
gamybinę teritoriją esamas – iš vietinio kelio sklypo rytinėje pusėje; šioje zonoje suplanuoti 
privažiavimo keliai (kelio servitutai) prie esamų įsiterpusių inžinerinės infrastruktūros objektų 
sklypų; šios zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai esami; išorinis gaisrų gesinimas 
šioje zonoje – iš Traksėdžių kaimo priešgaisrinių hidrantų ir priešgaisrinio rezervuaro; 

 
- nauja gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo šiaurinėje dalyje, kurioje planuojami nauji 

pastatai, statiniai ir technologiniai įrenginiai planuojamai gamyklos plėtrai; planuojama statinių 
statybos zona apima teritorijos dalį, kurioje numatyta nauja statyba; šioje teritorijos dalyje 
suplanuotas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, iš kurio planuojamas elektros 
tiekimas šiai gamybos ir sandėliavimo zonai; planuojami nauji lietaus nuotekų  valymo įrenginiai  ir 
buitinių nuotekų valymo įrenginiai; išvalytas vanduo numatomas išleisti į vieną iš atvirų 
priešgaisrinių vandens telkinių; teritorijoje planuojami du atviri priešgaisriniai vandens telkiniai 
išoriniam gaisrų gesinimui; taip pat planuojami du vandens gręžiniai technologiniam vandeniui ir 
durpių drėkinimui; geriamas vanduo atvedamas iš esamo vandens gręžinio; šioje zonoje 
planuojamas naujas įvažiavimas į gamyklos teritoriją; dar vienas – aptarnavimui ir evakuacijai 
skirtas įvažiavimas suplanuotas teritorijos vakarinėje pusėje iš vietinio kelio einančio į Aukštumalos 
durpyną. Per ši įvažiavimą  į durpyno teritoriją išvažiuoja ir vikšrinis gamybos transportas, kuris 
negali važiuoti kietomis dangomis. Šios zonos vakarinėje pusėje planuojama apsauginių želdinių 
zona; 
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- esama administracinė zona – zona sklypo pietinėje dalyje palei Šilojų gatvę; čia stovi 

administracinis pastatas, yra darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė; esami 
įvažiavimai ir įėjimai į gamyklos teritoriją; lankytojų transportas parkuojamas esamoje aikštelėje 
prie Šilojų gatvės; 

 
- rekreacijos  zona –  esama prie administracinės zonos ir nauja žalioji zona sklypo vakarinėje dalyje, 

čia auga saugotini želdiniai, kuriems numatytos  specialiosios žemės naudojimo sąlygos -   saugotini 
medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas.  

Esamų statinių rekonstrukcijai ir naujų statybai nustatyti aukščio reglamentai, įvertinantys bokštinių 
technologinių statinių statybos poreikius. Želdinių išsaugojimui ir gausinimui nustatyti papildomi teritorijos 
tvarkymo reglamentai. Bendras želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto – 20% 
(LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų 
normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.“).  
 
Gamyklos sklypas ir statiniai jame rekonstruojami ir projektuojami vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 
„Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ ir STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir 
sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.  
 
Planuojamoje teritorijoje Esama darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (87 vietos) – sanitarinė 
apsaugos zona – 25m. Didinama sunkiojo transporto trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė (10 vietų) – 
sanitarinė apsaugos zona - 25m. Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir atstumai 
nuo jų iki gyvenamuoju namų atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, priedo 
32.1p. reikalavimus. Esamas automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 2.06.01:1999 „Miestų, 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ keliamus reikalavimus.  
 
Susisiekimo sistemos sprendiniai atitinka STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių 
sklypų tvarkymas“ ir STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ keliamus 
reikalavimus.  
 
Planuojamos gamyklos teritorijos išplanavimo sprendiniai atitinka STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir 
sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ keliamus reikalavimus.  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu urbanistiniu ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
neturės. 
 
