
FORMUOJAMO ŽEMĖS SKLYPO PRIE PASTATO (UNIKALUS NR. 8895-7001-9014) 
TRAKSĖDŽIŲ K., ŠILUTĖS RAJONE 

DETALIOJO PLANO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDRI DUOMENYS 

1.1. Detaliojo planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius.  

1.2. Detaliojo plano užsakovas: Laimutė Barauskienė. 

1.3. Detaliojo plano rengėjas: UAB „TS PROJECTS", Lietuvininkų g. 61, Šilutė, tel./faks.: (8-
441) 54807, mob.: 8-614 41649, elektroninis paštas: tsprojektai@gmail.com. Projekto vadovas: 
architektė Vilma Meškauskienė, atestato Nr. A 1645. 

1.4. Planuojama teritorija: Formuojamas 7261 m2 žemės sklypas, aplink pastatą (unikalus Nr. 
8895-7001-9014) Traksėdžių kaime, Šilutės r. sav. 

1.5. Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas savivaldybės lygmens. 

1.6. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: suformuoti kitos paskirties žemės 
sklypą prie pastato, unikalus Nr. 8895-7001-9014, Šilojų g. 18, Traksėdžių k., Šilutės r. sav., 
nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir prekybos, paslaugų ir 
pramogų objektų statybos naudojimo pobūdį; nustatyti užstatymo reglamentus, specialiąsias žemės 
sklypo naudojimo sąlygas ir servitutus. 

1.7. Detaliojo planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų 
rengimas, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimas, baigiamasis. 

1.8. Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka. 

1.9. Detaliojo planavimo pagrindai ir sąlygos: 
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus 
teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo savininkui sutartimi, 2009-04-23, Nr. R5-(9.40)-306, 
Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo, Viktoro Bičkausko 
patvirtintomis planavimo sąlygomis detaliajam planui rengti, 2008-12-16, Nr. 08-073: 

− AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2008-12-31 Nr. 
(9.14.3)-LV4-7871; 

− Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės filialo sąlygos 2008-12-24 Nr. (12-
6.9)E2-94; 

− Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus 2009-01-08 
sąlygos Nr. KR3(19.15)-10; 

− AB „VST" sąlygos 2009-01-21 Nr. 1110; 
− UAB „Šilutės vandenys“ 2009-01-08 sąlygos Nr. (6.24-06)-7(S12); 
− UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2008-12-29 sąlygos Nr. 2R-(1.16)-1364; 
− UAB „Šilutės komunalininkas“ 2008-12-23 sąlygos Nr. 194; 
− AB „TEO LT“ 2008-12-22 sąlygos Nr. 03-2-05-3-6129; 
− Šilutės seniūnijos 2008-12-29 sąlygos Nr. V2-1008; 
− Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo 2008-12-16 

planavimo sąlygos Nr. 08-073. 

1.10. Teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai: 
1) bendrųjų planų: nėra. 
2) specialiųjų planų: Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų 
bendrasis planas, patvirtintas Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143. 
3) detaliųjų planų: nėra. 
4) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai: - 



5) ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas išduodančių 
institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:- Vadovautis Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir 
Šilutės rajono strateginiu planu 2005-2014 metams, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407 

1.11. Detaliojo planavimo projektavimo pagrindai: 
Detalusis planas rengiamas UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“ paslaugų įmonės 2009-04-
10 parengtos skaitmeninės topo nuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. 
Aukščių sistema - Baltijos. 
Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje, padarytos fotonuotraukos. 

1.12. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais 
aspektais: sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo), aplinkosauginiu, priešgaisriniu. 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojama teritorija yra Traksėdžių kaimo 
centrinėje dalyje, Šilojų gatvėje. Sklypas nesuformuotas, todėl detaliuoju planu formuojamas 7261 
m2 naujas žemės sklypas aplink esamą pastatą (unikalus Nr. 8895-7001-9014, nuosavybės teise 
priklauso Laimutei Barauskienei) adresu Šilojų g. 18, Traksėdžių kaime, Šilutės rajono 
savivaldybėje. Pastato pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kultūros.  

