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ŽEM S SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR.8867/0014:39   

ŠILUT S R. SAV., ŠILUT S M., V.KUDIRKOS G. 22,  
DETALIOJO PLANO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
                                                                                    
Planavimo organizatoriai: Nijol! Tamošauskien! 
ir Vytautas Tamošauskas  
(pagal detaliojo teritorij  planavimo organizatoriaus 
teisi  ir pareig  perdavimo 2008-09-25 sutart!  
Nr.R5-(9.40)-889) 

                             Plano reng!jas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 
 
Detaliojo plano rengimo pagrindas  

- Šilut"s rajonos savivaldyb"s administracijos direktoriaus 2008-07-09 !sakymas Nr.A1-614 „D"l žem"s 
sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0014:39, V.Kudirkos g.22, Šilut"je, detaliojo plano rengimo ir detaliojo 
teritorij  planavimo organizatoriaus teisi  ir pareig  perdavimo“; 
- Detaliojo teritorij  planavimo organizatoriaus teisi  ir pareig  perdavimo 2008-09-25 sutartis Nr.R5-(9.40)-
889; 
- Planavimo s#lyg  s#vadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2008-10-17 Nr.47, patvirtintas Šilut"s 
rajono savivaldyb"s Architekt$ros ir urbanistikos skyriaus ved"jo V.Bi%kausko 2008-10-17;  
-  Planavimo užduotis, patvirtinta 2008-11-13;  

Detaliojo plano rengimo tikslas  
Planavimo tikslas – kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos) žem"s 
sklypo naudojimo b$do ir pob$džio keitimas nustatant komercin"s paskirties objekt  teritorijos naudojimo b$d# ir 
prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d!; užstatymo reglament  nustatymas nauj  
pastat  statybai, speciali j  žem"s naudojimo s#lyg  ir servitut  pildymas, tikslinimas ar keitimas. 
 

1.ESAMA SITUACIJA – ANALIZ  
 

Bendrieji duomenys      
Planuojamas sklypas yra Šilut"s miesto šiaurin"je dalyje, Cintjoniški  ir V.Kudirkos gatvi  sankirtoje. 
Planuojamame sklype stovi du pastatai – vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas (padalintas ! penkis 
turtinius vienetus – butus), statytas 1900 metais, rekonstruotas 1976 metais ir pagalbinis pastatas – sand"lis, statytas 
1910 metais. Gyvenamasis namas – geros, sand"lis – blogos fizin"s b$kl"s. Sklypas bei pastatai (ir patalpos juose) 
nuosavyb"s teise priklauso Nijolei Tamošauskienei ir Vytautui Tamošauskui. 
 
Gretimyb"s 
Sklypas yra daugiabu%i  gyvenam j  nam  kvartalo pakraštyje, artimiausias daugiabutis gyvenamasis namas (nuo 
sklypo ribos) – 23 metr  atstumu. Iš šiaur"s vakar  pus"s sklypas ribojamas Cintjoniški  gatve (aptarnaujanti C1 
kategorijos gatv"), kurios šiaurin"je pus"je prasideda komercin"s miesto teritorijos, pietvakariuose – V.Kudirkos 
gatve (aptarnaujanti C1 kategorijos gatv").  
&važiavimas ! sklyp# pietin"je pus"je - iš V.Kudirkos gatv"s. 
Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Gretimyb"se n"ra viešosios 
paskirties pastat  ar kit  svarbi  objekt , nei kult$ros vertybi  ar j  apsaugos zon  taip pat objekt  s#lygojan%i  
sanitarini  apsaugos zon  suformavim#.   
 
Bendrojo plano dokumentai 
Sklypas patenka ! Šilut"s miesto teritorij#, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos TSR 
valstybinio statybos reikal  komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai. 
Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met  
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-326, 
planuojamas sklypas patenka ! Šilut"s miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenam#sias teritorijas - GdM, 
kuriose galimas pramog , paslaug  ir verslo naudojimo b$das ir pob$dis.  
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Želdiniai ir inžineriniai tinklai  
Sklypo vakarin"je ir pietin"je pus"se auga saugomi brandaus amžiaus medžiai. Sklype yra visi miesto inžinerin"s 
infrastrukt$ros tinklai. Sklypo pietvakarin"je pus"je palei V.Kudirkos gatv' eina magistralin" vandentiekio ir 
elektros kabelio linijos, o palei Cintjoniški  gatv', sklypo šiaur"s vakarin"je pus"je, eina magistraliniai buitini  
nuotek  kanalizacijos ir ryšio kabeli  linijos.  
 