4.1.3.priešgaisriniu aspektu 
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos  išorinis gaisrų gesinimas  yra iš Traksėdžių kaimo 
priešgaisrinio hidranto ir priešgaisrinio rezervuaro, kurių aptarnavimo spinduliai po 200m. Atstumas nuo 
priešgaisrinio rezervuaro iki esamų pastatų ir požeminio kuro rezervuaro (I ugniai atsparumo laipsnio pastatai)  
– daugiau negu 15m.  
Naujoje zonoje planuojami du atviri priešgaisriniai vandens telkiniai – aptarnavimo spinduliai po 200m. Gaisrų 
gesinimo sistemos sprendiniai parinkti pagal gamybos ir sandėliavimo esamų ir planuojamų statyti objektų 
kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų – pastatai ne aukštesnės kaip Cg kategorijos.  
 
Išorinių gaisrų gesinimas atitinka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ keliamus reikalavimus.  
 
Su Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba įmonė yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą. Įmonėje veikia   
avarijų likvidavimo planas.  
Detaliojo plano sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės. 
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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, kurių kadastriniai Nr.  8874/0002:8, Nr. 8874/0002;29 ir  Nr.8874/0002:34, Šilutės r.sav., 
Šilutės sen., Traksėdžių k., 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 bendrojo plano sprendiniai (vyksta sprendinių tikrinimas apskrities viršininko 
administracijoje) -  
didžiajai daliai planuojamos  teritorijos nustatytas esamas pramonės teritorijos naudojimo būdas. Daliai 
planuojamos teritorijos nustatytas urbanizuojamų teritorijų  centrinių mišrių funkcijų teritorijų naudojimo 
būdas, kuriose galimos veiklos apima verslo ir smulkios gamybos, komunalinio ūkio ir komunikacinių 
koridorių teritorijas, viešųjų želdynų teritorijas kas neprieštarauja pagrindiniam visos planuojamos 
teritorijos naudojimo būdui ir pobūdžiui bei teritorijos tvarkymo režimo reglamentavimui. 
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio 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.  
        

6. Status quo situacija 
Bendri duomenys   
Planuojama teritorija yra apie 200m į šiaurę nuo dabartinės Šilutės miesto ribos, miesto plėtros ir įtakos 
zonoje, su miestu funkciškai susisiekimo ir inžinerine infrastruktūra susietoje teritorijoje. Tai viena 
seniausių rajono pramonės įmonių veikianti šioje teritorijoje nuo XIX amžiaus. Įmonės teritorija yra 
nuomojamame kitos paskirties komercinio naudojimo būdo žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 
8874/0002:8. Sklypo dalis taip pat nuomoja čia nuosavybę turintys UAB „Šilutės šilumos tinklai“ ir UAB 
„Šilutės vandenys“. Prie UAB „Šilutės vandenys“ vandens bokšto (unikalus Nr.88/997-0083-01-6) 
atskiras sklypas nebuvo suformuotas, nes bokštas nėra eksploatuojamas. Taip pat nuosavybės teise  
transformatorinės pastatą sklype turi  AB „VST“ prie kurio suformuota (101m2), bet neišsinuomota 
sklypo dalis. Sklype taip pat yra likusi neišsinuomota sklypo dalis (765m2), suformuota prie mechaninių 
dirbtuvių pastato (unikalus Nr.8897-4010-5018), kurį 2001m. nusipirko UAB „Šilutės durpės“.  
Į šiaurę nuo įmonės teritorijos esančius du žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurių kadastriniai 
Nr.8874/0002:29 ir Nr.8874/0002:34, UAB „Šilutės durpės“ valdo nuosavybės teise.  
Prie vakarinės pagrindinio įmonės sklypo ribos stovi įmonei priklausantys mechaninių dirbtuvių 
(unikalus Nr.8897-4010-5018), sandėlio (unikalus Nr.8897-4010-5029) ir sandėlio (unikalus Nr.8898-
1004-8011) pastatai bei visa eilė įmonės siaurojo geležinkelio linijų, prie kurių naudojamas žemės 
sklypas nesuformuotas. Įmonės siaurojo geležinkelio linijos, ateinančios  iš eksploatuojamų durpynų ir 
pasiskirstančių į įvairias įmonės zonas,  numatytos rekonstruoti ir modernizuoti kartu su įmonės veiklos 
plėtra. Šiuo metu visa ši teritorija yra atvira ir nesaugi, geležinkelio linijos dažnai nukenčia nuo vandalų, 
ardomos stichiškai važinėjant per bėgius. Prie šių pastatų ir statinių naudojamos teritorijos dydis  
19100m2. 
Į rytus nuo įmonės sklypo yra įmonės naudojamas įvažiavimo kelias (nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro byloje Nr.88/5647, patenkantis į įmonės sklypo plano ribas). Šis įvažiavimo kelias nors pagal 
inventorinius duomenis pateko į  įmonės teritoriją, bet formuojant žemės sklypą liko už jos ribų. Tai labai 
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apsunkina įmonės aptarnavimo veiklą, nes šis įvažiavimas yra pagrindinis ir labai intensyviai 
naudojamas.  Prie įvažiavimo kelio naudojamos teritorijos dydis  3329m2.   
Abi šios įmonės naudojamos teritorijos apsijungia su laisvos valstybinės žemės  plotu, įsiterpusiu tarp 
pagrindinio numojamo įmonės sklypo ir žemės ūkio paskirties sklypų. Įsiterpusio sklypo dydis  3000m2. 
 
