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 7. Tikslas, kurio siekiama �gyvendinant teritorij� planavimo sprendinius 
Žem�s sklyp� suformavimas, pagrindin�s tikslin�s žem�s naudojimo paskirties ir naudojimo b�do nustatymas 
vadovaujantis, suformuot� sklyp� privalom�j� teritorijos tvarkymo, naudojimo režimo ir statybos 
reikalavim� nustatymas. 

 8. Galimo sprendini� poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir �vertinimas) 
Teigiamas ilgalaikis poveikis teritorijos vystymo darnai, bus suformuoti ir juridiškai �forminti sklypai, 
nustatyti j� užstatymo reglamentai. 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 
poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis:   
Fizin�s ir chemin�s taršos, 
normuojam� atstum� 
išlaikymo, visuomen�s 
sveikatos saugos  

Teigiamas ilgalaikis poveikis  

Erdviniu – urbanistiniu 
(kraštovaizdžio formavimo) 

Teigiamas ilgalaikis poveikis  

Aplinkosauginiu Teigiamas ilgalaikis poveikis  
Priešgaisriniu Teigiamas ilgalaikis poveikis  
Saugaus eismo Teigiamas ilgalaikis poveikis  
Valstybin�s reikšm�s 
automobili� keli� tinklo 
pl�tros aspektais  

Teigiamas ilgalaikis poveikis  

 9. 

Paminklosauginiu aspektu Teigiamas ilgalaikis poveikis  
Si�lomos alternatyvos poveikis: 

Fizin�s ir chemin�s taršos, 
normuojam� atstum� 
išlaikymo, visuomen�s 
sveikatos saugos 

  

Erdviniu – urbanistiniu 
(kraštovaizdžio formavimo) 

  

Aplinkosauginiu   
Priešgaisriniu   
Saugaus eismo   
Valstybin�s reikšm�s 
automobili� keli� tinklo 
pl�tros aspektais  

  

 10. 

Paminklosauginiu aspektu   
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Priešgaisriniu poži�riu. 

Planuojamoje teritorijoje gaisr� gesinimas išspr�stas, suplanavus žiedinio tipo reikiamo diametro 
vandentiekio tinklus. Statant naujus pastatus bei statinius, privaloma vadovautis STR 2.01.04:2004 “Gaisrin� 
sauga. Pagrindiniai reikalavimai”, RSN 139-92 “Pastat� ir statini� žaibosauga” bei kitais galiojan�iais 
normatyviniais dokumentais. 
 
Saugaus eismo poži�riu. 

�gyvendinus detaliojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje suprojektuotos automobili� 
parkavimo aikštel�s. Didelis automobili� parkavimo viet� skai�ius planuojamoje teritorijoje, išspr�s 
parkavimo problemas. 
 
Valstybin�s reikšm�s automobili� keli� tinklo pl�tros aspektais poži�riu. 

�gyvendinus detaliojo plano sprendinius, netur�s �takos valstybin�s reikšm�s automobili� keli� tinkl� 
pl�trai.   
 
Paminklosauginiu aspektu. 

Planuojamos teritorijos dalis (apie 10 ar�), šiaur�s ryt� dalyje, patenka � kult�ros paveldo objekt� 
s�raš� “Šilut�s miesto istorin� dalis” (unikalus numeris 12331). �gyvendinus detaliojo plano sprendinius, 
šioje planuojamos teritorijos dalyje esantis pastatas bus išsaugojamas, tod�l saugotinoms kult�ros 
vertym�ms �takos netur�s.      
 

TERITORIJ� PLANAVIMO DOKUMENT� SPRENDINI� POVEIKIO VERTINIMO LENTEL� 
 

 1. Teritorij� planavimo dokumento organizatorius 
Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktorius, Dariaus ir Gir�no g. 1, Šilut�, LT-99133 

 2. Teritorij� planavimo dokumento reng�jas 
UAB "Duj� sfera", Draugyst�s g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 

 3. Teritorij� planavimo dokumento pavadinimas 
Žem�s sklyp�, esan�i� Šilut�je, Rusn�s g. 8A ir Rusn�s g. 10, detalusis planas 

 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan�iais teritorij� planavimo dokumentais 
1. Bendr�j� plan�:  

a) Šilut�s miesto generalinis planas, patvirtintas 1983 m. geguž�s 16 d. LTSR valstybinio statybos 
reikal� komiteto �sakymu Nr. 112; 

2. Speciali�j� plan�: 
a) Šilut�s rajono vandens telkini� apsaugos zon� ir pakrant�s apsaugos juost� bendrasis planas, 

patvirtintas Šilut�s rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143; 
b) Nuot�kyno statybos Pagryni� kaime specialusis planas, patvirtintas Šilut�s rajono savivaldyb�s 

administracijos direktoriaus 2003-11-26 �sakymu Nr. A1-451. 
3. Detali�j� plan�: 

a) Šilo kar�iamos kvartalas kartu su uosto teritorija detalusis planas, patvirtintas 2001-09-27 Šilut�s 
rajono savivaldyb�s tarybos sprendimu Nr. T-201; 

b) Rusn�s g. 6A ir 6B Šilut�s mieste detalusis planas, patvirtintas 2006-09-28 Šilut�s rajono 
savivaldyb�s administracijos direktoriaus �sakymu Nr. A-899.   

 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin�s trukm�s strateginio planavimo dokumentais - Šilut�s rajono 
savivaldyb�s strateginis veiklos planas 2010-2012 m. 

 6. Status quo situacija 
Ne�gyvendinant detaliojo plano sprendini�, neb�t� suformuoti žem�s sklypai gyvenamiesiems namams, 
komercin�s bei visuomenin�s paskirties statiniams. Taip pat numatytose sklypuose neb�t� sudaromos 
s�lygos gyventojui poilsiui bei pramogoms. 
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Numatomos poveikio sumažinimo priemon�s 
 

Dalis sklyp� teritorijas numatoma aptverti tvora siekiant apsaugoti teritorij� ir joje esan�ius objektus 
bei inžinerinius tinklus nuo tre�i�j� asmen� veiklos. Inžinerini� tinkl� sistemoms naudojama sertifikuota ir 
patikima �ranga, nuolat vykdoma prieži�ra. Lauko inžineriniams tinklams nustatomos apsaugos zonos. 
Susikirtimuose su keliais ir kitais inžineriniais tinklais naujai klojami inžineriniai tinklai tiesiami d�kluose. 
Inžinerini� tinkl� ašis požemin�je dalyje 0,3 m atstumu virš tinkl� pažymima �sp�jamaja juosta. Katilin�se 
turi b�ti naudojami mažos CO ir NOx emisijos katilai. Šildom� pastat� bei statini� konstrukcijos bei patalp� 
techniniai sprendimai turi užtikrinti maksimal� šilumos išsaugojim� bei minimal� dujini� katil� galios 
panaudojim�. 

