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8. DETALUSIS PLANAS IR JO SPRENDINIAI

8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

8.1.1. ĮVADAS

Detaliojo plano organizatorius: 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-

44179201, faks. 8-44151517. 

Detaliojo plano rengėjas: 
UAB  "Dujų  sfera",  Draugystės  g.  19,  Kaunas,  LT-51230,   tel.  8-37-759028,  el.  paštas 

dujusfera  @delfi.lt  .

Planuojamos teritorijos plotas:
 ∼ 0,13 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Šilutės rajono savivaldybės adminisracijos direktoriaus įsakymas 2006 m. liepos 21 d., dėl detaliojo 

plano rengimo  Nr. A1-735.

Detalusis planas parengtas vadovaujantis šiais planavimo dokumentais:
              

a) Šilutės  rajono  savivaldybės,  architektūros  ir  ststybos  skyriaus  vedėjo  išduotos  planavimo  sąlygų 
sąvadas 2006 m. lapkričio 20 d., detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 09-504/2006 (11/53); 

b) Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento išduotos 
planavimo sąlygos 2006 m. spalio 11 d., detaliajam planui rengti  Nr. (9.14.3)-V4-5670; 

c) Klaipėdos visuomeninės sveikatos centro, Šilalės filialo išduotos planavimo sąlygos 2006 rugsėjo 04 
d., detaliajam planui rengti  Nr (17.6.7) E6-65;

d) Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  vidaus  reikalų  ministerijos,  Šilutės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos išduotos planavimo 
sąlygos 2006 rugpjūčio 23 d. detaliajam planui rengti  Nr 793;

e) AB „VST“ išduotos planavimo sąlygos 2006 rugpjūčio 21 d., detaliajam planui rengti  Nr 49000-119;
f) UAB „Šilutės vandenys“ išduotos planavimo sąlygos 2006 rugsėjo 22 d., detaliajam planui rengti  Nr 

(6.24-06)-124 (S12);
g) UAB „Šilutės šilumos tinklai“ išduotos planavimo sąlygos 2006 rugpjūčio 11 d., detaliajam planui 

rengti  Nr (1.16) - 742;
h) AB „TEO“ išduotos planavimo sąlygos 2006 rugpjūčio 25 d., detaliajam planui rengti  Nr 03-2-05-

5920;
i) Klaipėdos  apskrities  viršiniko  administracijos  žemės  tvarkymo  dapartamento  Šilutės  rajono 

žemėtvarkos skyrius išduotos planavimo sąlygos 2006 lapkričio 03 d., detaliajam planui rengti  Nr S5-
438;

Etapas: 
MDP

Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius
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j) Šilutės rajono savivaldybės Kaimo reikalų skyrius išduotos planavimo sąlygos 2006 rugsėjo 19 d., 
detaliajam planui rengti  Nr KR-485;

ir remiantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais:
o Teritorijų planavimo įstatymas 1995m. gruodžio 12d., Nr. I-1120.; 2004m. sausio 15 d., Nr. IX-

1962 (aktuali redakcija).
o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-07 d. įsakymu Nr. D1-262 patvirtintomis 

„Teritorijų  planavimo  sąlygų  parengimo  ir  išdavimo taisyklėmis  (Žin.,  2004,  Nr.  83-30280) 
(a.r.).

o Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2004-05-03 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų 
planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2809) (a.r.). 

o Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai 1996m. rugsėjo 18d. Nr.1079, 
2004m. liepos 16d. Nr.904 (a.r.).

o Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas 2004m. liepos 
16d. Nr.920(a.r.) .

o Planų ir  programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas 2004m. rugpjūčio 
18d. Nr.967(a.r.).

o Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 1994m. balandžio 26d. Nr I-446 (a.r.).
o Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 1993 m. lapkričio 9 d. Nr.I-301 (a.r.).
o Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002m. gegužės 16d. Nr. IX-884 (a.r.).
o Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 1996m. kovo 19d. Nr.I-1240 (a.r.).
o “Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo” 1999 m. rugsėjo 29 

d. Nr. 1073 (a.r.).
o Specialiosios žemės ir  miško naudojimo sąlygos.  LR Vyriausybės  nutarimas 1992m. gegužės 

12d. Nr 343 (a.r.).
o Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 2004m. balandžio 13d. Nr.I-2223 (a.r.).
o Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996m. 