Gretimybės  
Planuojama teritorija rytuose ir šiaurės rytuose ribojama vietinės reikšmės viešojo kelio einančio iš 
Traksėdžių iki trijų sodų bendrijų teritorijų. Kelio juostos plotis – 15m. Kelio ribos tikslinamos pagal 
parengtą Šilutės r.sav. teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą 
(vyksta viešojo planavimo procedūra). Už jo praeina magistralinė geležinkelio linija. Šiaurės vakaruose 
teritorija ribojasi su žemės ūkio paskirties teritorijomis. Pietinėje pusėje teritorija išsidėsčiusi palei 
Traksėdžių kaimo Šilojų gatvę. Vakarinėje ir pietvakarinėje pusėje teritorija ribojasi su Traksėdžių kaimo 
daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos pagalbinių pastatų zona, kurioje daug menkaverčių savavališkų 
statinių.  
Teisiškai registruoti žemės sklypai - žemės ūkio paskirties žemės sklypai (kadastriniai Nr.8874/0002:41 
ir Nr.8874/0002:28) į šiaurės vakarus nuo planuojamos teritorijos; kitos paskirties komercinio naudojimo 
būdo žemės sklypas (kadastrinis Nr. 8874/0002:24), esantis 15m į vakarus nuo planuojamo sklypo. Apie 
15m į rytus yra preliminariai apmatuotas magistralinio geležinkelio linijos žemės sklypas. Daugiau 
teisiškai registruotų žemės sklypų gretimybėse nėra.   
 