 
7.1.6. SPRENDINI� PASEKMI� VERTINIMAS 
 

Parengto detaliojo plano sprendini� pasekmi� poveikio vertinimas atliktas fizin�s ir chemin�s taršos, 
normuojam� atstum� išlaikymo, visuomen�s sveikatos saugos, erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo), aplinkosauginiu, priešgaisriniu, saugaus eismo, valstybin�s reikšm�s automobili� keli� tinklo 
pl�tros, paminklosauginiu aspektais.  

 
Fizin�s ir chemin�s taršos, normuojam� atstum� išlaikymo, visuomen�s sveikatos saugos aspektu.  
 

Planuojamoje teritorijoje numatomi sklypai individuali� mažaaukš�i� nam�, komercin�s bei 
visuomenin�s paskirties statini� statybai. Miesto susisiekimo komunikacijos planuojamos panaudojant 
esamas gatves. Gyvenamoji teritorija nesiriboja su aplink� teršian�iomis gamybin�mis zonomis. Gatvi� 
komunikacini� koridori� ribose planuojami visi reikalingi miesto infrastrukt�ros inžineriniai tinklai, 
numatant �vadus � sklypus. Projektuojant bei statant naujus pastatus bei statinius, privaloma vadovautis STR 
2.01.01 (3) 1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, Sveikata, Aplinkos apsauga” bei kitais 
galiojan�iais normatyviniais dokumentais. 
 
Erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) poži�riu. 

Remiantis detaliojo plano sprendiniais, planuojamoji teritorija yra mažaaukšt�, komercin� bei 
visuomenin�s paskirties, darniai pritampanti prie aplinkini� teritorij�, reakrecini� teritorij�, esam� keli� bei 
gatvi� išd�stymo. Sprendini� �gyvendinimas teigiamai paveiks rajono pl�tr�. Prognozuojamas ilgalaikis 
poveikio efektas. �gyvendinus detaliojo plano sprendinius bus sutvarkytos ir dalinai apželdintos šiuo metu 
nenaudojamos teritorijos, d�l ko pager�s kraštovaizdžio estetin� kokyb�. 
 
Aplinkosauginiu poži�riu. 

Planuojamoje teritorijoje maksimaliai išsaugojami vertingi medžiai. Planavimo metu atsižvelgta � 
Šyšos up�s vandens apsaugini� juost� Šilut�s mieste projekt� (patvirtint� Šilut�s rajono valdybos 1994 05 02 
potvarkiu Nr. 190-V) bei Lietuvos Respublikos Biologin�s �vairov�s išsaugojimo strategij� ir veiksm� plan�, 
AM, PB, 1997 m. KRAAD. Numatytas paviršini� nuotek� surinkimas � lietaus kanalizacijos tinklus, 
išleidžiant jas � vandens telkinius per valymo �renginius. Buitini� bei �kini� nuotek� surinkimui suplanuoti 
kanalizacijos tinklai. Pastat� šildymui numatyti ekonomiškus naujausi� technologij� katilus, išskirian�ius 
mažus COx ir NOx kiekius. Pastat� statybai naudoti šilum� maksimaliai išsaugojan�ius projektus bei 
statybines medžiagas, siekiant minimizuoti galimus teršal� išmetimus � atmosfer�. Vadovautis galiojan�iais 
statybiniais reglamentais: STR 2.01.01 (6) 1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas bei 
šilumos išsaugojimas” bei kitais galiojan�iais normatyviniais dokumentais. Detaliojo plano sprendini� 
�gyvendinimas nepaveiks dirvožemio ištekli� ir žem�s �kio naudmen�, ekosistem� ir biologin�s �vairov�s, 
saugom� gamtos vertybi�, gamtin�s rekreacin�s aplinkos, nepaveiks kraštovaizdžio ekologin�s 
pusiausvyros. 
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Numatomos technologijos ir paj�gumai. Numatomi techniniais projektais. 
Pastat�, infrastrukt�ros objekt� bei inžinerini� tinkl� statybai bus naudojamos statybin�s medžiagos, 

sertifikuotos SPSC ar Europos S�jungos valstybi� atitinkam� sertifikavimo institucij�. Energetiniai ištekliai: 
0,4 kV elektros energijos tiekimas numatomas iš esamos transformatorin�s (real�s kiekiai nustatomi 
techniniu projektu);  vandens tiekimas iš vandentiekio tinkl� bei �kini� nuotek� surinkimas � suplanuotus 
�kini� nuotek� tinklus (real�s kiekiai nustatomi techniniais projektais). Pavojing� (sprogstam�, degi�, 
dirginan�i�, kenksming�, toksišk�, kancerogenini�, �sdinan�i�, infekcini�, teratogenini�, mutagenini�, 
radioaktyvi�j� ir kt.) medžiag� naudojimas ir saugojimas nenumatomas. 

Terminai: 2008-2009 metai. Eiliškumas: 2008 m. bus atliekamas teritorijos detalusis planas. Nuo 2009 
m., priklausomai nuo investicij� � suplanuotus sklypus, bus vykdomi objekt� techniniai ir darbo projektai, 
atliekami statybos darbai ir objektai �vedami � eksplotacij�. Bendras planuojamos �kin�s veiklos laikas 
neribotas, atskir� �rengim� eksploatacija priklausys nuo j� technini� charakteristik�. 
 
Galimo poveikio šaltiniai 

 
Atliekos. 

Objekt� eksplotacijos metu atliekos surenkamos vietos komunalini� tarnyb� bei išvežamos � 
s�vartyn�. 

 
Pavojingos medžiagos 

Planuojamoje �kin�je veikloje nenumatomas pavojing� medžiag� naudojimas ir saugojimas. 
Planuojamoje �kin�je veikloje nenumatomas radioaktyvi�j� medžiag� naudojimas ir saugojimas. 

 
Kiti faktoriai. 

Planuojamos �kin�s veiklos keliamas triukšmas ties gyvenamosiomis teritorijomis neviršys HN 33-
1:2007 reglamentuot� leistin� norm�  

Papildom� teigiam� �tak� apsaugai nuo triukšmo tur�s esami bei numatomi apsauginiai želdynai tarp 
parkavimo aikšteli� ir gyvenam�j� pastat�, tarp val�i� bei jacht� prieplauk� ir gyvenam�j� pastat� bei tarp 
gatvi� važiuojamosios dalies ir gyvenam�j� sklyp�. 