rugpjūčio 15d. Nr. I-1495 (ir pakeitimo įstatymas 2000m. balandžio 18d. Nr. VIII-1636) (a.r.).
o “Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir priežiūros tvarkos patvirtinimo” Sveikatos apsaugos 

ministerijos įsakymas Nr.10, 2001-01-05 (a.r.).
o HN 35:2002  ,,Gyvenamosios  aplinkos  orą  teršiančių  medžiagų  koncentracijų  ribinės  vertės“ 

(Žin. 202, Nr. 105-4726) (a.r.).
o HN  33-1:2003  ,,Akustinis  triukšmas.  Leidžiami  lygiai  gyvenamojoje  ir  darbo  aplinkoje. 

Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ (Žin. 2003, Nr. 87-3957) (a.r.).
o HN 42:2004 ,,Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ (a.r.).
o HN 44:2000 ,,Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų 

sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higieninės normos bei taisyklės“ (a.r.).
o HN 43:2005 ,,Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (a.r.).
o HN 104:2000 ,,Gyventojų sauga nuo elektros oro linjų sukuriamų elektrinių laukų“ (a.r.).
o LR Triukšmo valdymo įstatymas Nr. IX-2499, 2004 m. spalio 26 d. (a.r.).
o STR 2.02.09:2005 ,,Vienbučiai gyvenamieji pastatai“  (a.r.).
o STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“ (a.r.).
o STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (a.r.).
o STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai (a.r.).
o Elektros  tinklų  apsaugos  taisyklės,  Šilumos  ir  karšto  vandens  tiekimo  tinklų  ir  jų  įrenginių 

apsaugos  taisyklės,  patvirtintos  LR ūkio  ministro  1998 04 24  įsakymu  Nr.151 (Žin.  ,  1998, 
Nr.41-1119) (a.r.).

o Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos 
ministerijos 1993 12 15 įsakymu Nr.214 (Žin.,1993, Nr.72-1368) (a.r.).
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o Telekomunikacijų tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR ryšių ir informatikos ministro 1997 
09 18 įsakymu Nr.117 (Žin., 1997, Nr. 89-2244) (a.r.).

o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000m. liepos 18d., Nr VIII-1864 (a.r.).
o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės 

sklypų pardavimo ir nuomos“, 1999m. kovo 9d., Nr. 260 (a.r.).
o Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1996m. rugsėjo 18 d.nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. kovo 14 d., nutarimo Nr. 247 redakcija) (a.r.).

Detalusis planas atitinka šių planų sprendinius:

Šilutės miesto generalinį planą. 

8.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Suformuoti žemės sklypą prie Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos valdomo pastato,  nustatyti 
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį - kita, naudojimo būda - visuomeninės paskirties objektų 
teritorijos, naudojimo pobūdį - mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių 
statyba; nustatyti specialiasias žemės naudojimo sąlygas, servitutus.

8.1.3. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS
 
1. Tikslai ir uždaviniai:
Suformuoti kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos būdo, mokslo ir mokymo, kultūros ir 

sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos pobūdžio sklypą prie patikėjimo teise Šilutės turizmo ir 
paslaugų verslo mokyklos valdomo pastato;

Sklypo užstatymo reglamentų, bei specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas.

2. Koncepcijos nustatymas:
Planuojamas sklypas - Šilutės mieste, prie esamo pastato Liepų g. 7/ P. Jakšto g. 12. Planuojama 

teritorija apie teritorijoje esančius pastatus, numatant papildomą užstatymą – pastatams, laisvalaikio aikštelei. 
Inžineriniai tinklai į sklypą atvesti nuo Liepų g. ir P. Jakšto g., esami, jiems numatomos apsaugos zonos.

8.1.4. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS
 
1. Vieta.

Planuojama teritorija yra šalia Šilutės turizmo ir verslo mokyklos valdomo pastato, Šilutės m., Liepų g. 7/ 
P. Jakšto g. 12 . 
2. Savininkai.

Planuojama teritorija - valstybinės žemės plotas.
3. Teritorijos užstatymas.

Planuojamas sklypas (plotas – 1238 m²) yra užstatytas pastatais: 2 aukštų bendrabutis (bendras plotas – 
358.45 m²), 1 aukšto negyvenamas pastatas (užstatymo plotas – 57.2 m²) ir esami pamatai ( plotas – 38,5 m²).
4. Gretimybės. 

