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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 1. IŠEITIES DUOMENYS 

Turimi dokumentai Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 
NR. R5-(9.40)-898, 2008 m. rugsėjo 29d. 
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo 
plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, Nr. A1-0770, 2008 m. rugsėjo 
16 d. 
Planuojamų žemės sklypo registravimo VĮ Registrų centre Klaipėdos filiale 
pažymėjimas 
Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti  
Inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų sąlygos. 

 Galiojantis teritorijų planavimo dokumentas yra Šilutės rajono bendrojo plano 
konsepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 
sprendimu Nr. T1-326 ir Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2004-2014 
metams, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu 
Nr.T1-407. 
 
Projektas parengtas ant 2009m. atlikto topografinio plano M 1:500 (rengėjas- 
UAB „DRAVA“). 
 

Proceso ir 
procedūros 
reikalavimai 

Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra. 
Detaliojo plano sprendinių pasekmes vertinti šiais aspektais: sveikos 
gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo), aplinkosauginiu, priešgaisriniu, adresų suteikimo, atitikties 
patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams. 
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendra. 

Planavimo tikslas Kitos paskirties (visuomeninės paskirties teritorijos) žemės sklypo naudojimo 
būdo ir pobūdžio keitimas nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdį; užstatymo 
regalmentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir servitutų pildymas, 
tikslinimas ar keitimas.  

 2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 

Vieta Planuojama teritorija yra Kanteriškių kaime. Kanteriškės priklauso Juknaičių 
seniūnijai bei yra Kanteriškių seniūnaitijos centras. Kaime gyvena  150 -200 
gyventojų.  
Planuojama teritorija patenka į Šilutės rajono esamą kaimų teritoriją.  

Nagrinėjamas 
sklypas 

 
 Planuojamas sklypas yra Kanteriškių kaime šiaurės vakarinėjėje dalyje prie 
vietinės reikšmės kelio. Sklypo kadastrinis numeris Nr.8820/0010:155 plotas 
0,3355 ha, nuosavybės teise priklauso Ingai Drapkinienei ir Mindaugui 
Drapkinui.  
Dabartinė žemės sklypo paskirtis  –  kita (visuomeninės paskirties teritorija). 

Šiuo metu sklype yra neeksplotuojamas mokyklos pastatas su priklausiniais. 
Sklypas yra ramaus reljefo. Sklypas yra aprūpintas tik elektra. 
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Kaimyninės 
teritorijos 

Iš rytinės pusės sklypą riboja vietinės reikšmės kelias. 
Pagal Valstybinės įmonės registrų centro Klaipėdo filialo duomenis  aplink 
planuojamą sklypą kadastro žemėlapyje pažymėtų gretimų žemės sklypų nėra. 
Gretimybėse taip pat nėra kitų svarbių objektų, žemės sklypas nesiriboja su 
rekreacinėsmis bei saugomomis teritorijomis. 

Reljefas ir 
apželdinimas 

Planuojamos teritorijos reljefas ramus. Sklypo absoliutinės altitudės svyruoja 
nuo 11.50 iki 12.50. Reljefo perkritimas sudaro apie 1 metrą. Planuojamajame 
sklype yra vaismedžių, dekoratyvinių krūmų. Saugotinų  želdinių 
planuojamajame sklype nėra. 

Gatvės ir 
pravažiavimai 
 

Įvažiavimas į projektuojamą sklypą paliekamas iš rytinėje pusėje esančio 
vietinės reikšmės kelio. 

 3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

Planavimo tikslas Kitos paskirties (visuomeninės paskirties teritorijos) žemės sklypo naudojimo 
būdo ir pobūdžio keitimas nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdį; užstatymo 
regalmentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir servitutų pildymas, 
tikslinimas ar keitimas. 

Sprendiniai Planuojamoje teritorijoje numatoma 1-2 aukštų gyvenamųjų namų statyba. 
Sklypų naudojimo pobūdis G1, numatomas intensyvumas 0.3 bei, užstatymo 
tankis 14,9 proc.  