Planuojama �kin� veikla netur�s neigiamo poveikio gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai ar gyventoj� 
sveikatai. 
 
Vanduo. 

	kin�s ir buitin�s nuotekos išleidžiamos � esamus �kini� nuotek� kanalizacijos tinklus.  
  

Aplinkos oras. 
Kadangi planuojamoje  teritorijoje atvestas centralizuotas šildymas, tai � aplink� teršal� nebus 

išmetama. 
Oro teršalai susidarys daugiausia šildymo sezono metu, veikiant katilin�ms. �vertinus sezoniškum�, 

gaunami šie orientaciniai maksimal�s rodikliai: momentin� maksimali CO emisija: 0,59 g/s; momentin� 
maksimali NOx emisija: 0,21 g/s; maksimalus metinis išmetamo CO kiekis: 5,16 t/metus; maksimalus 
metinis išmetam� NOx kiekis: 1,84 t/metus. Oro kokybei �takos gali tur�ti statybos darb� metu veikiantys 
mechanizmai ir atvažiuojantis transportas. 

Oro kokybei �takos turi automobili� išmetamosios dujos. 
 
Dirvožemis. 

Tose atkarpose, kur numatomas sklypo užstatymas, nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir 
laikinai sand�liuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, darbus dirvožemis paskleidžiamas 
apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užs�jamas žole, perteklius išvežamas bei panaudojamas kit� 
teritorij� rekultivavimui. Augalinio sluoksnio storis - 25cm. Numatomas dalinis sklyp� apželdinimas 
mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� sklypuose  – nemažiau kaip 25%, komercin�s paskirties sklypuose -  15%, 
visuomenin�s paskirties - 25% (sprendžiama techniniais projektais). 
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4.2. Šilumos tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje projektuojam� šilumos tinkl� prijungimas numatomas prie centralizuot� šilumos 
tinkl�, �vedim� spr�sti techniniais projektais Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRT 
nutarim� Nr. 343 XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinkl� apsaugos zonos.  
 
4.3. Vandentiekio tinklai. 

Šalia planuojamos teritorijos, rytin�je dalyje, esam� vandentiekio tinkl� numatomas prisijungimas iki 
projektuojam� žem�s sklyp�, �vedim� spr�sti techniniais projektais. Šiems tinklams nustatomos apsaugos 
zonos pagal LRT nutarim� Nr. 343 XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalin�s kanalizacijos tinkl� ir �rengini� 
apsaugos zonos.  
 
4.4. Nuotek� tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje buitini� nuotek� tinkl� �vedimas numatomas pajungiant � Rusn�s gatv�je esan�i� 
buitini� nuotek� tinklus, �vedim� spr�sti techniniais projektais.  
Planuojamoje teritorijoje lietaus nuotek� tinklai nuvedami � projektuojamus valymo �renginius, �vedim� 
spr�sti techniniais projektais.  
Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRT nutarim� Nr.343 XLIX Vandentiekio, lietaus ir 
fekalin�s kanalizacijos tinkl� ir �rengini� apsaugos zonos. 
 
4.5. Ryšiai. 

Planuojamoje teritorijoje ryši� tinkl� tr�s� numatyta �vesti nuo rytin�je dalyje esan�i� ryšio tinkl�, �vedim� 
spr�sti techniniais projektais. Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRT nutarim� Nr. 343 I 
Ryši� linij� apsaugos zonos. 
 

Naujai suplanuotiems inžineriniams tinklams nustatyti servitutai ir apsaugos zonos, infrastrukt�ros 
objektams – sanitarin�s apsaugos zonos. 

 
Servitutas – tai teis� � svetim� nekilnojam�j� daikt�, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 

(tarnaujan�iuoju daiktu), arba to daikto savininko teis�s naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti 
daikto, d�l kurio nustatomas servitutas (viešpataujan�io daikto), tinkam� naudojim� (Lietuvos Respublikos 
civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). Žem�s savininkas 
�pareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žem�s �statymo 11 straipsnio reikalavim�, leisti jo 
naudojamame žem�s sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus apsaugos 
zonos ribose. 

Suformuot� sklyp� tvarkymo režimai bei pagrindiniai rodikliai pateikti priede Nr. 1. „Teritorijos 
tvarkymo režimo pagrindini� sprendini� lentel�“. 
 
7.1.5. APLINKOS APSAUGOS DALIS 
 
Vietov� 

Planuojama teritorija yra Šilut�s rajono savivaldyb�s teritorijoje, Šilut�s mieste, Rusn�s gatv�je. 
Žem�s sklyp� ribos bei sklyp� plotai nustatomi pagal detaliojo plano sprendinius; nustatomos žem�s 
naudojimo s�lygos ir veiklos apribojimai inžinerini� tinkl� apsaugos zonoje.  

Planuojama veikla nenumatoma gatvi� apsaugos zonose. Planuojamoje teritorijoje numatyta nutiesti 
vandentiekio, nuotek�, ryšio tinklus, elektros kabelius. Planuojamoje teritorijoje saugom� teritorij� n�ra. 
Planavimo eigoje �vertintos keli� bei inžinerini� tinkl� apsaugos zonos. 

 
Planuojama �kin� veikla. 

Planuojamos veiklos pavadinimas: mažaaukš�i� gyvenam�j� nam�, komercini� bei visuomenin�s 
paskirties pastat� statyba.  

Investicijos bus numatomos techninio projekto eigoje. 
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zonos ribose bei kitose sklypo dalyse (gali b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama 
techniniais projektais, išlaikant minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 
2.06.01:1999 VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� 
spr�sti techniniais projektais. � planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s. 
Šiame sklype numatomas kelio servitutas.   
Sklypo dalyje 18b suformuota visuomenin�s paskirties objekt� statybai. Maksimali užstatymo pastatais zona 
sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� 
parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos ribose bei kitose sklypo dalyse (gali b�ti 
planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais projektais, išlaikant minimalius atstumus 
iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s 
sklype želdynai užima nemažiau 25 %, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� sklyp� 
patenkama per servitutin� keli�, per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s. Šiame sklype numatomas kelio 
servitutas. 
19 – asis žem�s sklypas suformuotas visuomenin�s paskirties objekt� statybai (sporto sal�s). Maksimali 
užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 
0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos ribose bei kitose sklypo 
dalyse, spr�ndžiama techniniais projektais, išlaikant minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi 
atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 25 
%, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� sklyp� patenkama iš Rusn�s gatv�s bei per 
projektuojam� servitutin� keli� einant� sklype Nr. 18.  
Perspektyvoje si�loma, pietrytin�je planuojamos teritorijos dalyje suformuoti sklyp�, kuriame numatyti 
sklyp� Nr. 18, 19 sprendini� t�stinum�, išspr�ndžiant parkavimo ir želdini� aspektus. 
 