Susisiekimas ir želdiniai 
Į gamyklos teritoriją patenkama iš vietinio kelio einančio palei magistralinio geležinkelio liniją. 
Įvažiavimo į gamyklą kelias yra įsiterpęs tarp  įmonės sklypo ir šio kelio.  Šis įvažiavimo į sklypą kelias 
pagal inventorinius duomenis priklausė įmonės teritorijai, bet formuojant žemės sklypą liko už jos ribų. 
Tai labai apsunkina įmonės aptarnavimo veiklą, nes šis įvažiavimas yra pagrindinis ir labai intensyviai 
naudojamas. Be to jam atsidūrus už gamyklos ribos kyla visa eilė saugumo problemų – negalima aptverti, 
nėra kur įrengti patikros posto ir k.t.  
Prie šio kelio yra įrengta trumpalaikio automobilių  stovėjimo vieta, kurioje eilės aptarnavimui laukia 
sunkusis transportas. Įmonės darbuotojai ir jų transportas į sklypą patenka iš Šilojų gatvės. Šioje pusėje 
įrengtos ir darbuotojų transporto stovėjimo vietos. Administracijos lankytojų transportas statomas palei 
Šilojų gatvę įrengtoje trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelėje. Iš eksploatuojamų durpynų į sklypą 
patenkama iš vakarinėje pusėje esančio vietinio kelio. Greta jo praeina ir įmonės siaurojo geležinkelio 
linija atvežanti durpes. Gamyklos vidaus keliai, privažiavimai ir siaurojo geležinkelio linijos 
išsidėsčiusios pagal gamyklos technologinę schemą visoje teritorijoje.  
Pėstieji ir dviratininkai gamyklą iš Šilutės miesto pasiekia pėsčiųjų ir dviračių taku, einančiu palei 
Klaipėdos gatvę (krašto kelias 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė - Klaipėda) ir Traksėdžių kaimo 
šaligatviais.      
Sodintos medžių grupės auga prie automobilių stovėjimo aikštelių ir administracijos pastato. Gamyklos 
teritorijoje saugotinų želdinių. 
Daugiausia medžių auga planuojamos teritorijos vakarinėje dalyje tarp mechaninių dirbtuvių, sandėlių 
pastatų ir siaurojo gamyklos geležinkelio linijos.  Palei vietinį kelią planuojamos teritorijos šiaurės 
rytinėje dalyje auga medžių eilė.  
 
Inžineriniai tinklai 

- elektra – gamyklos sklype stovi elektros transformatorinės pastatas. Iš jo elektra aprūpinama 
įmonė ir yra nuvestas magistralinis kabelis į dalį Traksėdžių kaimo; 

- vandentiekis – gamyklos sklype yra įrengtas vandens gręžinys. Iš jo vandeniu aprūpinama įmonė 
ir yra nuvesta vandentiekio linija į dalį Traksėdžių  kaimo;  

- buitinės nuotekos – įmonės nuotekų tinklai prijungti prie Šilutės miesto magistralinių tinklų;  
- gamybinės nuotekos – nėra; 
- lietaus nuotekos – įmonės lietaus nuotekų tinklai yra prijungti prie Traksėdžių kaimo lietaus 

nuotekų tinklų. Lietaus nuotekos yra išvalomos lietaus nuotekų valymo įrenginiuose esančiuose 
palei Šilojų gatvę; 

- šiluma – įmonės teritorijoje yra UAB „Šilutės šilumos tinklai“ priklausanti katilinė. Iš jos šiluma 
aprūpinama įmonė ir dalis Traksėdžių kaimo;  

- ryšiai – įmonės ryšio tinklai yra prijungti prie Šilutės miesto magistralinių ryšio tinklų. Įmonė 
vidaus darbui naudoja radijo tinklą. 
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Gaisrinė sauga  
Išoriniai gaisrai gamyklos teritorijoje yra gesinami iš Traksėdžių kaimo priešgaisrinio hidranto ir įmonės 
teritorijoje esančių priešgaisrinių rezervuarų. 
Su Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba įmonė yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą. Įmonėje 
veikia   avarijų likvidavimo planas.  
 
Poveikio aplinkai vertinimas  
Pateikus atrankos duomenis dėl UAB „Šilutės durpės“ plėtros poveikio aplinkai vertinimo, gauta LR AM 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento išvada 2008-05-12 Nr.(9.14.5)-LV4-2960, kurioje 
ustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Informacija apie išvadą pateikta 2008-05-15 
Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“.  
 