Užstatymo 
reglamentai 

Prioritetinis teritorijos naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos) (G1). Planuojamos teritorijos užstatymo riba 
nustatyta įvertinus esamą ir galimą perspektyvinį gretimų sklypų užstatymą, 
apsaugos zonas, servitutus. Numatomas pastatų aukštingumas – 1-2 aukštai, iki 
12 metrų nuo žemės paviršiaus. Teritorijos užstatymo procentas iki – 14,9%. 
Teritorijos užstatymo intensyvumas (visų pastatų bendro ploto santykis su 
sklypo plotu) – 0.3. 

Techniniai 
ekonominiai rodikliai 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sklypas S-1 
Sklypo plotas 3355m2 
Naudojimo 
pobūdis 

G1 

Užstatymo 
intensyvumas 

0.3 
 
 

Užstatymo plotas 
m2 

Iki 500 m2 
 

Užstatymo plotas 
proc. 

14,9% 
 

Aukštingumas  12 m 
 

 4. APLINKOS APSAUGA 

Esama padėtis Planuojamojam sklype  auga vaismedžiai, dekoratyviniai krūmai.   

Sprendiniai Planuojamų pastatų buitiniai nutekamieji vandenys bus nuvedami į numatomą 
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butinių nuotekų kaupimo šulinį. Pravedus centralizuotus nuotėkynės tinklus  
būtina bus prie jų prisijungti. Buitinių atliekų pašalinimas numatomas 
centralizuoto autotransporto pagalba. Rengiant pastatų ir/ar statinių projektus, 
buitinių atliekų surinkimui, numatyti konteinerių pastatymo vietas. Susidarančias 
buitines atliekas siūloma rinkti ir rūšiuoti vietoje: popieriaus ir kartono, 
plastmasės atliekų, stiklo duženų, metalo atliekų ir buitinių atliekų. Konteineriai 
turi būti statomi privažiavimui patogioje vietoje, kad susikaupusias atliekas būtų 
galima lengvai išvežti. Statybos metu ir pridavus objektą eksploatacijai, turi būti 
sudarytos sutartys su nustatyta tvarka registruotais atliekų tvarkytojais dėl 
atliekų išvežimo. 
Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 25% namo neužstatyto sklypo ploto. 
Planuojamoje teritorijoje nenumatoma jokia gamyba, cheminių medžiagų 
sandėliavimas ar kiti technologiniai procesai, turintys neigiamą poveikį aplinkai. 
Planuojami objektai nebus pavojingi gamtinei aplinkai ir aplinkiniams objektams, 
neskleis į aplinką fizinių ar biologinių teršalų. 

 5. SANITARINIAI REIKALAVIMAI 

Projekto atitikimas 
higienos normoms 

Pastatai ir statiniai bus suprojektuoti taip, kad nekeltų grėsmės žmonių higienai ir 
sveikatai bei aplinkai dėl netinkamo nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų 
pašalinimo ar tvarkymo, kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų dalelių ar dujų 
buvimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų 
organizmų nuodijimo, drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose.  
Komplekso pastatai ir statiniai turi būti projektuojami taip, kad atitiktų pastatų 
patalpų insoliacijos reikalavimus, netrukdytų natūraliam patalpų apšvietimui, 
atitiktų natūralaus patalpų apšvietimo reikalavimus. Kiekviename namet bent 2 
gyvenamieji kambariai, kuriuose  tarp  kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos 
insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. 
Natūralios apšvietos koeficientas gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi 
būti ne mažesnis kaip 0,5%. 
Pastatai sklype turi būti išdėstyti taip, kad: 

- atitiktų natūralaus patalpų apšvietimo reikalavimus. 
 
Atstumas nuo užstojančio statinio turi būti ne mažesnis negu jo aukštis ir būtų 
garantuojamas ne mažesnis kaip 60º regėjimo kampas horizontalioje 
plokštumoje. 
Rengiant pastatų techninius projektus būtina vadovautis STR 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji pastatai“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ ir  
STR 1.01.0.7:2002 „Nesudėtingi (trap jų laikini) statiniai“,  užtikrinti 
reikalaujamus insoliacijos, patalpų natūralaus apšvietimo ir kitus reikalavimus. 
 

 6. INŽINERINIS TERITORIJOS PARENGIMAS IR VERTIKALINIS 
PLANAVIMAS 

Esama padėtis Planuojamos teritorijos reljefas lygus. Sklypo absoliutinės altitudės svyruoja nuo 
11.50 iki  12.50. Reljefo perkritimas sudaro apie 1 metrą.  
Šiuo metu sklype yra yra tik elektra. Inžineriniai tinklai bus įrengiami pagal 
išduotas technines sąlygas ir parengtą projektą. 