3. Teritorijos užstatymas. 

Planuojam� žem�s sklyp� užstatymas bus galimas iškeliant dal� inžinerini� tinkl�. Formuojamuose 
gyvenam�j� nam�, komercin�s bei visuomenin�s paskirties pastat� sklypuose nustatomos apsaugos zonos, 
servitutai, nustatoma užstatymo pastatais linija. Užstatymo pastatais zona gyvenamosios, komercin�s bei 
visuomenin�s paskirties sklypuose tur�s b�ti nustatyta techniniais projektais. 

Objekt� statyba turi b�ti sprendžiama techniniais projektais pagal užsakovo technin� užduot� 
projektavimui bei suinteresuot� institucij� išduodamas projektavimo s�lygas.  

Vykdant žem�s kasimo darbus teritorijoje, patenkan�ioje � kult�ros paveldo objekt� s�raš� “Šilut�s 
miesto istorin� dalis” (unikalus numeris 12331) (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/08/04), reikalinga archeologo 
prieži�ra. Šiai planuojamos teritorijos daliai taikomas LR Kult�ros paveldo apsaugos �statymo 19 str. (Žin., 
2004, Nr. 153-5571) 3d. “Nekilnojamosios kult�ros vertyb�s pase nurodytoms viešajam pažinimui ir 
naudojimui saugomo objekto ar vietov�s neištirtoms dalims galioja šio �statymo 17 straipsnio reikalavimai”. 

Suplanuotas surenkamasis kelias iš sklyp�, kuris veda � vien� išvažiavim� � krašto keli� Nr. 206 
Šilut� – Rusn�, Šilut�s miesto ribose sutampantis su Rusn�s gatve. Planuojamoms gatv�ms suteikta D 
kategorija (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 0K laida). Abipus planuojam� gatvi� suformuoti p�s�i�j� 
takai. Privažiavimai prie sklyp� numatyti iš šios gatv�s. Prie sklypus Nr. 4 ir Nr. 19 privažiavimas numatytas 
iš krašto kelio Nr. 206 Šilut� – Rusn�, Šilut�s miesto ribose sutampantis su Rusn�s gatve.  

 
4. Inžinieriniai tinklai. 

Esam� miesto infrastrukt�ros inžinierini� tinkl� naudojimo ir tvarkymo reikalavimai. 
Esami inžineriniai tinklai turi b�ti aptarnaujami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojan�iais �statymais, statybos techniniais reglamentais, specialiosiose žem�s ir miško naudojimo s�lygose 
LRV Nutarimo Nr. 343 1992 05 12 nustatytais apsaugos zon� reikalavimais. 
 
4.1. Elektros tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje dalis elektros tinkl� iškeliama, dalis naikinama. Iš esamos transformatorin�s TR-5 
0,4 kV skirstyklos numatomas prisijungimas � planuojamus sklypus, �vedim� spr�sti techniniais projekt� 
sprendimais. Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LRT nutarim� Nr. 343 VI Elektros linij� 
apsaugos zonos.  
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8 – asis žem�s sklypas suformuotas komercin�s paskirties objekt� statybai – poilsio ir vandens turizmo 
veiklai. Maksimali užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 
2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos 
ribose bei kitose sklypo dalyse (gali b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais 
projektais, išlaikant minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 
VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais 
projektais. � planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s. Šiame sklype 
numatomas kelio servitutas. 
10 – asis žem�s sklypas suformuotas komercin�s paskirties objekt� statybai (prekybai). Maksimali 
užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 
0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos ribose bei kitose sklypo 
dalyse (gali b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais projektais, išlaikant 
minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 VI skyriaus 2 ir 3.4 
punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � 
planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.  
11 – asis žem�s sklypas suformuotas planuojamoms gatv�ms. Planuojamoms gatv�ms nustatyta D kategorija 
(tarp raudon�j� linij� yra 15 m). � planuojam� gatv� patenkama iš Rusn�s gatv�s.   
12 – asis žem�s sklypas suformuotas planuojamai prieplaukai. Prieplauka veiks sezono metu, nuo geguž�s 
iki rugs�jo m�nesio. Prieplauka skirta (20 vnt.) valtims, baidar�ms, kanojoms, burin�ms valtims, mažoms 
jachtoms, motorin�ms valtims (motoras iki 5 AG) ir kitoms vandens transporto priemon�ms, 
skleidžian�ioms triukšm�, kuris neviršija leistino triukšmo lygio. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 12 
%, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš 
Rusn�s gatv�s.   
13 – asis žem�s sklypas suformuotas komercin�s paskirties objekt� statybai. Maksimali užstatymo pastatais 
zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 0K laida). 
Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos ribose bei kitose sklypo dalyse (gali 
b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais projektais, išlaikant minimalius 
atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. 
Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� 
sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.  
14-asis žem�s sklypas suformuotas esamai transformatorinei (TR-5), jei nustatyta apsaugos zona (10 m). � 
planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.   
15 – asis žem�s sklypas suformuotas planuojamam p�s�i�j� takui (gatvei). Planuojamai gatvei nustatyta E 
kategorija (gatv�s plotis 4,5 m., kolidoriaus plotis – 12 m.). � planuojam� tak� patenkama per projektuojam� 
gatv� iš Rusn�s gatv�s.   
16 – asis žem�s sklypas suformuotas komercin�s paskirties objekt� statybai – poilsio ir vandens turizmo 
veiklai. Maksimali užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 
2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos 
ribose bei kitose sklypo dalyse (gali b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais 
projektais, išlaikant minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 
VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais 
projektais. � planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.  
17 – asis žem�s sklypas suformuotas komercin�s paskirties objekt� statybai (numatomos amat� dirbtuv�s). 
Maksimali užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 
2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos 
ribose bei kitose sklypo dalyse, spr�ndžiama techniniais projektais, išlaikant minimalius atstumus iki 
objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype 
želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� sklyp� patenkama 
per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.  
18 žem�s sklypas: 
Sklypo dalyje 18a suformuota komercin�s paskirties objekt� statybai – prekybos, paslaug� ir pramog� 
objekt� statybai. Maksimali užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. 
br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo 
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17 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir pramog� objekt� 
statybos. Sklypo plotas 5308 m2. 
18 – žem�s sklypui nustatyti du naudojimo b�dai: 
Sklypo daliai 18a – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. 
Naudojimo b�das – komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir 
pramog� objekt� statybos. Sklypo plotas 11462 m2. 
Sklypo daliai 18b – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. 
Naudojimo b�das – visuomenin�s paskirties teritorijos. Naudojimo pob�dis – mokslo ir mokymo, kult�ros ir 
sporto, sveikatos apsaugos pastat� bei statini� statybos. Sklypo plotas 2915 m2. 
18 sklypo plotas – 14377 m2. 
19 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
visuomenin�s paskirties teritorijos. Naudojimo pob�dis – mokslo ir mokymo, kult�ros ir sporto, sveikatos 
apsaugos pastat� bei statini� statybos. Sklypo plotas 5444 m2. 
 
