
UAB „NERINGOS KELIAS“ NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO ŽEMĖS SKLYPO 
(KADASTRINIS NR. 8854/0006:252) PAKALNĖS K. ŠILUTĖS RAJONE  

DETALIOJO PLANO 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

I. BENDRI DUOMENYS 
 
1.1.  Detaliojo planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, 
Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. 
 

1.2. Detaliojo plano užsakovas: UAB „Neringos kelias“. 
 

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; subrangovas UAB 
„ALMONTUS“, Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel. 8-672 80808. Projekto vadovas: architektas Lauras 
Paulauskas, atestato Nr. A 1595. 
 
1.4. Planuojama teritorija: Pakalnės k., Šilutės r. sav. (žemės sklypo kadastrinis Nr. 
8854/0006:252, plotas 0,4799 ha). 

1.5. Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas savivaldybės lygmens. 

1.6. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: keisti sklypo žemės ūkio paskirtį 
į kitą paskirtį nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos naudojimo pobūdį buvusiai sodybai atkurti; nustatant užstatymo reglamentus gyvenamojo 
namo statybai, pildyti, tikslinti ar keisti specialiąsias žemės 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 teisiniai pagrindai ir sąlygos: 
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Šilutės r. savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2009-07-31 įsakymu Nr. A1-757, Planavimo paslaugų teikimo 2009-12-08 sutartimi 
Nr. R5. 9-(9.40)-1067 bei Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo 
2009-10-07 patvirtintu planavimo sąlygų sąvadu detaliajam planui rengti Nr. 71: 
− AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-09-04 Nr. (9.14.3)-

LV4-4348; 
− Nemuno deltos regioninio parko direkcijos 2009-08-19 sąlygos Nr. V3.1.7-209; 
− Klaipėdos apskrities viršininko administracija planavimo sąlygų nepateikė; 
− Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Šilutės filialo sąlygos 2009-08-13 Nr. (12.6.9)ŠE2-21; 
− Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus 2009-08-28 sąlygos Nr. 

KR3(19.15)-314; 
− AB „VST" sąlygos 2009-08-11 Nr. TS-09-25-0232; 
− UAB „Šilutės vandenys“ 2009-08-14 sąlygos Nr. (6.24-06)-169(S12); 
− UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2009-09-07 sąlygos Nr. 2R-(1.16)-591; 
− UAB „Šilutės komunalininkas“ 2009-08-12 sąlygos Nr. 120; 
− AB „TEO LT“ 2009-08-18 sąlygos Nr. 03-2-05-340; 
− Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM 2009-08-13 sąlygos Nr.(21)-14-3338; 
− VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2009-10-01 sąlygos Nr. V2-687; 
− Rusnės seniūnijos raštas 2009-08-11raštas Nr. V3-153; 
− Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2009-09-08 planavimo 

sąlygos Nr. 09-020. 



1.10. Detaliojo plano projektavimo pagrindai: 
Detalusis planas rengiamas UAB „Drava“ 2009 m. parengtos skaitmeninės topo nuotraukos 
(M1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema - Baltijos.  
Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje, padarytos fotonuotraukos. 
 

1.11. Teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai: 
1) bendrųjų planų: 

nėra. 
2) specialiųjų planų: 

Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų specialusis 
planas, patvirtintas Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143; 

Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2005 
m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421. 
3) detaliųjų planų:  
 Nėra. 
4) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai:  
 Įvertinti teritorijos užliejimo galimybę ir reikalavimus šioje teritorijoje statomiems statiniams 
pagal Klaipėdos ir Tauragės apskričių užliejamų teritorijų skirstymo pagal užliejimo tikimybę 
schemą. 
5) ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas išduodančių 
institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:- 
 Vadovautis Šilutės rajono bendrojo plano koncepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005-2014 
metams, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407. 
1.12. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais 
aspektais: sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo), aplinkosauginiu, priešgaisriniu. 
1.13. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai 
strateginis vertinimas neatliekamas. 
 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojamas žemės sklypas yra Pakalnės k., 
Šilutės r. sav., kurio kadastrinis numeris yra 8854/0006:252, nuosavybės teise priklauso UAB 
„Neringos kelias“. Žemės sklypo bendras plotas 0,4799 ha, iš jo žemės ūkio naudmenų, taip pat 
ariamos žemės plotas 0,4799 ha, žemės ūkio naudmenų našumo balas – 57.8. Miškų plotų 
planuojamame sklype nėra. Sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, 
naudojimo būdas (pobūdis) – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 
bendras plotas – 0,4799 ha; Nacionaliniai ir regioniniai parkai – 0,4799 ha; Kelių apsaugos zonos – 
0,0252 ha; Vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos - 0,4799 ha; Kraštovaizdžio draustiniai - 
0,4799 ha. Kitos daiktinės teisės – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – 0,0308 ha. 