Sprendiniai Geriamo vandens klausimas bus sprendžiamas įrengiant artezinį gręžinį. 
Nuotekos nuvedamos numatomą nuotekų kaupimo rezervuarą. Statybos metu ir 
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pridavus objektą eksploatacijai, turi būti sudarytos sutartys su nustatyta tvarka 
registruotais nuotekų išvežėjais dėl  nuotekų išsiurbimo bei išvežimo. 
Teritorijoje įvedus centralizuotus nuotekų tinklus, būtina prisijungti. 

 7. GAISRINĖ SAUGA 

Projekto atitikimas 
priešgaisriniams 
reikalavimams 

Rengiant pastatų techninius projektus tarp pastatų būtina išlaikyti priešgaisrinius 
atstumus pagal STR 2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai", 
STR 2.01.06:2003 "Statinių Žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo", STR 
2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", STR 2.02.02:2004 " ir RSN 139-92 
"Pastatų ir statinių žaibosauga". Privažiavimui prie pastatų, projektuojami 
normomis reglamentuotų pločių pravažiavimai. Gaisrų gesinimui reikalingas 
debitas: vidaus 39 l/s; lauko 20 l/s. Pastatų vidaus gaisrų gesinimo priemonės, 
turi būti sprendžiamos atliekant pastatų ir/ar statinių projektavimą. 
Esamame sklype bus  rekonstruojamas esamas mokyklos pastatas į gyvenamąjį 
namą. Šalia artezinio vandens gręžinio projektuojamas priešgaisrinis 
rezervuaras. 

 8. GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI 

 Nagrinėjamas sklypas nepatenka į nekilnojamų kultūros vertybių teritoriją bei jos  
apsaugos zonas.  
  

 9. ŠILDYMO SPRENDIMAS 

 Numatomas šilumos energijos šaltinis – vietinis (kieto kuro katilinės arba kitas 
alternatyvus šildymo būdas – elektras, geoterrminis). 

 

 10. ŪKINEI VEIKLAI PAGRINDINIAI APRIBOJIMAI IR SĄLYGOS 

Apribojimai ir 
sąlygos 

Numatyti žemės ir miško specialiosiose sąlygose (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 05 02 nutarimas Nr.343, red. 1995 12 29 nutarimas Nr.1640, 
1998 03 24 nutarimo Nr.345 redakcija). Skyriai: II – „Kelių apsaugos zona“, VI – 
„Elektros linijų apsaugos zonos“, XXI– „Žemės sklype rengtos valstybei 
priklausančios melioracijos sitemos bei įrenginiai“. 
Tarp sklypų statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus pagal STR 
2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“, STR 2.01.06:2003 
„Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“, STR 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji pastatai“, RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 
Rengiant statybos projektus, projektuojant būsto visumą trečiųjų asmenų 
pagrystų interesų apsauga turi būti įvertinta dviem aspektais: trečiųjų asmenų 
poveikis projektuojamiems pastatams ir jų aplinkai sklype, taip pat ir šių pastatų 
gyventojams; projektuojamo būsto visumos poveikis tretiesiems asmenims. 
Būsto visumos projekto sprendinių, tarp jų ir želdinių lokalizavimas neturi 
sumažinti trečiųjų asmenų sklypų ir gyvenamųjų patalpų insoliacijos parametrų, 
nustatytų STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ . 
Rengiant statybos projektus privaloma vadovautis lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministro 2004 08 19 įsakymu Nr.V-586 patvirtintomis 
sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis. 
Ūkinė veikla vykdoma neviršijant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
Lietuvos Respublikos normatyvais (higienos normos HN 35-1998 
„Gyvenamosios aplinkos atmosferos orą teršiančių medžiagų dižiausia leidžiama 
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koncentracija“, HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai 
gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“) 
nustatytų didžiausios leidžiamos teršalų koncentracijos atmosferoje. 
Pastatų patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui turi būti projektuojamos 
pagal HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“. 
Ventiliacijos sistemos turi būti projektuojamos pagal STR 2.02.01:2004 
reikalavimus. 
Projektuojant ir vykdant statybos darbus, statybai ir pastatų apdailai numatyti ir 
naudoti medžiagas turinčias sveikatos apsaugos bei aplinkos apsaugos 
ministerijų išduotus atitikties sertifikatus. 