2. Sklyp� suformavimas. 
 
3 žem�s sklypas: 
Sklypo dalyje 3a suformuota mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybai (kotedžai). Maksimali užstatymo 
pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 0K laida). 
Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 25 %, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� 
sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.  
Sklypo dalyje 3b suformuota komercin�s paskirties objekt� statybai – poilsio ir vandens turizmo veiklai. 
Maksimali užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 
2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos 
ribose bei kitose sklypo dalyse (gali b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais 
projektais, išlaikant minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 
VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais 
projektais. � planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.  
4 – asis žem�s sklypas suformuotas, apie esamus pastatus, pagal pastat�, adresu Rusn�s g. 10, išd�stymo 
schem� gaut� iš registr� centro, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybai. Maksimali užstatymo pastatais 
zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 2007/27/MDP/07/02 0K laida). Žem�s 
sklype želdynai užima nemažiau 25 %, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� sklyp� 
patenkama iš Rusn�s gatv�s, per faktin� �važiavim�.  
5 – asis žem�s sklypas suformuotas planuojamiems lietaus nuotek� valymo �renginiams, jiems nustatyta 
sanitarin� apsaugos zona (25 m), pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpj��io 19 d. �sakym� 
„D�l sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo ir režimo taisykli� patvirtinimo“ Nr. V-586. Žem�s sklype 
želdynai užima nemažiau 12 %, apželdinim� spr�sti techniniais projektais. � planuojam� sklyp� patenkama 
per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.   
6 – asis žem�s sklypas suformuotas komercin�s paskirties objekt� statybai – poilsio ir vandens turizmo 
veiklai. Maksimali užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 
2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos 
ribose bei kitose sklypo dalyse (gali b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais 
projektais, išlaikant minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 
VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais 
projektais. � planuojam� sklyp� patenkama per projektuojam� gatv� iš Rusn�s gatv�s.  
7 – asis žem�s sklypas suformuotas komercin�s paskirties objekt� statybai – poilsio ir vandens turizmo 
veiklai. Maksimali užstatymo pastatais zona sklype yra nurodyta pagrindiniame br�žinyje (žr. br�žin� Nr. 
2007/27/MDP/07/02 0K laida). Automobili� parkavimo skai�ius ir vietos numatomos užstatymo zonos 
ribose bei kitose sklypo dalyse (gali b�ti planuojama požemin� stov�jimo aikštel�), spr�ndžiama techniniais 
projektais, išlaikant minimalius atstumus iki objekt�, iki kuri� nustatomi atstumai, pagal STR 2.06.01:1999 
VI skyriaus 2 ir 3.4 punktus. Žem�s sklype želdynai užima nemažiau 15 %, apželdinim� spr�sti techniniais 
projektais. � planuojam� sklyp� patenkama per servitutin� projektuojam� keli� esant� sklype Nr. 8. 
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Atlikus, 2010 m. vasario 23 d. akte Nr. TP1-336 pateiktus detaliojo plano patikrinimo apibendrinim�, 
korekt�r�, 2010 m. rugpj��io 2 d. laikraštyje „Šilut�s naujienos“ buvo paskelbta informacija, kad remiantis 
visuomen�s dalyvavimo pricese nuostat� 6-tu punktu atliekama papildoma viešumo proced�ra.    
 
1.     Paskirtis. 
 
Suformuota 16 sklyp�: 
 
3 – žem�s sklypui nustatyti du naudojimo b�dai:  
3 sklypo daliai 3a – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. 
Naudojimo b�das – gyvenamosios teritorijos. Naudojimo pob�dis – mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos. Sklypo dalies plotas 18721 m2. 
3 sklypo daliai 3b – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. 
Naudojimo b�das – komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir 
pramog� objekt� statybos. Sklypo dalies plotas 6931 m2. 
3 sklypo plotas – 25652 m2. 
4 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
gyvenamosios teritorijos. Naudojimo pob�dis – mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybos. Sklypo plotas 
1836 m2. 
5 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos. Naudojimo pob�dis – susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� 
aptarnavimo objekt� statybos. Sklypo plotas 577 m2. 
6 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir pramog� objekt� 
statybos. Sklypo plotas 3652 m2. 
7 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir pramog� objekt� 
statybos. Sklypo plotas 6249 m2. 
8 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir pramog� objekt� 
statybos. Sklypo plotas 6546 m2. 
10 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir pramog� objekt� 
statybos. Sklypo plotas 16630 m2. 
11 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos. Naudojimo pob�dis – susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridoriams. 
Sklypo plotas 18257 m2. 
12 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos. Naudojimo pob�dis – susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� 
aptarnavimo objekt� statybos. Sklypo plotas 2879 m2. 
13 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir pramog� objekt� 
statybos. Sklypo plotas 3544 m2. 
14 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos. Naudojimo pob�dis – susisiekimo ir inžinerini� komunikacij� 
aptarnavimo objekt� statybos. Sklypo plotas 100 m2. 
15 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
inžinerin�s infrastrukt�ros teritorijos. Naudojimo pob�dis – susisiekimo ir inžinerini� tinkl� koridoriams. 
Sklypo plotas 1744 m2. 
16 – pagrindin� suformuoto žem�s sklypo tikslin� paskirtis – kitos paskirties žem�. Naudojimo b�das – 
komercin�s paskirties objekt� teritorijos. Naudojimo pob�dis – prekybos, paslaug� ir pramog� objekt� 
statybos. Sklypo plotas 9406 m2. 
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4. Gretimyb�s. 

Planuojama teritorija yra išsid�s�iusi Šilut�s m. vakarin�je dalyje, iš piet� pus�s ribojasi su valstybine 
žeme (neužstatyta pastatais), iš šiaur�s – su upe Šyša, gydyklos statiniais (adresas: Rusn�s g. 8) bei 
valstybine žeme, iš vakar� pus�s – su valstybine žeme (neužstatyta pastatais), iš ryt� pus�s – su Rusn�s 
gatve. Planuojamos teritorijos rytin�je pus�je yra Šilut�s visuomenin�s sveikatos prieži�ros statiniai.  