2.2. Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas: Planuojamas sklypas yra Pakalnės 
kaime, Šilutės rajone, jo geografinės koordinatės: 55º18´37“ Šiaurės platumos ir 21º20´01“ Rytų 
ilgumos, šalia rajoninio kelio Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris. Sklypas nutolęs apie 3 km į 
vakarus nuo rajoninio kelio Nr. 4204 Rusnė-Uostadvaris-Švyturys, apie 8,7 km nuo Šilutės miesto 
centro. Į planuojamą sklypą patenkama iš rajoninio kelio Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris per 
esamą privažiavimą. 

 



2.3. Sklypo gretimybės:  
Šiaurinėje pusėje žemės sklypas ribojasi su rajoniniu keliu Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris; 
pietinėje pusėje žemės sklypas ribojasi su valstybinės žemės fondu (Pakalnės upės pylimas), šiaurės 
vakarų pusėje sklypas taip pat ribojasi su valstybiniu žemės fondu (pravažiavimas); vakarinė sklypo 
dalis ribojasi su kitos paskirties, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypu, nuosavybės teise 
priklausančiu Alfonsui Čilinskiui ir Emilijai Gailevičienei (sklypas kad. Nr. 8854/0006:273);  
rytinėje pusėje žemės sklypas ribojasi su kitos paskirties sklypu, kuriame parengtas ir patvirtintas 
detalusis planas Nr. T1-1207, 2009-12-17, nuosavybės teise priklausantis Rimantui Stankevičiui 
(sklypas kad. Nr. 8854/0006:248, plotas 0,2010 ha). 

2.4. Teritorijos užstatymas: Šiuo metu planuojama teritorija neužstatyta, tačiau detalusis planas 
rengiamas su tikslu buvusiai sodybai atkurti. 

2.5. Inžineriniai tinklai: Planuojamoje teritorijoje nėra centralizuotų tinklų  

2.6. Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje želdinių nėra, žemė dirvonuojama. 

2.7. Gamtos ir kultūros paveldo objektai: Pagal Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planą 
planuojama teritorija patenka į kraštovaizdžio atnaujinamojo (GEr) tvarkymo zoną. Planuojamoje 
gyvenvietėje, laikantis statybos normų, regioninio parko nuostatų reikalavimų ir kraštovaizdžio 
architektūros principų, gali būti įrengiami inžineriniai tinklai ir kitokia techninė infrastruktūra. 
Pirmenybė teikiama inžinerinei įrangai, kuo mažiau keičiančiai tradicinį kaimo gyvenvietės vaizdą 
bei kraštovaizdį. Su viešosios paskirties statiniais ar rekreacinėmis teritorijomis ir kitais svarbiais 
objektais nesiriboja.  
Pagal LR Vyriausybės 1999-04-29 nutarimą Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“/ 
Nemuno deltos regioninio parko nuostatai, detalieji planai, statinių, inžinerinių komunikacijų 
statybos projektai rengiami, derinami ir tvirtinami teritorijų planavimo normų sąvado ir statybos 
reglamentų nustatyta tvarka. Jų sprendiniai neturi prieštarauti regioninio parko planavimo schemai. 

Ištrauka iš Kultūros vertybių registro. Bendras tos Šilutės rajono teritorijos, kurioje yra 
planuojama teritorija, vaizdas 

 

 

 

Planuojamos teritorijos gretimybėse artimiausi kultūros vertybių objektai, užregistruoti 
kultūros vertybių registre yra:  

- Rusnės miesto dalis, vad. Skirvytėle (unikalus objekto kodas 10304), esanti Šilutės r. 
sav., Rusnė mstl. (Rusnės sen.). Statusas - Valstybės saugomas, teritorijos plotas - 15,85 

Planuojama teritorija 

Kultūros vertybių objektai 



ha. Ši Valstybės saugoma teritorija nuo formuojamo sklypo yra nutolusi apie 1,72 km 
pietryčių kryptimi. 