2.2 Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas: Planuojama teritorija yra 
Pietvakarinėje Lietuvos dalyje, 55º22´7.21“ šiaurės platumos ir 21º27´32.22“ rytų ilgumos. Į 
planuojamą sklypą patenkama vietinės reikšmės keliu iš Šilojų gatvės, esančios Traksėdžių kaime. 

2.3.  Gretimybės: Aplinkui planuojamą teritoriją yra valstybinė žemė apaugusi medžiais. Pietinėje 
pusėje planuojama teritorija ribojasi su valstybine žeme (Šilojų g.), rytinėje pusėje ribojasi su 
vietinės reikšmės keliu. 

2.4 Teritorijos užstatymas: Planuojama teritorija yra užstatyta - yra pastatas, (unikalus Nr. 8895-
7001-9014). 

2.5 Inžineriniai tinklai: Šalia planuojamos teritorijos yra visos reikalingos inžinerinės 
komunikacijos. Į formuojamo sklypo teritoriją patenka 0,4 kV elektros tinklai, ryšių tinklai, 
fekalinės kanalizacijos tinklai, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai. 

2.6 Susisiekimas: Įvažiavimas į planuojamą teritoriją numatytas iš Traksėdžių gyvenvietėje 
esančios Šilojų gatvės, per esamą vietinės reikšmės kelią. 

2.7 Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje yra daug medžių. 

2.8 Gamtos ir kultūros paveldo objektai: Planuojama teritorija nepatenka į saugomas, 
rekreacines teritorijas, joje nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios 
paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais 
nesiriboja. 

2.9 Teritorijos plėtros tendencijos: Pagal naujai rengiamo Šilutės rajono bendrojo plano 
koncepciją, planuojama teritorija patenka į gyvenamąją teritoriją, mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybai. 

2.10 Probleminės situacijos: Sklypo gretimybėse pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai 
gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams nėra. Šalia 
planuojamos teritorijos nėra veikiančių fermų, pramonės ir kt. objektų, kurių zona darytų įtaką 
planuojamam sklypui. Formuojant sklypą ir numatant užstatymo rodiklius, būtina maksimaliai 
išsaugoti augančius medžius. 

 
Projekto vadovė                                        V. Meškauskienė 



III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 

3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 
 Detaliuoju planu numatoma valstybinėje žemėje suformuoti naują žemės sklypą aplink esamą 
pastatą. Suformuojamas 7261 m² žemės sklypas, kuriame nustatomi privalomieji teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai.  
 Sklypui nustatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė, 
naudojimo būdas – komercinės teritorijos (tp9 K1), naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir 
pramogų objektų statybos, numatant pastato rekonstrukciją arba naują statybą.  
Formuojamo sklypo užstatymo rodikliai:  
 - formuojamo sklypo plotas 7261 m² (K1): 
 - bendras užstatymo plotas - 562 m²; 
 - užstatymo tankis - iki 7%; 
 - užstatymo intensyvumas - iki 21%; 
 - aukštingumas - iki 3 aukštų, bet neaukštesnis kaip 12,5 m iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo 
arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. 
Sklype numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinio aukštį.  
Gaisrinė sauga: remiantis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai” nurodymais, 
projektuojamas pastatas pagal gaisrinę techninę klasifikaciją priskiriamas P.2.1. pastatų grupei – „kultūros 
paskirties pastatai (viešųjų pramoginių renginių pastatai [8.11], bibliotekos, religinės paskirties ir kiti 
pastatai“; P.3.1. prekybos paskirties pastatai [8.10]; P.3.5 paslaugų paskirties pastatai [8.10]. Statinio 
atsparumo ugniai laipsnis – I. Gaisro apkrovos kategorija 1. Įrengiant automatinę gaisrų gesinimo sistemą, 
gaisro apkrovos kategorija žemėja vienu laipsniu, projektuojamo pastato gaisro apkrovos kategorija 2. Gaisro 
atveju vanduo bus imamas iš numatomo įrengti priešgaisrinio hidranto. 
 Aplinkos apsauga: Planuojama veikla – prekybos, paslaugų ir pramogų teikimas, pavojaus aplinkai 
nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių tokia veikla nesukelia. Taip pat nebus ir žymaus oro 
teršimo. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių ir kt. objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka, 
todėl ir numatomai veiklai neturės neigiamo poveikio supanti aplinka. Jei būtų keičiama ūkinė veikla, kuriai 
teisės aktų tvarka būtina nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, reikalinga atlikti poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimas. 
Atliekos: Buitinės ir ūkio atliekos bus surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal sutartis su 
buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. 
Želdiniai: Į sklypą patenkanti miško dalis yra įtraukta kaip neprivatizuotina, pagal Šilutės raj., sav., 
valdybos 1998-09-23 sprendimą Nr. 711 ir jo 1998-03-08 papildymą. Norint formuojamą sklypą privatizuoti 
būtina, kad jis būtų išimtas iš neprivatizuotinų želdynų sąrašo. Šiame sklype būtina maksimaliai išsaugoti 
esamus medžius, susiformavusį gražų kraštovaizdį, todėl mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis 
kaip 60 % viso sklypo ploto, taip pat planuojamai teritorijai yra nustatomos specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos - Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje 
(XXVII skyrius). 