Su planuojama teritorija besiribojantys nuosavyb�s teise �registruoti sklypai yra �traukti � detaliojo 
plano pagrindin� br�žin�, remiantis V� „Registr� centras“ pateikta planuojamos teritorijos kadastrinio 
žem�lapio ištrauka.  
 
5. Inžineriniai tinklai. 
 
5.1. Elektros tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje yra transformatorin� TP-5, 10 kV elektros oro linija, nutiesta požeminiai 10 
kV ir 0,4 kV elektros kabeliai. 

 
5.2. Šilumos tinklai. 

Planuojamoje teritorijoje n�ra šilumos tinkl�.  
 

5.3. Vandentiekio tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje, rytin�je dalyje, yra vandens bokštas, vandentiekio d100, d50, d20 tinklai.  
 

5.4. Nuotek� tinklai. 
Planuojamoje teritorijoje, pietin�je dalyje, yra valymo �renginiai, fekalini� ir lietaus nuotek� d200, 

d150, d100 tinklai.  
 

5.5. Ryšiai. 
Planuojamoje teritorijoje yra nutiesta ryšio linijos. Šalia planuojamos teritorijos, rytin�je dalyje, yra 

ryšio linija.  
 
7.1.2. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 
 

Koncepcija nustatoma, remiantis detaliojo plano tikslais ir uždaviniais, t. y. padalintas žem�s sklypas 
� atskirus sklypus, nustatyti naudojimo b�dai ir pob�džiai, teritorij� tvarkymo, naudojimo režimai, užstatymo 
reglamentai, specialiosios žem�s naudojimo s�lygos ir servitutai; suformuoti žem�s sklypai prie esam� 
pastat� nekei�iant pagrindin�s tikslin�s žem�s naudojimo paskirties, naudojimo b�do ir pob�džio; 
suformuoti sklypai naujai statybai valstybin�je žem�je, nustatyta pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo 
paskirtis, naudojimo b�das ir pob�dis, teritorijos tvarkymo, naudojimo režimai, užstatymo reglamentai, 
specialiosios žem�s naudojimo s�lygos ir servitutai.  

Taip pat vadovautasi Šilut�s miesto generaliniu planu, atsižvelgiant � planuojamos teritorijos viet� bei 
s�saja su visu Šilut�s miestu, � gretimybes, keli� tinkl�, želdynus, infrastruk�r�, esam� priva�i� nuosavyb�. 

 
7.1.4. SPRENDINIAI 
 

Detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijoje Šilut�s rajono savivaldyb�s tarybos 2008 m. 
balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-496 buvo pritarta žem�s sklyp� Šilut�je, Rusn�s g. 8A ir Rusn�s g. 10 
teritorijos bei j� aplinkos vystymo koncepcijai. 

2007 m. gruodžio 21 d. 10 val. �vyko detaliojo plano sprendini� viešas svarstymas. Sprendiniams 
buvo nepritarta. Kartoti viešo svarstymo su visuomene proced�ras d�l vieš� proced�r� pažeidimo. 

2008 m. lapkri�io 13 d. 14 val. �vyko detaliojo plano pakartotinas viešas svarstymas. Sprendiniams 
buvo pritarta �vertinant gautus pasi�lymus. 

2010 m. vasario 23 d. buvo gautas iš Valstybin�s teritorij� planavimo ir statybos inspekcijos prie 
Aplinkos ministerijos, teritorij� planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP1-336. Patikrinimo išvada – 
neigiama. 
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y) STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ pakeitimo LR aplinkos ministro �sakymas 
2004 m. liepos 27 d. Nr. D1-419. 

z) HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos or� teršian�i� medžiag� koncentracij� ribin�s vert�s“ 
aa) D�l Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. �sakymo Nr. V-50 „D�l 

Lietuvos Respublikos planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statyme nenumatyt� 
poveikio visuomen�s sveikatai vertinimo atvej� ir vertinimo atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 
pakeitimo LR sveikatos aplinkos ministro �sakymas 2004 m. liepos 5 d. Nr. V-511. 

bb) Keli� eismo konvencija (Žin., 2002, Nr. 2-54); 
cc) Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrind� �statymas (Žin., 1991, Nr. 30-804, Nr. 29-1034); 
dd) Lietuvos Respublikos keli� �statymas 1995 m. geguž�s 11 d. Nr.I-891; 
ee) LR Saugaus eismo automobili� keliais �statymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043; 
ff) LR Bevariklio transporto �statymas 2000 m. birželio 20 d. Nr. VIII-1744; 
gg) LR Vyriausyb� Nutarimas d�l keli� prieži�ros tvarkos aprašo patvirtinimo 2004 m. vasario 11 d. Nr. 

155; 
hh) Želdini� apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl�s, patvirtintos LR statybos ir urbanistikos 

ministerijos 1993 12 15 �sakymu Nr. 214 (Žin.,1993, Nr.72-1368); 
ii) LR Sveikatos apsaugos ministro 2003-12-12 �sakymas Nr. V-737 „D�l Lietuvos higienos normos HN 

123:2003 „Patalp� ir �rangos, skirt� k�no kult�rai ir sportui, higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ 
(Žin., 2003, Nr. 119-5456); 

jj) Lietuvos Respublikos žem�s �statymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr I-446; 
kk) Lietuvos Respublikos vandens �statymas 2003 kovo 25 d. Nr. IX-1388; 
ll) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d., Nr VIII-1864. 
mm) STR 2.06.03:2001 „Automobili� keliai“ 2001 m. gruodžio 18 d. Nr. 603/456; 

 
Detalusis planas atitinka ši� plan� sprendinius: 

1) Bendr�j� plan�:  
a) Šilut�s miesto generalinis planas, patvirtintas 1983 m. geguž�s 16 d. LTSR valstybinio statybos 

reikal� komiteto �sakymu Nr. 112; 
 

2) Speciali�j� plan�: 
a) Šilut�s rajono vandens telkini� apsaugos zon� ir pakrant�s apsaugos juost� bendrasis planas, 

patvirtintas Šilut�s rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143; 
b) Nuot�kyno statybos Pagryni� kaime specialusis planas, patvirtintas Šilut�s rajono savivaldyb�s 

administracijos direktoriaus 2003-11-26 �sakymu Nr. A1-451. 
 

3) Detali�j� plan�: 
a) Šilo kar�iamos kvartalas kartu su uosto teritorija detalusis planas, patvirtintas 2001-09-27 Šilut�s 

rajono savivaldyb�s tarybos sprendimu Nr. T-201; 
b) Rusn�s g. 6A ir 6B Šilut�s mieste detalusis planas, patvirtintas 2006-09-28 Šilut�s rajono 

savivaldyb�s administracijos direktoriaus �sakymu Nr. A-899.   
 