- Rusnės miesto istorinė dalis (unikalus objekto kodas 2933), esanti Šilutės r. sav., Rusnė 
mstl. (Rusnės sen.). Statusas - Valstybės saugomas, teritorijos plotas – 602200 m2. Ši 
Valstybės saugoma teritorija nuo formuojamo sklypo yra nutolusi apie 2,5 km pietryčių 
kryptimi. 

- Rusnės mstl. etnoarchitektūrinė žvejo sodyba (unikalus objekto kodas 31813), esanti 
Šilutės r. sav., Rusnė mstl. (Rusnės sen.), Skirvytėlės g. 8. Statusas - įrašytas į registrą 
(registrinis), teritorijos plotas – 0,30 ha. Ši Valstybės saugoma teritorija nuo formuojamo 
sklypo yra nutolusi apie 2,5 km pietryčių kryptimi. 

2.8. Teritorijos plėtros tendencijos: Gretimybėse esančios teritorijos yra urbanizuojamos, 
aplinkui rengiami detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš 
žemės ūkio į kitą, ruošiamasi statyti mažaaukščius gyvenamuosius namus. Ši teritorija ateityje 
turėtų vystytis kaip ekstensyvaus užstatymo gyvenamos teritorijos. 

2.9. Probleminės situacijos: Teritorijoje, kurioje rengiamas detalusis planas nėra bendrojo plano 
sprendinių, o specialieji planai toje vietoje užstatymo nenumato. Žemės paskirtis keičiama į 
kitą, numatant gyvenamo namo statybą, atsižvelgiant į istorinę pažymą, kurioje nurodyta, kad 
toje vietoje anksčiau buvo sodyba, ir į planavimo sąlygų sąvadą, pagal kurį šiuo detaliuoju 
planu numatoma ją atkurti. Sklype nėra vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir kitos inžinerinės 
infrastruktūros, todėl teks šią problemą spręsti įrengiant vietinius inžinerinius tinklus.  

 
Planavimo organizatorius             Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 
 
Detaliojo plano užsakovas            UAB „Neringos kelias“ 

Direktorius Saulius Stankevičius 
 

Projekto vadovas                   Lauras Paulauskas 
 
 

 

 

 

 

 

 



III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 
 
3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 
Detaliuoju planu keičiama žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8854/0006:252, bendras plotas 0,4799 ha), 
esančio Pakalnės k. Šilutės r. sav. ir nuosavybės teise priklausančio UAB "Neringos kelias" 
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatant 
naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos 
buvusiai sodybai atkurti, nustatomi užstatymo reglamentai gyvenamojo namo statybai, pildomos, 
tikslinamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei servitutai. 

Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščio gyvenamojo namo bei priklausinių statyba ir 
eksploatacija. 

Regioniniame parke reglamentuojama mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių (tvorų, 
reklamos, inžinerinių įrenginių) statyba, todėl būtina vadovautis Nemuno deltos regioninio parko 
apsaugos reglamentu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421 
"Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo".Vadovaujantis LR 
Aplinkos ministro įsakymu 2002-08-10 Nr. 421 "Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos 
reglamento patvirtinimo" nauji pastatai planuojamoje teritorijoje gali būti statomi išlaikant 
charakteringus architektūrinius statinio bruožus. Sklype galima formuoti tik vieną sodybą su vienu 
gyvenamuoju namu ir priklausiniais. Bendras užstatymo plotas negali viršyti 500 m², nustatant, kad 
iš jų gyvenamuoju namu užstatomo žemės sklypo plotas negali viršyti 120 m². Statomų pastatų 
aukštis reglamentuojamas pagal funkcinio prioriteto zonas. Planuojama teritorija priskiriama 
konservacinio prioriteto zonai, todėl būtina laikytis galiojančių statybos techninių reglamentų bei 
šių sąlygų: esamose ir buvusiose sodybose, taip pat sodybose, numatytose Nemuno deltos 
regioninio parko tvarkymo plane ir/ar draustinių tvarkymo planuose, projektuojami ir statomi ne 
aukštesni kaip vieno aukšto su mansarda gyvenamieji namai ir vieno aukšto priklausiniai, išskyrus 
atvejus, kai reikia atkurti bei tvarkyti draustinyje esančius kultūros paveldo objektus 
(nekilnojamąsias kultūros vertybes) arba kai reikia atkurti, formuoti buvusio (iki 1940 m.) 
užstatymo charakterį, pastatyti apžvalgos ar miškų priešgaisrinio stebėjimo bokštą. Gyvenamieji 
namai gali būti statomi vieno aukšto su mansarda, jų aukštis iki pastato karnizo - iki 4 m, iki kraigo 
- 8 m (aukštis skaičiuojamas nuo pastatu užstatomo žemės paviršiaus ploto nuolydžio vidurkio); 
priklausiniai gali būti statomi vieno aukšto. 