Numatomas medžių kirtimas tik tose vietose, kur bus pagal patvirtintus techninius projektus planuojama 
įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Vykdant kirtimus ar performuojant želdynus būtina palikti 
aplinkosauginiu ir estetiniu požiūriu vertingus medžius, jų grupes, tuo išlaikant planuojamos teritorijos 
išskirtinumą urbanistiniu, ekologiniu ir kraštovaizdžio aspektu. 
 Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 
nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos 
apsaugos ministro įsakymo Nr.V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklių patvirtinimo. 
Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  
• Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):  
požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona  
- po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų; 
• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos  
zonos (XLIX skyrius):   
- po 5 metrus nuo vamzdynų ašies; 
• Ryšių linijų apsaugos zona (I skyrius):  



- po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos; 
• Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII skyrius):      
- po 2 metrus abipus vamzdyno ašies; 
• Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII 

skyrius):  
- plotas 0.7261 ha. 
 
Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
 
3.2. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai: 
Visos reikiamos inžinerinės komunikacijos jau yra planuojamoje teritorijoje. 
Geriamas vanduo: planuojamoje teritorijoje vandentiekio tinklai yra pajungiami nuo Šilojų gatvėje 
esančio vandentiekio tinklų. 
Buitinės nuotekos: planuojamoje teritorijoje buitinės nuotekos yra pajungiamos į Šilojų gatvėje 
esančių buitinių nuotekų tinklus. 
Lietaus nuotekos: lietaus nuotekų tinklai pajungiami į Šilojų g. esamus lietaus nuotekų tinklus. 
Elektros tiekimas: planuojamoje teritorijoje yra elektros tinklai. 
Šildymas: šildymas esamas, kietu kuru, elektra.  
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas. 
Ryšių tinklai: planuojamoje teritorijoje yra ryšių tinklai. 

3.3. Susisiekimas: Įvažiavimas į planuojamą teritoriją numatomas iš Traksėdžių gyvenvietėje 
esančios Šilojų gatvės, per esamą vietinės reikšmės kelią. Automobilių parkavimas sprendžiamas 
sklypo ribose.  

3.4. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai 
strateginis vertinimas neatliekamas. 
 
Projekto vadovė                                    V. Meškauskienė 
Planavimo organizatorius                                                                        Šilutės r. sav. administracijos  
                                                                                                                 direktorius. 
Planavimo užsakovas                                                                               Laimutė Barauskienė 
 

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

4.1. Planavimo tikslai bei uždaviniai: Suformuoti kitos paskirties žemės sklypą prie pastato, 
unikalus Nr. 8895-7001-9014, Šilojų g. 18, Traksėdžių k., Šilutės r. sav., nustatant komercinės 
paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos 
naudojimo pobūdį; nustatyti užstatymo reglamentus, specialiąsias žemės sklypo naudojimo sąlygas 
ir servitutus. Detaliuoju planu formuojamas 7261 m2 naujas žemės sklypas aplink esamą pastatą.  