Planuojama teritorija remiantis VĮ „Registrų centras“ pateikta kadastrinio žemėlapio ištrauka  ribojasi: 
rytinėje planojamo sklypo pusėje  yra nuosavybės teise įregistruotas sklypas P. Jakšto g. 10,  su gyvenamuoju 
namu,  kadastro  numeris  886700150164.  Šiaurinėje  planuojamo  sklypo  pusėje,  adresu  Liepų  g.  5,  yra 
neįregistruotas sklypas su gyvenamuoju namu, vakarinėje planuojamo sklypo dalis ribojasi su Liepų gatve, o 
pietinė sklypo dalis ribojasi su P. Jakšto gatve. 

Eil. Nr. Sklypo kadastrinis 
numeris

Sklypo adresas Savininkas

1 886700150164 P. Jakšto g. 10 Lietuvos Respublika, Joana 
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Grupienė
2 Sklypas 

neįregistruotas
Liepų g. 5 Medardas Andrijauskas, Daina 

Andrijauskaitė, Bronius Vencius

5. Susisiekimo sistema. 
Įvažiavimas į planuojamą sklypą yra iš P. Jakšto gatvės.

6. Inžinieriniai tinklai.
Esami  inžineriniai  tinklai  turi  būti  aptarnaujami ir  naudojami  vadovaujantis  Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose 
LRV Nutarimo Nr. 343 Data 1992 05 12 nustatytais apsaugos zonų reikalavimais.

6.1. Elektros tinklai.
Planuojamoje teritorijoje yra kabeliniai elektros tinklai 0,4 kV. 

6.2. Šilumos tinklai.
Šilumos tinklai yra šalia planuojamos teritorijos.

6.3. Vandentiekio tinklai ir nuotekų tinklai.
Sklype yra pakloti skirstomieji vandentiekio tinklai d100mm, ir fekalinės kanalizacijos tinklai 

d100mm.  
6.4. Ryšiai.

Planuojamoje teritorijoje yra ryšio tinklai.
6.5. Dujos.

Planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio. 

8.1.4. SPRENDINIAI

1.Sklypų suformavimas.
Suformuotas vienas žemės sklypas prie Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos valdomo pastato. 

Jo plotas 1238 m2. 

2. Paskirtis.
Pagrindinė suformuoto žemės sklypo tikslinė paskirtis – kita;
 Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties objaktų teritorijos;
 Naudojimo pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių 

statyba. 

3. Teritorijos užstatymas.
Nustatomas užstatymo tankumas: 0.37%;
Nustatytas užstatymo intensyvumas: 0.74%;
Nustatytas maksimalus esamų pastatų aukštingumas: 10 m.;
Suformuota aikštelė, skirta mokinių užimtumui.

4. Susisiekimas 
Įvažiavimas į suformuotą sklypą numatytas iš  P. Jakšto g. 

5. Inžinieriniai tinklai.

Esamų miesto infrastruktūros inžinierinių tinklų naudojimo ir tvarkymo reikalavimai.
Esami  inžineriniai  tinklai  turi  būti  aptarnaujami ir  naudojami  vadovaujantis  Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose 
LRV Nutarimo Nr. 343 Data 1992 05 12 nustatytais apsaugos zonų reikalavimais.

5.1. Elektros tinklai.
Esamiems  0,4kW  požeminiams kabeliniams  elektros tinklams nustatomos apsaugos zonos po 1 m. 

nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų (VI skyrius)
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5.2. Šilumos tinklai.
  Šelia planuojamo sklypo esantiems šilumos tinklams nustatoma apsaugos zona ( XLVIII skyrius,  po-

5m nuo kanalo (vamzdyno) kraštų).  

5.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklai.
Esantiems  vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos  tinklams nustatoma apsaugos zona (XLIX skyriaus, 

vandentiekio tinklų d-200mm., po – 5m. nuo išorinių sienelių, fekalinės kanalizacijos tinklų d - iki 400mm. po 
– 5m., nuo vamzdynų ašies). 

5.5. Ryšiai.
  Esantiems požeminiams ryšių tinklams nustatoma apsaugos zona (I skyrius – po 2 m. nuo kabelio 

trasos) .