Poveikio visuomen"s sveikatai vertinimas ir sanitarin"s apsaugos zonos nustatymas 
Remiantis Klaip"dos visuomen"s sveikatos centro Šilut"s skyriaus 2008-09-04 išduotomis planavimo s#lygomis 
detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr.(12.6.9)E2-63, buvo pateikti dokumentai atlikti atrank# d"l poveikio 
visuomen"s sveikatos vertinimo b$tinyb"s. Atlikus poveikio visuomen"s sveikatai vertinimo atrank#, išduotas 
Klaip"dos visuomen"s sveikatos centro 2009-04-24 planuojamos $kin"s veiklos poveikio visuomen"s sveikatai 
vertinimo atrankos sprendimas Nr.E4-102, kuriuo nustatoma, kad planuojamos $kin"s veiklos poveikio visuomen"s 
sveikatai vertinimas yra neprivalomas. 
 

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
 

Esama planuojamo sklypo žem"s paskirtis – kita. Sklypo naudojimo b$das ir pob$dis iš gyvenamosios teritorijos, 
mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos, kei%iama ! komercin"s paskirties objekt  teritorijos naudojimo b$d# - K 
ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d! – K1. 
Nors visuomeniniu poži$riu teritorija n"ra reikšminga, bet esanti greta pagrindini  gatvi  susikirtimo, yra labai 
patraukli komerciniu aspektu. 
 
Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti 
pakei%iant ir pritaikant j  paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba. Užstatymo 
architekt$rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Leistinas pastat  aukštis – 13 m, !vertina sklypo ir jame 
stovin%i  pastat , formuojan%i  vien# iš pagrindini  miesto sankryž , pad"t!. Pastat  aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilut"s miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijoje numatytais 
reglamentais.  
 
Sklypo vieta sankryžoje prie intensyvi  miesto gatvi  ir tai, kad jis yra netoli daugiabu%i  gyvenam j  pastat  
lemia reglamento, !vertinan%io triukšmo lygio mažinim# planuojamame sklype, nustatym# - reglamentuojama 
pastat  vidaus ir išor"s aplinkos garso klas" – ne žemesn" nei C (reglamentas b). 
 
Sklype yra saugotin  želdini , kurie saugomi ir priži$rimi pagal speciali#sias s#lygas - Saugotini medži  ir kr$m  
želdiniai, augantys ne miško žem"je – Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 
12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) - XXVII punktas. 
 
Želdini  gausinimui ir papildomam želdinimui nuo daugiabu%i  gyvenam j  nam  pus"s nustatytas sklypo 
tvarkymo reglamentas a - bendras želdyn , !skaitant vejas ir g"lynus, plotas nuo viso žem"s sklypo ploto – 15% 
(„Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos 
aprašas“ patvirtintas LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694).  
 
&važiavimas ! sklyp# išlieka esamas pietin"je sklypo pus"je iš V.Kudirkos gatv"s. Kadangi planuojamos 
komercin"s veiklos apimtys bus nedidel"s nenumatytas atskiras aptarnavimui skirtas !važiavimas, kuriame b$t  
naudojamas stambiagabaritis transportas.  
 
Automobili  parkavimas d"stomas planuojamame sklype. Skai%iuojamasis trumpalaikio automobili  parkavimo 
viet  skai%ius, !vertinant  STR 2.06.01:1999 „Miest  miesteli  ir kaim  susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 
lentel"s reikalavimus – specializuotos parduotuv"s, salonai – 15 viet , iš kuri  viena vieta turi b$ti pritaikyta 
žmoni  su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni  su 
negalia reikm"ms.“ reikalavimais. Stov"jimo vietos sklype d"stomos keliose vietose, atribojamos želdiniais ir 
išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenam j  pastat . 
 
Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai, kuri  rekonstrukcija ar nauja statyba planuojama pagal 
speciali#sias s#lygas ir tikslinama pagal technines s#lygas technini  projekt  rengimo stadijoje.  

 
Sklyp# kertantiems magistraliniams tinklams aptarnauti numatytos specialiosios žem"s naudojimo s#lygos ir 
servitutai. Magistraliniams tinklams iškelti iš užstatyti numatyt  teritorij  ar iš planuojamo sklypo turi b$ti gautos 
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atskiros technin"s s#lygos, parengti techniniai projektai ir gauti statybos leidimai tiems darbams !vykdyti LR 
Statybos !statymo nustatyta tvarka. 
 
Gaisrin" sauga –  
Išorinis gaisr  gesinimas numatomas iš miesto priešgaisrini  hidrant  sistemos, kuri  aptarnavimo spindulys – po 
200 m (situacijos schema pridedama). 
 