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymas 
Remiantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-05-20 sprendimu Nr.E4-211 parengta UAB 
„Šilutės durpės“ teritorijos išplėtimo iki 15ha bei durpių substrato gamybos padidinimo (sanitarinės 
apsaugos zonos nustatymo) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Visuomenė apie tai 
informuota 2008-07-10 Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“. Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centras 2008-08-04 atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos higienos ekspertizę Nr.E5-
29, kurios išvadoje, ataskaitai pritarta. Šiuo dokumentu nustatyta, jog planuojama ūkinė veikla neturės 
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir sanitarinė apsaugos zona, nustatyta teisės aktais, sumažinama 
sutapdinant su planuojamo sklypo ribomis.      
                                                                                                                                                                            
Planuojama veikla ir jos vykdymo etapai 
UAB „Šilutės durpės“ gaminama produkcija -  durpių substratai, skirti daržovių, gazoninių gėlių ir įvairių 
augalinių kultūrų auginimui. Planuojama veikla bus didinamos gamybos apimtys  du kartus. Bendrovei 
skirta 2471ha Aukštumalos pelkės ploto Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje. Durpių gamyba iš 
Aukštumalos durpyno nebus didinama. Papildomas reikalingų durpių kiekis, kuris sudaro 50% , bus 
atvežamas iš kitų durpynų autotransportu. Durpių substratas gaminamas pagal tarptautinio koncerno 
„Klasmann-Deiman“ paruoštas receptūra.  
Šiuo metu įmonėje dirba 178 darbuotojai. Sezoniniams darbams Aukštumalos durpyne kasmet 
papildomai įdarbinama  apie 80-120 žmonių. Išplėtus ūkinę veiklą, darbuotojų skaičius nebus didinamas, 
naujajame ceche dirbs darbuotojai ir planuojamų uždaryti cechų.   
Naujame ceche planuojama įrengti darbuotojams wc ir praustuves. Dušai ir persirengimo patalpos išliks 
esamose buitinėse patalpose. Planuojama, kad susidarys mažiau, kaip5m3/ parą buitinių nuotekų. Kadangi 
atstumas iki esamų fekalinių nuotekų tinklų yra didesnis nei 500m ir teritorijos aukščių skirtumas apie 
1m, numatoma šias nuotekas valyti buitinių nuotekų valymo įrenginyje ir išleisti į naujai planuojamą 
atvira priešgaisrinį vandens telkinį. Dėl tų pačių priežasčių ir tokiais pat principais planuojama ir lietaus 
nuotekų valymo ir išleidimo sistema nuo naujai planuojamos teritorijos.  
Numatyti du veiklos vykdymo etapai: 
- I etapas – numatoma išplėsti žaliavos sandėliavimo aikštelę 4000-5000m2, kuroje būtų atliekami 
žaliavos sijojimo ir sandėliavimo darbai. 
- II etapas – naujo cecho pastato statyba ir lygiagrečiai įrengiama dalis palečių sandėliavimo aikštelės. 
Naujos geležinkelio atšakos prie sijojimo patalpų įrengimas. Sijojimo patalpų statyba. Sijojimo įrangos 
sumontavimas. Boksų statyba. Pirmos maišymo – išpilstymo linijos sumontavimas naujame ceche.  
Frakcionavimo įrangos perkėlimas prie naujojo cecho. Senojo cecho uždarymas.  
Planuojamos veiklos vykdymo etapai numatomi įgyvendinti iki 2012m.   
 

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
Žemės ūkio paskirties keitimas į pramonės ir sandėliavimo paskirtį, prie esamų pastatų suformuoti žemės 
sklypą iš laisvo valstybinio fondo žemės; suformuotų žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą ir nustatyti 
pramonės ir sandėliavimo teritorijų naudojimo būdą, užstatymo reglamentus ir specialiąsias naudojimo 
sąlygas.      
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8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas)  
 Gamyklos sanitarinė apsaugos zona - remiantis Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2008-05-20 
sprendimu Nr.E4-211 parengta UAB „Šilutės durpės“ teritorijos išplėtimo iki 15ha bei durpių substrato 
gamybos padidinimo (sanitarinės apsaugos zonos nustatymo) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
ataskaita. Visuomenė apie tai informuota 2008-07-10 Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės naujienos“. 
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2008-08-04 atliko poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
ataskaitos higienos ekspertizę Nr.E5-29, kurios išvadoje, ataskaitai pritarta. Šiuo dokumentu nustatyta, 
jog planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir sanitarinė apsaugos zona, 
nustatyta teisės aktais, sumažinama sutapdinant su planuojamo sklypo ribomis.           
SAZ tvarkymo režimas nustatytas specialiose žemės naudojimo sąlygose - Gamybinių ir komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas ir LR Sveikatos apsaugos ministro 
2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“.  SAZ 
naudotojas yra tiesiogiai atsakingas už želdinių, patenkančių į SAZ, gausinimą, atnaujinimą ir priežiūrą. 
 