4.2.  Gretimybės, galinčios įtakoti detaliojo plano sprendinius: Informacijos negauta, kad sklypo 
gretimybėse būtų įrengtos vandenvietės, buitinių nuotekų valymo įrenginiai ar kiti buitiniai taršos 
šaltiniai, kurių sanitarinės apsaugos zonos dengtų ar kitaip įtakotų planuojamą teritoriją, šio 
detaliojo plano sprendinius. Sklypo gretimybėse nėra veikiančių pramonės ir kitų pavojingų 
objektų, turėsiančių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir tiesiogiai gyventojų sveikatai. 
Ši teritorija nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar 
archeologinių vertybių, su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis 
ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. 

4.3. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemonės: Įgyvendinant šio detaliojo plano 
sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir 
miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.V-586 „Dėl 
sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" bei STR 2.02.02:2004 
„Visuomeninės paskirties statiniai“. 



4.4. Teritorijos statybų programa: Planuojama ūkinė veikla – paslaugų ir pramogų objektų 
statyba, rekonstravimas. 

Ištrauka iš ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 
SEKCIJA SKYRIUS GRUPĖ KLASĖ PAVADINIMAS 

F    STATYBA 

 41   Pastatų statyba 
  41.2  Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 
   41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 
   41.20.20 Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas 
 42   Inžinerinių statinių statyba 
   42.11 Kelių ir automagistralių tiesimas 
  42.9  Kitų inžinerinių statinių statyba 
 43   Specializuota statybos veikla 
  43.2  Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas 

  43.22  Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų 
įrengimas 

G       DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA 
 47   Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto 

priemonių ir motociklų prekybą 
  47.1  Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 

   47.11 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, 
kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas 

   47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse 

I    APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ 
VEIKLA 

Formuojamo sklypo užstatymo rodikliai:  
  - formuojamo sklypo plotas 7261 m² (G1): 
 - bendras užstatymo plotas - 562 m²; 
 - užstatymo tankis - iki 7%; 
 - užstatymo intensyvumas - iki 21%; 
 - aukštingumas - iki 3 aukštų, bet neaukštesnis kaip 12,5 m iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo 
arba plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės. 
Pastatai sklype privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų 
pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.02:2004 
„Visuomeninės paskirties statiniai“. 

Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyba, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir 
remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniams žemės sklypams. Šių statinių esminis 
reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 
2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 
reikalavimus. 

Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: metalą, plytas, 
klinkerį, tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibrėžiamas. 

4.5. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa: 
Gaisrinė sauga: remiantis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai” 
nurodymais, projektuojamas pastatas pagal gaisrinę techninę klasifikaciją priskiriamas P.2.1. 
pastatų grupei – „kultūros paskirties pastatai (viešųjų pramoginių renginių pastatai [8.11], 
bibliotekos, religinės paskirties ir kiti pastatai“; P.3.1. prekybos paskirties pastatai [8.10]; P.3.5 
paslaugų paskirties pastatai [8.10]. Statinio atsparumo ugniai laipsnis – I. Gaisro apkrovos 
kategorija 1. Įrengiant automatinę gaisrų gesinimo sistemą, gaisro apkrovos kategorija žemėja vienu 
laipsniu, projektuojamo pastato gaisro apkrovos kategorija 2. Gaisro atveju vanduo bus imamas iš 
numatomo įrengti priešgaisrinio hidranto. 
Aplinkos apsauga: Planuojama veikla – prekybos, paslaugų ir pramogų teikimas, pavojaus aplinkai 
nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių tokia veikla nesukelia. Taip pat nebus ir 



žymaus oro teršimo. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių ir kt. objektų sanitarinę 
apsaugos zoną nepatenka, todėl ir numatomai veiklai neturės neigiamo poveikio supanti aplinka. Jei 
būtų keičiama ūkinė veikla, kuriai teisės aktų tvarka būtina nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, 
reikalinga atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. 
Atliekos: Buitinės ir ūkio atliekos bus surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal sutartis 
su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. 
Želdiniai: Į sklypą patenkanti miško dalis yra įtraukta kaip neprivatizuotina, pagal Šilutės raj., sav., 
valdybos 1998-09-23 sprendimą Nr. 711 ir jo 1998-03-08 papildymą. Norint formuojamą sklypą 
privatizuoti būtina, kad jis būtų išimtas iš neprivatizuotinų želdynų sąrašo. Šiame sklype būtina 
maksimaliai išsaugoti esamus medžius, susiformavusį gražų kraštovaizdį, todėl mažiausias želdynų 
plotas privalo būti ne mažesnis kaip 60 % viso sklypo ploto, taip pat planuojamai teritorijai yra 
nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos - Saugotini želdiniai (medžiai ir 
krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII skyrius). 