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
 
SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilut"s r.sav., Šilut"s m., V.Kudirkos g.22 
Sklypo plotas: 1475kv.m 
Sklypo savininkai: Nijol" Tamošauskien" ir Vytautas Tamošauskas 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin"s paskirties objekt  teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug  ir 
pramog  objekt  statybai – K1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 13,0; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 90; 
a – želdyn  plotas – 15, privalom j  želdyn  norma (plotas) procentais nuo žem"s sklypo ploto („Atskir j  
rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos aprašas“ 
patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694 ) 
b – pastat  vidaus ir išor"s aplinkos garso klas" - ne žemesn" nei C. 
 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Saugotini medži  ir kr$m  želdiniai, augantys ne miško žem"je – XXVII punktas; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl  apsaugos zonos – XLVIII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas; 

Servitutai: 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).     
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4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINI" PASEKMI" VERTINIMO 
ATASKAITA 

 
Esama planuojamo sklypo žem"s paskirtis – kita. Sklypo naudojimo b$das ir pob$dis iš gyvenamosios teritorijos, 
mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos, kei%iama ! komercin"s paskirties objekt  teritorijos naudojimo b$d# - K 
ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d! – K1. 
Nors visuomeniniu poži$riu teritorija n"ra reikšminga, bet esanti greta pagrindini  gatvi  susikirtimo, yra labai 
patraukli komerciniu aspektu. 
 
Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti 
pakei%iant ir pritaikant j  paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba. Užstatymo 
architekt$rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Leistinas pastat  aukštis – 13 m, !vertina sklypo ir jame 
stovin%i  pastat , formuojan%i  vien# iš pagrindini  miesto sankryž , pad"t!. Pastat  aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilut"s miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijoje numatytais 
reglamentais.  
 
Sklypo vieta sankryžoje prie intensyvi  miesto gatvi  ir tai, kad jis yra netoli daugiabu%i  gyvenam j  pastat  
lemia reglamento, !vertinan%io triukšmo lygio mažinim# planuojamame sklype, nustatym# - reglamentuojama 
pastat  vidaus ir  išor"s aplinkos garso klas" – ne žemesn" nei C (reglamentas b).   
 
Sklype yra saugotin  želdini , kurie saugomi ir priži$rimi pagal speciali#sias s#lygas - Saugotini medži  ir kr$m  
želdiniai, augantys ne miško žem"je – Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 
12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) - XXVII punktas. 
Želdini  gausinimui ir papildomam želdinimui nuo daugiabu%i  gyvenam j  nam  pus"s nustatytas sklypo 
tvarkymo reglamentas a - bendras želdyn , !skaitant vejas ir g"lynus, plotas nuo viso žem"s sklypo ploto – 15% 
(„Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos 
aprašas“ patvirtintas LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694).  
 
&važiavimas ! sklyp# išlieka esamas pietin"je sklypo pus"je - iš V.Kudirkos gatv"s. Kadangi planuojamos 
komercin"s veiklos apimtys bus nedidel"s nenumatytas atskiras aptarnavimui skirtas !važiavimas, kuriame b$t  
naudojamas stambiagabaritis transportas.  
 
Automobili  parkavimas d"stomas planuojamame sklype. Skai%iuojamasis trumpalaikio automobili  parkavimo 
viet  skai%ius, !vertinant  STR 2.06.01:1999 „Miest  miesteli  ir kaim  susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 
lentel"s reikalavimus – specializuotos parduotuv"s, salonai – 15 viet , iš kuri  viena vieta turi b$ti pritaikyta 
žmoni  su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni  su 
negalia reikm"ms.“ reikalavimais. Stov"jimo vietos sklype d"stomos keliose vietose, atribojamos želdiniais ir 
išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenam j  pastat . 
 
Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai, kuri  rekonstrukcija ar nauja statyba planuojama pagal 
speciali#sias s#lygas ir tikslinama pagal technines s#lygas technini  projekt  rengimo stadijoje.  

 
Sklyp# kertantiems magistraliniams tinklams aptarnauti numatytos specialiosios žem"s naudojimo s#lygos ir 
servitutai. Magistraliniams tinklams iškelti iš užstatyti numatyt  teritorij  ar iš planuojamo sklypo turi b$ti gautos 
atskiros technin"s s#lygos, parengti techniniai projektai ir gauti statybos leidimai tiems darbams !vykdyti LR 
Statybos !statymo nustatyta tvarka.   
 