Detaliojo plano sprendiniuose taip pat įvertintos  kitos sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos gamyklos 
teritorijos ribose.   
Trumpalaikio automobilių (lengvųjų ir sunkiųjų) stovėjimų vietos ir atstumai nuo jų iki gyvenamuoju 
namų atitinka LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586, priedo 32.1p. 
reikalavimus.   Esamas automobilių vietų skaičius yra pakankamas ir atitinka STR 2.06.01:1999 „Miestų, 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ keliamus reikalavimus. 
 
Inžineriniai tinklai 
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai 
esami.  
Naujoje gamybos ir sandėliavimo zonoje suplanuotas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, 
iš kurio planuojamas elektros tiekimas šiai gamybos ir sandėliavimo zonai. Planuojami nauji lietaus 
nuotekų  valymo įrenginiai  ir buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Išvalytas vanduo numatomas išleisti į 
vieną iš atvirų priešgaisrinių vandens telkinių. Šioje zonoje numatyti du vandens gręžiniai 
technologiniam vandeniui ir durpių drėkinimui.  Geriamas vanduo atvedamas iš esamo vandens gręžinio. 
Patikslintos esamų ir naujai planuojamų tinklų specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Sklypuose 
esančių tinklų ir įrenginių aptarnavimui, naudojimui ir tiesimui nustatyti servitutai. Inžinerinių tinklų 
sprendiniai, jų iškėlimas iš užstatomų vietų ar naujų tinklų įrengimas, detalizuojami, rengiant techninius 
projektus.   
 
Rengiant techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo išvežimo tvarką. Buities 
atliekos laikomos konteineriuose ir išvežamos pagal sutartį.  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir 
aplinkosauginiu aspektu neturės.  
 
Planuojama teritorija yra apie 200m į šiaurę nuo dabartinės Šilutės miesto ribos, miesto plėtros ir įtakos 
zonoje, su miestu funkciškai susisiekimo ir inžinerine infrastruktūra susietoje teritorijoje. Tai viena 
seniausių rajono pramonės įmonių veikianti šioje teritorijoje nuo XIX amžiaus.   
 
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 bendrojo plano sprendiniai (vyksta sprendinių tikrinimas apskrities viršininko 
administracijoje) - didžiajai daliai planuojamos  teritorijos nustatytas esamas pramonės teritorijos 
naudojimo būdas. Daliai planuojamos teritorijos nustatytas urbanizuojamų teritorijų  centrinių mišrių 
funkcijų teritorijų naudojimo būdas, kuriose galimos veiklos apima verslo ir smulkios gamybos, 
komunalinio ūkio ir komunikacinių koridorių teritorijas, viešųjų želdynų teritorijas kas neprieštarauja 
pagrindiniam visos planuojamos teritorijos naudojimo būdui ir pobūdžiui bei teritorijos tvarkymo režimo 
reglamentavimui. 
 