5.6. Dujos.
Planuojamoje teritorijoje nėra dujotiekio tinklų.  

8.1.5. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS

SKLYPAS (tarp taškų 1,2,3,4,5,6):
Sklypo plotas: 0,1238 ha
Sklypo savininkas: Šilutės rajono savivaldybės taryba. 
Sklypo naudotojas: Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla.
Sklypo tvarkymo reglamentai:
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorija.
Žemės naudojimo pobūdis:  mokslo ir  mokymo,  kultūros ir  sporto,  sveikatos apsaugos pastatų bei  statinių 
statyba. 

 Pastatų aukštis, pagrindinio pastato paliekamas esamas, o pagalbinių pastatų leistinas aukštis: 10m (2 aukštai) 
.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0.37%.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0.74%.

Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV nutarimas Nr.343 data 1992 05 12):
Ryšių linijos apsaugos zona – I  (152 m²);
Elektros linijų apsaugos zona – VI  (18 m²);
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos – XLVIII  (62 m²);
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX  (477 m²);

8.1.6. APLINKOS APSAUGOS DALIS

Vietovė

Planuojama  ūkinė  veikla  numatoma  Šilutės  miesto  teritorijoje,  laisvame  valstybinės  žemės  fonde. 
Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje žemės sklypo ribos bei sklypo plotas nustatomi pagal detaliojo plano 
sprendinius; nustatomos žemės naudojimo sąlygos ir veiklos apribojimai.

Planuojama ūkinė veikla

Planuojamos veiklos pavadinimas:  mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų 
bei statinių statyba. 
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Galimo poveikio šaltiniai

Atliekos.
Objektų  statybos  bei  eksploatacijos  metu  susidariusios  atliekos  surenkamos  vietos  komunalinių 

tarnybų.  Kiek  įmanoma  daugiau  atliekų  turi  būti  perdirbama,  negalimos  perdirbti  atliekos  išvežamos  į 
sąvartyną.

Pavojingos medžiagos
Planuojamoje  ūkinėje  veikloje  nenumatomas  pavojingų  medžiagų  naudojimas  ir  saugojimas. 

Planuojamoje ūkinėje veikloje nenumatomas radioaktyviųjų medžiagų naudojimas ir saugojimas.

Kiti faktoriai.
Planuojama  ūkinė  veikla  nesukels  triukšmo,  vibracijos,  šviesos,  šilumos,  jonizuojančiosios  ir 

nejonizuojančiosios spinduliuotės.
Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai ar gyventojų 

sveikatai.

Ekstremalios situacijos.
Gaisrų  prevencija  bus  užtikrinama  techninio  projekto  stadijoje  laikantis  statybos  reglamentų 

reikalavimų, išlaikant reikiamus atstumus, įrengiant pastatų priešgaisrinį vandentiekį bei numatant galimybes 
priešgaisrinio transporto privažiavimui. Galimos avarijos ar techniniai sutrikimai papildomos neigiamos įtakos 
neturės.

Dirvožemis.
Tose atkarpose, kur numatomas sklypo užstatymas,  nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir 

laikinai  sandėliuojamas  teritorijos  pakraštyje.  Baigiant  statybos,  darbus  dirvožemis  paskleidžiamas 
apželdinamoje  teritorijoje,  išlyginamas  ir  užsėjamas  žole,  perteklius  išvežamas  bei  panaudojamas  kitų 
teritorijų rekultivavimui. 

Numatomos poveikio sumažinimo priemonės

Sklypo  teritorija  gali  būti  aptverta  tvora  siekiant  apsaugoti  teritoriją  ir  joje  esančius  objektus  bei 
inžinerinius  tinklus  nuo  trečiųjų  asmenų  veiklos.  Inžinerinių  tinklų  sistemoms  naudojama  sertifikuota  ir 
patikima įranga, nuolat vykdoma priežiūra. Lauko inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. 

8.1.7. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas pagal Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centro, Šilutės filialo 2006 09 04 d. išduotas sąlygas bendriesiems , detaliesiems ir specialiesiems 
planavimo dokumentams rengti Nr. (17.6.7) – E6 – 65.   Atlikta projekto sprendinių higieninė ekspertizė ir 
atranka dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būtinumo nustatymo. 
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