Gaisrin" sauga –  
Išorinis gaisr  gesinimas numatomas iš miesto priešgaisrini  hidrant  sistemos, kuri  aptarnavimo spindulys – po 
200 m (situacijos schema pridedama). 
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4.1.SPRENDINI" VERTINIMAS 
4.1.1 aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu 
Planuojamas sklypas yra Šilut"s miesto šiaurin"je dalyje, Cintjoniški  ir V.Kudirkos gatvi  sankirtoje. 
Planuojamame sklype stovi du pastatai – vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas, statytas 1900 metais, 
rekonstruotas 1976 metais ir pagalbinis pastatas – sand"lis, statytas 1910 metais.   
Sklypas yra daugiabu%i  gyvenam j  nam  kvartalo pakraštyje, artimiausias daugiabutis gyvenamasis namas (nuo 
sklypo ribos) – 23 metr  atstumu. Iš šiaur"s vakar  pus"s sklypas ribojamas Cintjoniški  gatve, kurios šiaurin"je 
pus"je prasideda komercin"s miesto teritorijos, pietvakariuose – V.Kudirkos gatve.  
Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Gretimyb"se n"ra viešosios 
paskirties pastat  ar kit  svarbi  objekt , nei kult$ros vertybi  ar j  apsaugos zon  taip pat objekt  s#lygojan%i  
sanitarini  apsaugos zon  suformavim#.   
 
Esama planuojamo sklypo žem"s paskirtis – kita. Sklypo naudojimo b$das ir pob$dis iš gyvenamosios teritorijos, 
mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos, kei%iama ! komercin"s paskirties objekt  teritorijos naudojimo b$d# - K 
ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d! – K1.   
Nors visuomeniniu poži$riu teritorija n"ra reikšminga, bet esanti greta pagrindini  gatvi  susikirtimo, yra labai 
patraukli komerciniu aspektu. 
 
Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti 
pakei%iant ir pritaikant j  paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba.   
 
Sklypo vieta sankryžoje prie intensyvi  miesto gatvi  ir tai, kad jis yra netoli daugiabu%i  gyvenam j  pastat  
lemia reglamento, !vertinan%io triukšmo lygio mažinim# planuojamame sklype, nustatym# - reglamentuojama 
pastat  vidaus ir išor"s aplinkos garso klas" – ne žemesn" nei C (reglamentas b).   
 
Sklype yra saugotin  želdini , kurie saugomi ir priži$rimi pagal speciali#sias s#lygas - Saugotini medži  ir kr$m  
želdiniai, augantys ne miško žem"je – Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 
12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) - XXVII punktas. 
Želdini  gausinimui ir papildomam želdinimui nuo daugiabu%i  gyvenam j  nam  pus"s nustatytas sklypo 
tvarkymo reglamentas a - bendras želdyn , !skaitant vejas ir g"lynus, plotas nuo viso žem"s sklypo ploto – 15% 
(„Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos 
aprašas“ patvirtintas LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694).  
 
&važiavimas ! sklyp# išlieka esamas pietin"je sklypo pus"je - iš V.Kudirkos gatv"s. Kadangi planuojamos 
komercin"s veiklos apimtys bus nedidel"s nenumatytas atskiras aptarnavimui skirtas !važiavimas, kuriame b$t  
naudojamas stambiagabaritis transportas. 
 
Automobili  parkavimas d"stomas planuojamame sklype. Skai%iuojamasis trumpalaikio automobili  parkavimo 
viet  skai%ius, !vertinant STR 2.06.01:1999 „Miest  miesteli  ir kaim  susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentel"s 
reikalavimus – specializuotos parduotuv"s, salonai – 15 viet , iš kuri  viena vieta turi b$ti pritaikyta žmoni  su 
negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni  su negalia 
reikm"ms.“ reikalavimais. Stov"jimo vietos sklype d"stomos keliose vietose, atribojamos želdiniais ir išlaiko 
reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenam j  pastat . 
 
Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai, kuri  rekonstrukcija ar nauja statyba planuojama pagal 
speciali#sias s#lygas ir tikslinama pagal technines s#lygas technini  projekt  rengimo stadijoje.  
Sklyp# kertantiems magistraliniams tinklams aptarnauti numatytos specialiosios žem"s naudojimo s#lygos ir 
servitutai. Magistraliniams tinklams iškelti iš užstatyti numatyt  teritorij  ar iš planuojamo sklypo turi b$ti gautos 
atskiros technin"s s#lygos, parengti techniniai projektai ir gauti statybos leidimai tiems darbams !vykdyti LR 
Statybos !statymo nustatyta tvarka. 
 