Durpių gamyklos sklype, vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo 
statinių sklypų tvarkymas“ reikalavimais, įvertinus esamą  ir planuojamą veiklą, suformuotos sekančios 
zonos:  
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- esama gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo pietinėje dalyje, kurioje numatytos 
papildomo naujo užstatymo vietos planuojamai gamybos plėtrai, rekonstruojant esamus ar 
statant naujus pastatus; išplečiama aptarnaujančio sunkiojo transporto trumpalaikio stovėjimo 
vieta; įvažiavimas į gamybinę teritoriją esamas – iš vietinio kelio sklypo rytinėje pusėje; šioje 
zonoje suplanuoti privažiavimo keliai (kelio servitutai) prie esamų įsiterpusių inžinerinės 
infrastruktūros objektų sklypų; šios zonos inžinerinės infrastruktūros objektai ir tinklai esami; 
išorinis gaisrų gesinimas šioje zonoje – iš Traksėdžių kaimo priešgaisrinių hidrantų ir 
priešgaisrinio rezervuaro; 

 
- nauja gamybos ir sandėliavimo zona – zona sklypo šiaurinėje dalyje, kurioje planuojami 

nauji pastatai, statiniai ir technologiniai įrenginiai planuojamai gamyklos plėtrai; planuojama 
statinių statybos zona apima teritorijos dalį, kurioje numatyta nauja statyba; šioje teritorijos 
dalyje suplanuotas sklypas naujai elektros transformatorinės statybai, iš kurio planuojamas 
elektros tiekimas šiai gamybos ir sandėliavimo zonai; planuojami nauji lietaus nuotekų  
valymo įrenginiai  ir buitinių nuotekų valymo įrenginiai; išvalytas vanduo numatomas išleisti 
į vieną iš atvirų priešgaisrinių vandens telkinių; teritorijoje planuojami du atviri 
priešgaisriniai vandens telkiniai išoriniam gaisrų gesinimui; taip pat planuojami du vandens 
gręžiniai technologiniam vandeniui ir durpių drėkinimui; geriamas vanduo atvedamas iš 
esamo vandens gręžinio; šioje zonoje planuojamas naujas įvažiavimas į gamyklos teritoriją; 
dar vienas – aptarnavimui ir evakuacijai skirtas įvažiavimas suplanuotas teritorijos vakarinėje 
pusėje iš vietinio kelio einančio į Aukštumalos durpyną. Per ši įvažiavimą  į durpyno 
teritoriją išvažiuoja ir vikšrinis gamybos transportas, kuris negali važiuoti kietomis dangomis. 
Šios zonos vakarinėje pusėje planuojama apsauginių želdinių zona; 

 
- esama administracinė zona – zona sklypo pietinėje dalyje palei Šilojų gatvę; čia stovi 

administracinis pastatas, yra darbuotojų trumpalaikio automobilių stovėjimo aikštelė; esami 
įvažiavimai ir įėjimai į gamyklos teritoriją; lankytojų transportas parkuojamas esamoje 
aikštelėje prie Šilojų gatvės; 

 
- rekreacijos  zona –  esama prie administracinės zonos ir nauja žalioji zona sklypo vakarinėje 

dalyje, čia auga saugotini želdiniai, kuriems numatytos  specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos -   saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – XXVII punktas.  

 
Esamų statinių rekonstrukcijai ir naujų statybai nustatyti aukščio reglamentai, įvertinantys bokštinių 
technologinių statinių statybos poreikius. Želdinių išsaugojimui ir gausinimui nustatyti papildomi 
teritorijos tvarkymo reglamentai. Bendras želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės 
sklypo ploto – 20% (LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo.“).  
 
Gamyklos sklypas ir statiniai jame rekonstruojami ir projektuojami vadovaujantis STR 2.03.02: 2005 
„Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ ir STR 2.02.07:2004 „Gamybos 
įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.  
 
Susisiekimo sistemos sprendiniai atitinka STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, pramonės, ir sandėliavimo 
statinių sklypų tvarkymas“ ir STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 
keliamus reikalavimus.  
 
Planuojamos gamyklos teritorijos išplanavimo sprendiniai atitinka STR 2.03.02: 2005 „Gamybos, 
pramonės, ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ keliamus reikalavimus.  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu urbanistiniu ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
neturės.   
 