 11. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS 

Procedūros 
reikalavimai 

Detaliojo plano sprendinių pasekmes vertinti šiais aspektais: sveikos 
gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo), aplinkosauginiu, priešgaisriniu. 

Sveikos 
gyvenamosios 
aplinkos užtikrinimo 

Planuojama teritorija yra Kanteriškių kaime. Kanteriškės priklauso Juknaičių 
seniūnijai bei yra Kanteriškių seniūnaitijos centras. Kaime gyvena  150 -200 
gyventojų.  
Planuojama teritorija patenka į Šilutės rajono esamą kaimų teritoriją. 
Dabartinė žemės sklypo paskirtis  –  kita (visuomeninės paskirties teritorija). 

Šiuo metu sklype yra neeksplotuojamas mokyklos pastatas su priklausiniais – 
kuris numatomas rekonstruoti į gyvenamąjį namą. 
Planuojamoje teritorijoje nenumatoma jokia gamyba, cheminių medžiagų 
sandėliavimas ar kiti technologiniai procesai, turintys neigiamą poveikį 
gyvenamąjai  aplinkai. 
Planuojami objektai nebus pavojingi gyvenamąjai aplinkai ir aplinkiniams 
objektams, neskleis į aplinką fizinių ar biologinių teršalų. 
 

Erdviniu –
urbanistiniu 
(kraštoviazdžio 
formavimo) 

Detaliajame plane numatoma optimizuoti teritorijos urbanistiką, harmoningai 
integruoti naują užsakymą į susiklosčiusią erdvinę struktūrą, maksimaliai jį 
pritaikant prie gamtos pasiūlytų sąlygų ir tinkamai jas išnaudoti. Statybinė veikla 
planuojamoje teritorijoje reguliuojama tvarkomaisiais užstatymo reglamentais, 
todėl detaliojo plano sprendiniai urbanistiniu aspektu yra teigiami. 
Kraštovaizdžio apsaugos sprendiniai vertinami teigiamai, nes plėtojant ūkinę ir 
kitokią veiklą bus gerinama kraštovaizdžio fizinė būklė bei estetinė vertė. 
Numatyti priklausomųjų želdynų plotus ne mažiau 25% neužstatomo sklypų 
ploto ar pagal tuo metu galiojančius normatyvus. 
 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės – nereglamentuojamos. 
 

Aplinkosapsauginiu  Aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės aspektais sprendiniai neigiamos įtakos 
nedaro, nes: 
- Visus inžinierinius tinklus ir įrenginius siūloma statyti bei eksploatuoti kiek 

galima mažiau pažeidžiant aplinką ir paviršinius vandenis; 
- Požeminio vandens apsaugojimu nuo užteršimo, tinklai turi būti laikantis 

normomis nustatytų atstumų tarp geriamo vandentiekio tinklų ir kitų tinklų. 
Visos atliekos numatomos norminių aktų numatyta tvarka. Buitines ir 
komunalines atliekas turi būti  surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. 

Priešgaisriniu Užstatymo zonos pažymėtos išlaikant priešgaisrinius atstumus pagal STR 
2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ pagal II kategorijos 
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namo bei kitos paskirties pastato ugniai atsparumo laipsnį. Projektuojant kitos 
kategorijos pastatus būtina patikslinti priešgiasrinius atstumus. 
Gaisrų gesinimui reikalingas vanduo numatomas iš  šalia artezino vandens 
gręžinio projektuojamo priešgaisriniu rezervurau, reikalingas debitas: vidaus 39 
l/s; lauko 20 l/s.   
Detaliojo plano sprendinia neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu – neturės. 

Teritorijų planavimo 
dokumentai 

Galiojantis teritorijų planavimo dokumentas yra Šilutės rajono bendrojo plano 
konsepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 
sprendimu Nr. T1-326 ir Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2004-2014 
metams, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu 
Nr.T1-407. 
Pagal Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos 
juostų bedrąjį planą, patvirtintu Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 
143, planuojama teritorija į vandens telkinių apsaugos zonų teritoriją – 
nepatenka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projekto vadovė: A. Radžiūnaitė 

 