7.1.2. ESAMOS PAD�TIES ANALIZ� 
 
1. Vieta. 

Planuojama teritorija yra Šilut�s mieste, Rusn�s gatv�je.  
 
2. Savininkai. 

Planuojama teritorija priklauso UAB „Kintai“, Šilut�s rajono savivaldyb�s taryba. 
 
3. Teritorijos užstatymas. 

Planuojama teritorija užstatyta pastatais (sporto kompleksas, buitin�s patalpos, medienos džiovykla, 
gamybos cechas, transformatorin�, sand�liai, automobili� remonto dirbtuv�s, dirbtuv�s, gamybiniai pastatai, 
garažas, kiemo statiniai, gyvenamasis pastatas). 
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f) LRV 2004-10-13 nutarimas Nr. 1278 “D�l pagrindin�s tikslin�s žem�s naudojimo paskirties 
nustatymo ir prašym� leisti pakeisti pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirt� padavimo, 
nagrin�jimo ir sprendini� pri�mimo taisykli� patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 152-5545); 

g) LR AM ir LR Ž	M 2005 m. sausio 20 d. �sakymas Nr. 3D-37/D1-40 “D�l pagrindin�s tikslin�s 
žem�s naudojimo paskirties žem�s naudojimo b�d� turinio, žem�s sklyp� naudojimo pob�dži� s�rašo 
ir j� turinio patvirtinimo” (Aktuali redakcija 2010-03-26); 

h) LR AM 2005 m. kovo 17 d. �sakymas Nr. D1-151 “D�l žem�s sklyp� pagrindin�s tikslin�s žem�s 
naudojimo paskirties, b�d� ir pob�dži� specifikacijos patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 41-1317; Žin., 
2006-04-25 Nr. 45-1633; Žin., 2009-12-12 Nr. 147-6608); 

i) LR Vyriausyb�s 2004 m. liepos 16 d. nutarimas “D�l Visuomen�s dalyvavimo teritorij� planavimo 
procese nuostat� patvirtinimo” (Aktuali redakcija 2010-07-01; Žin., 2009-10-20 Nr. 125-5392; Žin., 
2010-06-30 Nr. 78-4010); 

j) LR AM 2007 m. balandžio 02 d. �sakymas Nr. D1-193 “D�l paviršini� nuotek� tvarkymo reglamento 
patvirtinimo” (Žin., 2007-04-14, Nr. 42-1594); 

k) LR AM 2006 m. geguž�s 17 d. �sakymas Nr. D1-236 “D�l nuotek� tvarkymo reglamento 
patvirtinimo” (Žin., 2006-05-25 Nr. 59-2103 ; Žin., 2007-04-14 Nr. 42-1594 ; Žin., 2007-10-25, Nr. 
110-4522; Žin., 2009-07-14 Nr. 83-3473; Žin., 2009-12-31 Nr. 159-7267; Žin., 2010-05-22 Nr. 59-
2938); 

l) LR AM 2004 m. geguž�s 03 d. �sakymas Nr. D1-239 “D�l detali�j� plan� rengimo taisykli� 
patvirtinimo” (Žin., 2004-05-13, Nr. 79-2809; Žin., 2006-10-26, Nr. 114-4364; Žin., 2007-04-26 Nr. 
46-1776; Žin., 2008-03-27 Nr. 35-1258; Žin., 2009-12-08 Nr. 145-6462; Žin., 2010-02-03 Nr. 14-
673); 

m) LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpj��io 19 d. �sakymas Nr. V-586 „D�l sanitarini� 
apsaugos zon� rib� nustatymo ir režimo taisykli� patvirtinimo“ (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878; 
Žin., 2009-12-24, Nr. 152-6849); 

n) Visuomen�s sveikatos prieži�ros �statymas (Aktuali redakcija 2010-07-01; Žin., 2010-05-18 Nr. 57-
2809); 

o) LR Aplinkos ministro 2005-07-15 �sakymas Nr. D1-370 “D�l visuomen�s informavimo ir 
dalyvavimo planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 
patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 93-3472); 

p) LR Planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statymo pakeitimo �statymas (Žin., 
2005, Nr. 84-3105); 

q) LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-07-05 �sakymas Nr. V-511 „D�l Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. �sakymo Nr. V-50 „D�l Lietuvos Respublikos 
planuojamos �kin�s veiklos poveikio aplinkai vertinimo �statyme nenumatyt� poveikio visuomen�s 
sveikatai vertinimo atvej� ir vertinimo atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2004, Nr. 109-
4091); 

r) LR Sveikatos apsaugos ministro 2007-07-02 �sakymas Nr. 555 „D�l Lietuvos higienos normos HN 
33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin�s 
paskirties pastatuose bei j� aplinkoje patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 75-2990); 

s) LR Sveikatos apsaugos ministro 2007-05-10 �sakymas Nr. V-362 „D�l Lietuvos higienos normos HN 
35:2007 „Didžiausia leidžiama chemini� medžiag� (teršal�) koncentracija gyvenamosios aplinkos 
ore patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162); 

t) LR Sveikatos apsaugos ministro �sakymas Nr. V-455 „D�l Lietuvos higienos normos HN 24:2003 
„Geriamojo vandens saugos ir kokyb�s reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606); 

u) STR 2.06.01:1999 Miest�, miesteli� ir kaim� susisiekimo sistemos; 
v) LR 	kio ministro 1998-04-24 �sakymas Nr. 151 “D�l energetikos objekt�, vamzdyn� ir elektros 

tiekimo linij� apsaugos taisykli� patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 41-1119) ir 2002-02-22 �sakymas Nr. 
64 “D�l magistralini� naftotieki� apsaugos taisykli�, patvirtint� 	kio ministro 1998 m. balandžio 24 
d. �sakymu Nr. 151 ,,D�l energetikos objekt�, vamzdyn� ir elektros tiekimo linij� apsaugos taisykli� 
patvirtinimo“, dalinio pakeitimo” (Žin., 2002, Nr. 20-785); 