Gaisrinė sauga 
Esamos gamybinės, sandėliavimo ir administracinės zonos  išorinis gaisrų gesinimas  yra iš Traksėdžių 
kaimo priešgaisrinio hidranto ir priešgaisrinio rezervuaro, kurių aptarnavimo spinduliai po 200m. 
Atstumas nuo priešgaisrinio rezervuaro iki esamų pastatų ir požeminio kuro rezervuaro (I ugniai 
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atsparumo laipsnio pastatai)  – daugiau negu 15m.  
Naujoje zonoje planuojami du atviri priešgaisriniai vandens telkiniai – aptarnavimo spinduliai po 200m. 
Gaisrų gesinimo sistemos sprendiniai parinkti pagal gamybos ir sandėliavimo esamų ir planuojamų 
statyti objektų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų – pastatai ne aukštesnės kaip Cg kategorijos.  
Išorinių gaisrų gesinimas įvertina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklės.“ keliamus reikalavimus.  
 
Su Šilutės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba įmonė yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą. Įmonėje 
veikia   avarijų likvidavimo planas.  
Detaliojo plano sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės. 
             
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

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

Šilutės miesto bendrojo plano 
sprendiniai (vyksta sprendinių 
tikrinimas apskrities viršininko 
administracijoje) - didžiajai daliai 
planuojamos  teritorijos nustatytas 
esamas pramonės teritorijos 
naudojimo būdas. Daliai 
planuojamos teritorijos nustatytas 
urbanizuojamų teritorijų  centrinių 
mišrių funkcijų teritorijų 
naudojimo būdas, kuriose galimos 
veiklos apima verslo ir smulkios 
gamybos, komunalinio ūkio ir 
komunikacinių koridorių 
teritorijas, viešųjų želdynų 
teritorijas kas neprieštarauja 
pagrindiniam visos planuojamos 
teritorijos naudojimo būdui ir 
pobūdžiui bei teritorijos tvarkymo 
režimo reglamentavimui. 
Detaliojo plano sprendiniai turės 
teigiamą įtaką teritorijos vystymo 
darnai ir planuojamai veiklos 
sričiai.  
 

- 

ekonominei aplinkai UAB „Šilutės durpės“ yra viena iš 
seniausių rajono gamyklų. Įmonės 
plėtra susijusi su gamybos 
produkcijos didinimu ir gamybos 
modernizavimu, kas daro teigiamą 
poveikį ekonominei aplinkai.    
 

- 

9. 

socialinei aplinkai Detaliojo plano sprendiniais 
įvertinta įmonės netaršios gamybos 
plėtra ir toliau garantuoja darbą 
didžiajai daliai Traksėdžių kaimo 
gyventojų ir neturės neigiamos 
įtakos socialinės aplinkos 
vertinimo aspektu. 
 
 
 

- 
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 gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

Detaliojo plano sprendiniais 
nustatyti aukščio reglamentai 
esamų statinių rekonstrukcijai ir 
naujų statybai, įvertinantys 
bokštinių technologinių statinių 
statybos poreikius. Želdinių 
išsaugojimui ir gausinimui 
nustatyti papildomi teritorijos 
tvarkymo reglamentai. Bendras 
želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, 
plotas nuo viso žemės sklypo ploto 
– 20% (LR Aplinkos ministro 
2007-12-21 įsakymas Nr.D1-694 
„Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir 
priklausomųjų želdynų normų 
(plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo.“). Detaliojo plano 
sprendiniai nedarys neigiamo 
poveikio gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui. 
 

- 

Siūlomos alternatyvos poveikis: Neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis  aplinkai 
neprognozuojamas. Nustatyta įmonės sanitarinė apsaugos zona sutampa su sklypo riba. Ūkinės veiklos 
alternatyvos nenagrinėjamos. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 
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Su detaliuoju planu susipažinau, pastabų ir pretenzijų neturiu. 
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