Numatomas medžių kirtimas tik tose vietose, kur bus pagal patvirtintus techninius projektus 
planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Vykdant kirtimus ar performuojant želdynus 
būtina palikti aplinkosauginiu ir estetiniu požiūriu vertingus medžius, jų grupes, tuo išlaikant 
planuojamos teritorijos išskirtinumą urbanistiniu, ekologiniu ir kraštovaizdžio aspektu. 
 Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 
nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos 
apsaugos ministro įsakymo Nr.V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 
taisyklių patvirtinimo. 
Susisiekimas: Įvažiavimas į planuojamą teritoriją numatomas iš Traksėdžių gyvenvietėje esančios 
Šilojų gatvės, per esamą vietinį pravažiavimą. Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypo 
ribose. 

4.6. Inžineriniai tinklai. 
Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai: 
Visos reikiamos inžinerinės komunikacijos jau yra planuojamoje teritorijoje. 
Geriamas vanduo: planuojamoje teritorijoje vandentiekio tinklai yra pajungiami nuo Šilojų gatvėje 
esančio vandentiekio tinklų. 
Buitinės nuotekos: planuojamoje teritorijoje buitinės nuotekos yra pajungiamos į Šilojų gatvėje 
esančių buitinių nuotekų tinklus. 
Lietaus nuotekos: lietaus nuotekų tinklai pajungiami į Šilojų g. esamus lietaus nuotekų tinklus. 
Elektros tiekimas: planuojamoje teritorijoje yra elektros tinklai. 
Šildymas: šildymas esamas, kietu kuru, elektra.  
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas. 
Ryšių tinklai: planuojamoje teritorijoje yra ryšių tinklai. 

4.7.  Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  
Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  
• Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):  
požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona  
- po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų; 
• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos  
zonos (XLIX skyrius):   
- po 5 metrus nuo vamzdynų ašies; 
• Ryšių linijų apsaugos zona (I skyrius):  
- po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos; 
• Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII skyrius):  
- po 2 metrus abipus vamzdyno ašies; 
• Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII skyrius):  
- plotas 0.7261 ha. 
 
Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 



 
4.8.Formuojamas žemės sklypas, kuriam nustatomi šie privalomi teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo reikalavimai: 

Žemės sklypas Nr. 01 
Plotas- 7261 m2; 
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp9); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis – komercinės paskirties, prekybos, paslaugų ir pramogų 
objektų statybos (K1); 
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 12.5 m (iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokščiojo stogo parapeto taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės); 
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.7, (7%); 
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.21, (21%); 
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinį; 
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - 
žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 
8) Servitutai: nenustatomi. 

 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius): 
požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona                      - 161 m². 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių  
apsaugos zonos (XLIX skyrius):                        - 570 m²; 
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII skyrius):     - 262 m²; 
- Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius):                            - 231 m²; 
- Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio  
paskirties žemėje (XXVII skyrius):                                 - 7261 m2. 
 