w) STR 2.01.01(3):1999 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
x) STR 2.01.04:2004 „Gaisrin� sauga. Pagrindiniai reikalavimai“; 
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e) Klaip�dos visuomen�s sveikatos centro Šilut�s rajono filialo 2006 m. rugs�jo 04 d. planavimo 
s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (17-6.7)-E6-62; 
f) Šilut�s priešgaisrin�s gelb�jimo tarnybos valstybin�s priešgaisrin�s prieži�ros inspekcijos 2006 m. 
rugpj��io 23 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 793; 
g) Klaip�dos apskrities viršininko administracijos Žem�s tvarkymo departamento Šilut�s rajono 
žem�tvarkos skyriaus 2006 m. spalio 02 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 
Nr. S5-432; 
h) Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos Kaimo reikla� skyriaus 2006 m. rugs�jo 19 d. planavimo 
s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. KR3-485; 
i) AB „VST“ 2006 m. rugpj��io 21 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 
49000-119; 
j) UAB “Šilut�s vandenys” 2006 m. rugs�jo 21 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui 
rengti Nr. (6.24-06)-120(S12); 
k) UAB „Šilut�s šilumos tinklai“ 2006 m. rugpj��io 11 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo 
dokumentui rengti Nr. (1.16)-742; 
l) TEO LT, AB 2006 m. rugpj��io 24 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 
03-2-05-5912; 
m) Lietuvos automobili� keli� direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008 m. sausio 18 d. planavimo 
s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. PS-3. 

n) Šilut�s rajono savivaldyb�s architekt�ros ir urbanistikos skyriaus planavimo s�lyg� s�vadas detaliojo 
planavimo dokumentui rengti 2010 m. birželio 07 d. Nr. AR8-48; 
o) Aplinkos ministerijos Klaip�dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. geguž�s 14 d. 
planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (9.14.3)-LV4-2539; 
p) Klaip�dos visuomen�s sveikatos centro Šilut�s skyriaus 2010 m. geguž�s 12 d. planavimo s�lygos 
detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (12-6.9)-ŠE2-25; 
q) Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos Kaimo reikla� skyriaus 2010 m. geguž�s 05 d. planavimo 
s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. KR3-(19.15)-181; 
r) AB „VST“ 2010 m. birželio 03 d. s�lygos detaliajam planui rengti Nr. TS-10-25-0149; 
s) TEO LT, AB 2010 m. geguž�s 07 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 
03-2-05-1735; 
t) UAB “Šilut�s vandenys” 2010 m. balandžio 30 d. planavimo s�lygos detaliajam planui rengti Nr. 
(6.24-06)-104(S12); 
u) UAB „Šilut�s komunalininkas“ 2010 m. geguž�s 12 d. planavimo s�lygos detaliojo planavimo 
dokumentui rengti Nr. 74; 
v) UAB „Šilut�s šilumos tinklai“ 2010 m. geguž�s 04 d. planavimo s�lygos detaliajam planui rengti Nr. 
2R-(1.16)-421; 
w) Kult�ros paveldo departamento prie Kult�ros ministerijos Klaip�dos teritorinio padalinio 2010 m. 
geguž�s 06 d. planavimo s�lygos detaliajam planui rengti Nr. (12.12)SSKL-72; 
x) Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos Architekt�ros ir urbanistikos skyriaus planavimo s�lygos 
detaliojo planavimo dokumentui rengti 2010 m. geguž�s 31 d. Nr. AR7-028. 
 

ir remiantis ši� normatyvini� dokument� reikalavimais: 

a) LR Aplinkos apsaugos �statymas (Aktuali redakcija 2010-06-17; Žin., 2008-10-18 Nr. 120-4550; 
Žin., 2010-05-11 Nr. 54-2646); 

b) LR Teritorij� planavimo �statymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, (aktuali redakcija nuo 2010-
07-15; Žin., 2009-12-31 Nr. 159-7205, Žin., 2010-07-15 Nr. 84-4404); 

c) LR Aplinkos oro apsaugos 1999 m. lapkri�io 04 d. �statymas Nr. VIII-1392 (Aktuali redakcija 2009-
02-01 iki 2010-06-30; Žin., 2009-01-27 Nr. 10-362; Žin., 2010-05-11 Nr. 54-2648 ); 

d) LR Atliek� tvarkymo 2002 m. liepos 01 d. �statymas Nr. IX-1004 (Aktuali redakcija 2010-07-01; 
Žin., 2009-12-28 Nr. 154-6961; Žin., 2010-05-11 Nr. 54-2645); 

e) LR Vyriausyb�s 1992 m. geguž�s 12 d. nutarimas Nr. 343 “D�l speciali�j� žem�s ir miško 
naudojimo s�lyg� patvirtinimo” (aktuali redakcija nuo 2008-04-18); 
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7. DETALUSIS PLANAS IR JO SPRENDINIAI 
 
7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
7.1.1. �VADAS 
 
Detaliojo plano organizatorius:  
Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktorius, Dariaus ir Gir�no g. 1, Šilut�, LT-99133 
 
Detaliojo plano reng�jas:  
UAB "Duj� sfera", Draugyst�s g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 

 
Planuojamos teritorijos plotas: 
 �12,7 ha 
 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 
Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 19 d. �sakymas Nr. A1-779. 
 

Planavimo etapai. 
 

Planavimo proces� sudaro 4 etapai. 
 
1-asis – parengiamasis etapas, kurio metu: nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir patvirtinama 
planavimo darb� programa, prireikus atliekami tyrimai, viešai  paskelbiama  apie  priimt�  sprendim� d�l 
detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tiksl�, jeigu objektas n�ra susij�s su �slaptinta informacija, 
visuomen�s dalyvavimo  teritorij�  planavimo procese nuostatuose   nustatyta tvarka. 
 
2-asis – teritorij�  planavimo dokumento rengimo etapas, kur� sudaro: esamos b�kl�s analiz�s stadija; 
koncepcijos nustatymo stadija; sprendini� konkretizavimo stadija. 
 
3-asis – sprendini� pasekmi� vertinimo etapas, b�tinas teritorij� planavimo dokumento sprendini� poveikiui 
nustatyti; 
 
4 – ojo – baigiamojo etapo metu atliekama viešo svarstymo su visuomene proced�ra, projektas apsvarstomas 
bei suderinamas nuolatin�je statybos komisijoje. Projektas tikrinamas valstybin� teritorij� planavimo 
prieži�r� atliekan�ioje institucijoje, teikiamas tvirtinti bei registruoti teritorij� planavimo registre. 
         

Detalusis planas parengtas vadovaujantis šiais planavimo dokumentais: 
 

a) Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 19 d. �sakymas Nr. A1-779; 
b) Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus patvirtinta planavimo užduotis; 
c) Šilut�s rajono savivaldyb�s architekt�ros ir urbanistikos skyriaus planavimo s�lygos detaliojo 
planavimo dokumentui rengti 2008 m. vasario 27 d. Nr. 09-507/2006; 
d) Aplinkos ministerijos Klaip�dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. vasario 4 d. 
planavimo s�lygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (9.14.3)-LV4-672; 