Rengiant rekonstrukcijos ar naujos statybos techninius projektus b$tina numatyti susidariusio statybinio laužo 
išvežimo tvark#. 
Sklype numatyta veikla ir planuojami objektai, n"ra sanitarin' apsaugos zon# formuojantys veiksniai, tod"l 
sanitarin" apsaugos zona sklypui nenustatoma. 
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo 
aspektu netur"s. 
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4.1.2 erdviniu – urbanistiniu (miesto formavimo) aspektu 
Sklypas patenka ! Šilut"s miesto teritorij#, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos TSR 
valstybinio statybos reikal  komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai.  
Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met  
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-326 
planuojamas sklypas patenka ! Šilut"s miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenam#sias teritorijas - GdM, 
kuriose galimas pramog , paslaug  ir verslo naudojimo b$das ir pob$dis. Vieš j  pastat  teritorijos gali sudaryti 
iki 10% šios teritorijos. Planuojamas sklypas sudaro 1% teritorijos.  
 
Esama planuojamo sklypo žem"s paskirtis – kita. Sklypo naudojimo b$das ir pob$dis iš gyvenamosios teritorijos, 
mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos, kei%iama ! komercin"s paskirties objekt  teritorijos naudojimo b$d# - K 
ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d! – K1. 
Nors visuomeniniu poži$riu teritorija n"ra reikšminga, bet esanti greta pagrindini  gatvi  susikirtimo, yra labai 
patraukli komerciniu aspektu. 
 
Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti 
pakei%iant ir pritaikant j  paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba. Užstatymo 
architekt$rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Leistinas pastat  aukštis – 13 m, !vertina sklypo ir jame 
stovin%i  pastat , formuojan%i  vien# iš pagrindini  miesto sankryž , pad"t!. Pastat  aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilut"s miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijoje numatytais 
reglamentais.  
 
Sklypo vieta sankryžoje prie intensyvi  miesto gatvi  ir tai, kad jis yra netoli daugiabu%i  gyvenam j  pastat  
lemia reglamento, !vertinan%io triukšmo lygio mažinim# planuojamame sklype, nustatym# - reglamentuojama 
pastat  vidaus ir išor"s aplinkos garso klas" – ne žemesn" nei C (reglamentas b). 
 
Sklype yra saugotin  želdini , kurie saugomi ir priži$rimi pagal speciali#sias s#lygas - Saugotini medži  ir kr$m  
želdiniai, augantys ne miško žem"je – Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 
12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) - XXVII punktas. 
Želdini  gausinimui ir papildomam želdinimui nuo daugiabu%i  gyvenam j  nam  pus"s nustatytas sklypo 
tvarkymo reglamentas a - bendras želdyn , !skaitant vejas ir g"lynus, plotas nuo viso žem"s sklypo ploto – 15% 
(„Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos 
aprašas“ patvirtintas LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694).  
 
&važiavimas ! sklyp# išlieka esamas pietin"je sklypo pus"je - iš V.Kudirkos gatv"s. Kadangi planuojamos 
komercin"s veiklos apimtys bus nedidel"s nenumatytas atskiras aptarnavimui skirtas !važiavimas, kuriame b$t  
naudojamas stambiagabaritis transportas.  
 
Automobili  parkavimas d"stomas planuojamame sklype. Skai%iuojamasis trumpalaikio automobili  parkavimo 
viet  skai%ius, !vertinant STR 2.06.01:1999 „Miest  miesteli  ir kaim  susisiekimo sistemos“ 2 skirsnio 10 lentel"s 
reikalavimus – specializuotos parduotuv"s, salonai – 15 viet , iš kuri  viena vieta turi b$ti pritaikyta žmoni  su 
negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni  su negalia 
reikm"ms.“ reikalavimais. Stov"jimo vietos sklype d"stomos keliose vietose, atribojamos želdiniais ir išlaiko 
reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenam j  pastat . 
 
Detaliojo plano sprendiniai atitinka bendrojo planavimo dokument  sprendinius ir neigiamo poveikio erdviniu – 
urbanistiniu (miesto formavimo) aspektu netur"s. 
 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 
Išorinis gaisr  gesinimas !vertina Priešgaisrin"s apsaugos ir gelb"jimo departamento prie Vidaus reikal  
ministerijos direktoriaus 2007-02-22 !sakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir !rengimo taisykl"s.“ keliamus reikalavimus.  
Išorinis gaisr  gesinimas numatomas iš miesto priešgaisrini  hidrant  sistemos, kuri  aptarnavimo spindulys – po 
200 m (situacijos schema pridedama). 
 
Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklype atitinka STR 2.02.02.:2004 „Visuomenin"s paskirties 
statiniai“ 26 punkto reikalavimus.  
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Rengiant nauj  ir rekonstruojam  esam  pastat  technini  projektus, b$tina vadovautis STR 2.01.04:2004 
„Gaisrin" sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.02:2004 „Visuomenin"s paskirties statiniai“, STR 
2.01.06:2003 “Statini  žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.” ir kitais gaisrin' saug# reguliuojan%iais 
norminiais dokumentais.  
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu netur"s. 
 

TERITORIJ" PLANAVIMO DOKUMENT" (detaliojo plano)  
SPRENDINI" POVEIKIO VERTINIMO LENTEL  

 
1. Teritorij  planavimo dokumento organizatoriai 

Nijol" Tamošauskien" ir Vytautas Tamošauskas (pagal detaliojo teritorij  planavimo organizatoriaus teisi  
ir pareig  perdavimo 2008-09-25 sutart! Nr.R5-(9.40)-889), tel. 8-441 75440 
 

2. Teritorij  planavimo dokumento reng"jas  
UAB “Nemuno deltos projektai”, PV Alma (epien", atestato Nr.A695 
 

3. Teritorij  planavimo dokumento pavadinimas 
Žem"s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0014:39 Šilut"s r. sav., Šilut"s m., V.Kudirkos g.22 detalusis 
planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan%iais teritorij  planavimo dokumentais 
Sklypas patenka ! Šilut"s miesto teritorij#, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikal  komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai.  
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin"s trukm"s strateginio planavimo dokumentais 
Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 
met  bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu 
Nr.T1-326 planuojamas sklypas patenka ! Šilut"s miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenam#sias 
teritorijas GdM, kuriose galimas pramog , paslaug  ir verslo naudojimo b$das ir pob$dis.  
 

6. Status quo situacija  
Planuojamas sklypas yra Šilut"s miesto šiaurin"je dalyje, Cintjoniški  ir V.Kudirkos gatvi  sankirtoje. 
Planuojamame sklype stovi du pastatai – vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas(padalintas ! penkis 
turtinius vienetus – butus), statytas 1900 metais, rekonstruotas 1976 metais ir pagalbinis pastatas – 
sand"lis, statytas 1910 metais.  
 
Sklypas yra daugiabu%i  gyvenam j  nam  kvartalo pakraštyje, artimiausias daugiabutis gyvenamasis 
namas (nuo sklypo ribos) – 23 metr  atstumu. Iš šiaur"s vakar  pus"s sklypas ribojamas Cintjoniški  
gatve (aptarnaujantis C1 kategorijos gatv"), kurios šiaurin"je pus"je prasideda komercin"s miesto 
teritorijos, pietvakariuose – V.Kudirkos gatve (aptarnaujanti C1 kategorijos gatv").  
&važiavimas ! sklyp# pietin"je pus"je - iš V.Kudirkos gatv"s. 
 
Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Gretimyb"se n"ra 
viešosios paskirties pastat  ar kit  svarbi  objekt , nei kult$ros vertybi  ar j  apsaugos zon  taip pat 
objekt  s#lygojan%i  sanitarini  apsaugos zon  suformavim#. 
 
Sklypo vakarin"je ir pietin"je pus"se auga saugotini brandaus amžiaus medžiai. Sklype yra visi miesto 
inžinerin"s infrastrukt$ros tinklai. Sklypo pietvakarin"je pus"je palei V. Kudirkos gatv' eina magistralin" 
vandentiekio ir elektros kabelio linijos, o palei Cintjoniški  gatv', sklypo šiaur"s vakarin"je pus"je, eina  
magistraliniai buitini  nuotek  kanalizacijos ir ryšio kabeli  linijos. 
 

7. Tikslas, kurio siekiama !gyvendinant teritorij  planavimo sprendinius 
Kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos) žem"s sklypo 
naudojimo b$do ir pob$džio keitimas nustatant komercin"s paskirties objekt  teritorijos naudojimo b$d# ir 
prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d!; užstatymo reglament  nustatymas 
nauj  pastat  statybai, speciali j  žem"s naudojimo s#lyg  ir servitut  pildymas, tikslinimas ar keitimas. 
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8. Galimo sprendini  poveikio vertinimas(pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir !vertinimas)  
Esama planuojamo sklypo žem"s paskirtis – kita. Sklypo naudojimo b$das ir pob$dis iš gyvenamosios 
teritorijos, mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos, kei%iama ! komercin"s paskirties objekt  teritorijos 
naudojimo b$d# - K ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d! – K1. 
Nors visuomeniniu poži$riu teritorija n"ra reikšminga, bet esanti greta pagrindini  gatvi  susikirtimo, yra 
labai patraukli komerciniu aspektu. 
 
Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi 
rekonstruoti pakei%iant ir pritaikant j  paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba. 
 
Sklypo vieta sankryžoje prie intensyvi  miesto gatvi  ir tai kad jis yra netoli daugiabu%i  gyvenam j  
pastat  lemia reglamento, !vertinan%io triukšmo lygio mažinim# planuojamame sklype, nustatym# - 
reglamentuojama pastat  vidaus ir  išor"s aplinkos garso klas" – ne žemesn" nei C (reglamentas b). 
 
Sklype yra saugotin  želdini , kurie saugomi ir priži$rimi pagal speciali#sias s#lygas - Saugotini medži  ir 
kr$m  želdiniai, augantys ne miško žem"je – Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos 
(LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640 redakcija) - XXVII punktas. 
Želdini  gausinimui ir papildomam želdinimui nuo daugiabu%i  gyvenam j  nam  pus"s nustatytas 
sklypo tvarkymo reglamentas a - bendras želdyn , !skaitant vejas ir g"lynus, plotas nuo viso žem"s sklypo 
ploto – 15% („Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  želdyn  norm  
(plot ) nustatymo tvarkos aprašas“ patvirtintas LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694).  
 
&važiavimas ! sklyp# išlieka esamas pietin"je sklypo pus"je - iš V.Kudirkos gatv"s. Kadangi planuojamos 
komercin"s veiklos apimtys bus nedidel"s nenumatytas atskiras aptarnavimui skirtas !važiavimas, kuriame 
b$t  naudojamas stambiagabaritis transportas.  
Automobili  parkavimas d"stomas planuojamame sklype. Skai%iuojamasis trumpalaikio automobili  
parkavimo viet  skai%ius, !vertinant STR 2.06.01:1999 „Miest  miesteli  ir kaim  susisiekimo sistemos“ 2 
skirsnio 10 lentel"s reikalavimus – specializuotos parduotuv"s, salonai – 15 viet , iš kuri  viena vieta turi 
b$ti pritaikyta žmoni  su negalia poreikiams, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmoni  su negalia reikm"ms.“ reikalavimais. Stov"jimo vietos sklype d"stomos keliose 
vietose, atribojamos želdiniais ir išlaiko reikalaujamus sanitarinius atstumus iki gyvenam j  pastat . 
Planuojamoje teritorijoje yra visi miesto inžineriniai tinklai, kuri  rekonstrukcija ar nauja statyba 
planuojama pagal speciali#sias s#lygas ir tikslinama pagal technines s#lygas technini  projekt  rengimo 
stadijoje.  
 
Sklyp# kertantiems magistraliniams tinklams aptarnauti numatytos specialiosios žem"s naudojimo s#lygos 
ir servitutai. Magistraliniams tinklams iškelti iš užstatyti numatyt  teritorij  ar iš planuojamo sklypo turi 
b$ti gautos atskiros technin"s s#lygos, parengti techniniai projektai ir gauti statybos leidimai tiems 
darbams !vykdyti LR Statybos !statymo nustatyta tvarka. 
 
Rengiant rekonstrukcijos ar naujos statybos techninius projektus b$tina numatyti susidariusio statybinio 
laužo išvežimo tvark#.  
 
Sklype numatyta veikla ir planuojami objektai, n"ra sanitarin' apsaugos zon# formuojantys veiksniai, 
tod"l sanitarin" apsaugos zona sklypui nenustatoma. 
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo aspektu netur"s. 
 
Sklypas patenka ! Šilut"s miesto teritorij#, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikal  komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai.  
Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 
met  bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu 
Nr.T1-326 planuojamas sklypas patenka ! Šilut"s miesto esamo didelio užstatymo tankio gyvenam#sias 
teritorijas - GdM, kuriose galimas pramog , paslaug  ir verslo naudojimo b$das ir pob$dis. Vieš j  
pastat  teritorijos gali sudaryti iki 10% šios teritorijos.  Planuojamas sklypas sudaro 1% teritorijos.  
  
Esama planuojamo sklypo žem"s paskirtis – kita. Sklypo naudojimo b$das ir pob$dis iš gyvenamosios 
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teritorijos, mažaaukš%i  gyvenam j  nam  statybos, kei%iama ! komercin"s paskirties objekt  teritorijos 
naudojimo b$d# - K ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d! – K1. 
Nors visuomeniniu poži$riu teritorija n"ra reikšminga, bet esanti greta pagrindini  gatvi  susikirtimo, yra 
labai patraukli komerciniu aspektu. 
 
Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi 
rekonstruoti pakei%iant ir pritaikant j  paskirt! planuojamajai veiklai. Taip pat planuojama nauja statyba. 
Užstatymo architekt$rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Leistinas pastat  aukštis – 13 m, 
!vertina sklypo ir jame stovin%i  pastat , formuojan%i  vien# iš pagrindini  miesto sankryž , pad"t!. 
Pastat  aukštis ir teritorijos užstatymo intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilut"s miesto 
teritorijos bendrojo plano koncepcijoje numatytais reglamentais.  
 
Detaliojo plano sprendiniai atitinka bendrojo planavimo dokument  sprendinius ir neigiamo poveikio 
erdviniu – urbanistiniu (miesto formavimo) aspektu netur"s. 
 
Išorinis gaisr  gesinimas !vertina Priešgaisrin"s apsaugos ir gelb"jimo departamento prie Vidaus reikal  
ministerijos direktoriaus 2007-02-22 !sakymo Nr.1-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir !rengimo taisykl"s.“ keliamus reikalavimus.  
Išorinis gaisr  gesinimas numatomas iš miesto priešgaisrini  hidrant  sistemos, kuri  aptarnavimo 
spindulys – po 200 m (situacijos schema pridedama). 
 
Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklype atitinka STR 2.02.02.:2004 „Visuomenin"s 
paskirties statiniai“ 26 punkto reikalavimus.  
 
Rengiant nauj  ir rekonstruojam  esam  pastat  technini  projektus, b$tina vadovautis STR 2.01.04:2004 
„Gaisrin" sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.02.:2004 „Visuomenin"s paskirties statiniai“, STR 
2.01.06:2003 “Statini  žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo.” ir kitais gaisrin' saug# reguliuojan%iais 
norminiais dokumentais.  
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu netur"s. 
 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri%iai 

Planuojamas sklypas teritorinio 
planavimo dokumentuose patenka ! 
Šilut"s miesto esamo didelio 
užstatymo tankio gyvenam#sias 
teritorijas - GdM, kuriose galimas 
pramog , paslaug  ir verslo 
naudojimo b$das ir pob$dis. 
Vieš j  pastat  teritorijos gali 
sudaryti iki 10% šios teritorijos. 
Planuojamas sklypas sudaro 1% 
teritorijos. Nors visuomeniniu 
poži$riu teritorija n"ra reikšminga, 
bet esanti greta pagrindini  gatvi  
susikirtimo, yra labai patraukli 
komerciniu aspektu.  
Detaliojo plano sprendiniai tur"s 
teigiam# ilgalaik! poveik! 
teritorijos vystymo darnai. 
 

- 

9. 

ekonominei aplinkai Veikl  (pastatuose) keitimas iš 
gyvenamosios ! komercin' didins 
darbo viet  skai%i  ir darys 
teigiam# !tak# ekonominei aplinkai 
 

 



Žem s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8867/0014:39  
Šilut s r.sav., Šilut s m., V.Kudirkos g.22 detalusis planas    
NDP 08 D 242                                                                                                                                                                                                      Aiškinamasis raštas 

UAB Nemuno deltos projektai  2009 m.   
 

10

socialinei aplinkai Veikl  (pastatuose) keitimas iš 
gyvenamosios ! komercin' 
neblogins gretimyb"se esan%i  
gyvenam j  nam  aplinkos 
kokyb"s, nes detaliojo plano 
sprendiniais numatyta sklypo 
pastat  vidaus ir išor"s aplinkos 
garso klas" - ne žemesn" nei C. Ši 
konversija nedarys neigiamo 
poveikio aplinkos kokybei ir 
visuomen"s elgsenos ir gyvensenos 
veiksniams bei socialinei aplinkai. 
  

-  

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

Planuojama veikla yra darni ir 
subalansuota miesto teritorijos 
pl"tra, kuri lemia teigiamus 
erdvinius urbanistinio poky%ius. 
  

- 

Si$lomos alternatyvos poveikis: $kin"s veiklos alternatyvos nenagrin"jamos. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri%iai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
 
 
Projekto vadov"  (kvalifikacijos atestato Nr.A 695)            architekt" A. (epien"  

 
          inžinier" R.Lotužien" 
 
 

Su detaliuoju planu susipažinome, pastab  ir pretenzij  neturime. 
Planavimo organizatoriai: 

Nijol" Tamošauskien" 
 
Vytautas Tamošauskas 
 
(pagal detaliojo teritorij  planavimo 
organizatoriaus teisi  ir pareig  perdavimo 
2008-09-25 sutart! Nr.R5-(9.40)-889) 