Pastaba: sklypų servitutai ir specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų 
metu 
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V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI 

VERTINIMAS  
 

a) užstatymo 
apribojimai 
vertinant 
gretimybes 

Planuojama teritorija yra Traksėdžių kaimo centrinėje dalyje, Šilojų gatvėje.
Sklypas nesuformuotas, todėl detaliuoju planu formuojamas 7261 m2 naujas 
žemės sklypas aplink esamą pastatą (unikalus Nr. 8895-7001-9014) adresu Šilojų 
g. 18, Traksėdžių kaime, Šilutės rajono savivaldybėje. 

 b) transporto 
organizavimas ir 
parkavimas 

Įvažiavimas į formuojamą sklypą numatomas iš Traksėdžių gyvenvietėje 
esančios Šilojų gatvės, per esamą vietinį pravažiavimą. Automobilių parkavimas 
sprendžiamas sklypo ribose. 

 c) inžinerinių 
tinklų vystymas 

Visos reikiamos inžinerinės komunikacijos jau yra planuojamoje teritorijoje. 

 d) žemėnaudų 
pakitimas 

Formuojamas sklypas šiuo metu užstatytas, aplink jį yra daug medžių. Sklype 
būtina maksimaliai išsaugoti esamus medžius, susiformavusį gražų kraštovaizdį.
Numatomas medžių kirtimas tik tose vietose, kur bus pagal patvirtintus 
techninius projektus planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Vykdant 
kirtimus ar performuojant želdynus būtina palikti aplinkosauginiu ir estetiniu 
požiūriu vertingus medžius, jų grupes, tuo išlaikant planuojamos teritorijos 
išskirtinumą urbanistiniu, ekologiniu ir kraštovaizdžio aspektu. 

 e) atitiktis 
patvirtintiems 
teritorijų planavimo 
dokumentams 

Bendrieji planai:  
           Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimu 
Nr. T1-326 ir Šilutės rajono strateginiu planu 2005-2014 metams, patvirtintu 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407. 
Specialieji planai: 

Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Šilutės rajono vandens telkinių 
apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų bendrasis planas, patvirtintas Šilutės 
rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143. 
Detalieji planai: - 

f) fizinė ir cheminė 
tarša 

Planuojama veikla – prekybos, paslaugų ir pramogų teikimas, pavojaus aplinkai 
nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių tokia veikla nesukelia. 
Nenumatoma naudoti potencialiai pavojingų įrenginių ar medžiagų. Taip pat 
nebus ir žymaus oro teršimo. Numatoma veikla fizikinės, cheminės, biologinės 
taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. 
Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių ir kt. objektų sanitarinę apsaugos 
zoną nepatenka, todėl ir numatomai veiklai neturės neigiamo poveikio supanti 
aplinka. 

 g) kultūros paveldo 
objektai 

Planuojamoje teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų. 
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VI. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO 
VERTINIMO LENTELĖ 

1 .  
Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Šilutės r. sav. administracijos 
direktorius. 
Detaliojo plano užsakovas: Laimutė Barauskienė. 

2.  Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „TS PROJECTS“ 
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Formuojamo žemės sklypo 

prie pastato (unikalus Nr. 8895-7001-9014), adresu Šilojų g. 18, Šilutės rajono 
savivaldybėje, detalusis planas. 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:  
Bendrieji planai:  
           Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Šilutės miesto bendrojo plano 
koncepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-
326 ir Šilutės rajono strateginiu planu 2005-2014 metams, patvirtintu Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407. 
Specialieji planai: 

Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Šilutės rajono vandens telkinių 
apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų bendrasis planas, patvirtintas Šilutės rajono 
LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143. 
Detalieji planai: - 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo 
dokumentais: - 

6. Status quo situacija:  
Planuojama teritorija yra Traksėdžių kaimo centrinėje dalyje, Šilojų gatvėje. Planuojama 
teritorija šiuo metu užstatyta. Detaliuoju planu numatoma suformuoti naują žemės sklypą 
valstybinėje žemėje aplink esamą pastatą. Suformuojamas 7261 m² žemės sklypas, 
kuriame nustatomi privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai. 
Aplinkui planuojamą teritoriją yra valstybinė žemė apaugusi medžiais. Pietinėje pusėje 
planuojama teritorija ribojasi su valstybinės žemės fondu (Šilojų g.). Rytinėje pusėje yra 
vietinis kelias. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacinėmis 
teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Sklypo gretimybėse nėra veikiančių 
pramonės ir kitų pavojingų objektų, turėsiančių poveikį planuojamai aplinkai ir tiesiogiai 
gyventojų sveikatai. Planuojamoje teritorijoje yra visos reikalingos inžinerinės 
komunikacijos. Į formuojamo sklypo teritoriją patenka 0,4 kV elektros tinklai, ryšių 
tinklai, fekalinės kanalizacijos tinklai, šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje yra daug medžių. 

7. Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 
Įvertinant teisines aplinkybes, išnagrinėti galimybę suformuoti žemės sklypą prie esamo 
pastato bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas 
ir jo įvertinimas):  
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, planuojamos vietovės vaizdas keisis 
mažai: teritorija taps labiau urbanizuota, o architektūrinėmis bei inžinerinėmis 
priemonėmis sutvarkius pastatą, ši teritorija darniai įsilietų į aplinkinės teritorijos 
struktūrą, padidintų Traksėdžių gyvenvietės estetinę, architektūrinę ir ekonominę 
vertę, kuri tarnautų visuomenės rekreacijai. 
Galima daryti išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje 
įgyvendinimas, nežiūrint trumpalaikių nepatogumų (statybos metu), turės teigiamą 
poveikį ne tik planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai bei gyvenvietėje gyvenantiems 
žmonėms. 

Užstatymo apribojimai 
vertinant gretimybes 

Planuojama teritorija yra Traksėdžių kaimo centrinėje dalyje, Šilojų 
gatvėje. Sklypas nesuformuotas, todėl detaliuoju planu formuojamas 7261 



m2 naujas žemės sklypas aplink esamą pastatą (unikalus Nr. 8895-7001-
9014) adresu Šilojų g. 18, Traksėdžių kaime, Šilutės rajono savivaldybėje. 

Transporto organizavimas 
ir parkavimas 

Įvažiavimas į formuojamą sklypą numatomas iš Traksėdžių gyvenvietėje 
esančios Šilojų gatvės, per esamą vietinį pravažiavimą. Automobilių 
parkavimas sprendžiamas sklypo ribose. 

Inžinerinių tinklų vystymas Inžinerinės komunikacijos yra planuojamoje teritorijoje. 
Žemėnaudų pakitimas Planuojama teritorija šiuo metu užstatyta, joje yra daug medžių. Sklype 

būtina maksimaliai išsaugoti esamus medžius, susiformavusį gražų 
kraštovaizdį. Numatomas medžių kirtimas tik tose vietose, kur bus pagal 
patvirtintus techninius projektus planuojama įrengti automobilių stovėjimo 
aikštelę. Vykdant kirtimus ar performuojant želdynus būtina palikti 
aplinkosauginiu ir estetiniu požiūriu vertingus medžius, jų grupes, tuo 
išlaikant planuojamos teritorijos išskirtinumą urbanistiniu, ekologiniu ir 
kraštovaizdžio aspektu. 

Fizinė ir cheminė tarša Planuojama veikla – prekybos, paslaugų ir pramogų teikimas, pavojaus 
aplinkai nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių tokia veikla 
nesukelia. Nenumatoma naudoti potencialiai pavojingų įrenginių ar 
medžiagų. Taip pat nebus ir žymaus oro teršimo. Numatoma veikla 
fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos 
vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į gamybinių, 
komunalinių ir kt. objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka, todėl ir 
numatomai veiklai neturės neigiamo poveikio supanti aplinka. 

Kultūros paveldo objektai Planuojamoje teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų.  
Vertinimo aspektai 
 
 
 
 
Sprendinio poveikis: 

Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 
poveikis 
 
 
 

Neigiamas 
(trumpalaikis, 
ilgalaikis) 
poveikis 
 
 
 

1) teritorijos vystymo 
darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos 
sričiai  

 
teigiamas ilgalaikis 
 

 
nebus 
 

2)ekonominei aplinkai  teigiamas ilgalaikis nebus 

3)socialinei aplinkai  teigiamas ilgalaikis nebus 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) gamtinei aplinkai ir 
 kraštovaizdžiui  

teigiamas ilgalaikis nebus 

10. Siūlomos alternatyvos 
poveikis:  
1) teritorijos vystymo 
darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos 
sričiai  
2) ekonominei aplinkai,  
3) socialinei aplinkai,  
4) gamtinei aplinkai ir 
 kraštovaizdžiui  

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
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