Statinio statybos vieta turi būti parinkta taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar 
naudotojų pagrįsti interesai. Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir 
remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems 
statiniams. 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. Pastatų statybai ir apdailai naudoti tradicines statybines medžiagas 
(sienoms - medis, akmuo, tinkas, degtos raudono molio plytos ar jas imituojančios medžiagos; stogo 
dangai - čerpės, nendrės ar jas imituojančios medžiagos). Pastatų sienas rekomenduojama dažyti 
pilka, ruda, gelsva spalvomis; stogus - pilka ar rausva spalva (degto molio).    
Gaisrinė sauga:  
Bendru atveju planuojamo pastato minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant 
atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio 
projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji 
pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų 
pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo imamas iš projektuojamo 
atviro vandens telkinio. 
Aplinkos apsauga: 
Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai 
veiklai nenustatomos. Sanitarinė apsaugos zona nustatoma uždaram biologinio valymo įrenginiui 
(10 m aplink įrenginį). Taip pat nustatomi sanitariniai atstumai iki pastatų nuo projektuojamo 
šachtinio šulinio. Sanitarinė apsaugos zona nustatoma rajoniniam keliui Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-



Uostadvaris, tokio pat dydžio kaip kelio apsaugos zona - 20 m. atstumu nuo kelio briaunos. Kitų 
sklypo gretimybėse pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir 
gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams nėra. Nėra veikiančių fermų, pramonės ar kitų 
objektų galinčių daryti neigiamą poveikį. 
Atliekos:  
Buitinės ir ūkio atliekos būtų surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų 
sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. 
Želdiniai: 
Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne 
mažesnis kaip 25 % nuo sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais bei želdinių vietos parinkimas  
sklype sprendžiamas statinio techninio projekto rengimo metu vadovaujantis STR 2.02.09:2005 
„Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.  
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:  
Kelių apsaugos zonos (II skyrius): 
- Rajoninio kelio (Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris) apsaugos zona/SAZ - 20 m nuo kelio briaunos; 
Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius) - 
314 m²; 
Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV skyrius) - 0.4799 ha; 
Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI 
skyrius) - 0.4799 ha; 
Kraštovaizdžio draustiniai (XXXVskyrius) - 0.4799 ha; 
Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius) - 0.4799 ha; 
- vandens telkinių apsaugos juostos - 10 m; 
- vandens telkinių apsaugos zonos - 200 m. 
Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
Servitutai: Atsižvelgiant į patvirtinto (Nr.T1-1207, 2009-12-17) gretimo sklypo (kad. Nr. 
8854/0006:248) detaliojo plano sprendinius, pagal kuriuos patekimas į šį sklypą numatytas tiesiai iš 
rajoninio kelio Nr.4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris, yra naikinamas kelio servitutas, kaip 
tarnaujantis, minėtame sklype.         
3.2. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai: 
Ateityje inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie numatomų Pakalnės gyvenvietės centralizuotų 
inžinerinių tinklų. Iki tol kol bus įrengti centralizuoti inžineriniai tinklai Pakalnės gyvenvietėje, 
numatomi laikini vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai.  
Vandentiekio tinklai: Laikinam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu numatytas įrengti šachtinis šulinys. 
Numatyto šachtinio šulinio vandeniu naudosis vienbučio namo gyventojai, todėl vidutiniškas vandens 
suvartojimas bus iki 0,8 m³/p.  
Nuotekų tinklai:  
Laikinai buitinių nuotekų nuvedimas numatomas į vietinį biologinį buitinių nuotekų valymo įrenginį. 
Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į projektuojamą atvirą vandens telkinį, o susidaręs dumblas bus 
išvežamas aptarnaujančių įmonių. Numatytu valymo įrenginiu naudosis vienbučio namo gyventojai, 
todėl vidutiniškai bus išleidžiama iki 0,8 m³ nuotekų per parą. 
Lietaus nuotekų tinklai: lietaus, sniego tirpstantis vanduo nuo stogų ir paviršiniai vandenys filtruojami į 
gruntą planuojamo sklypo ribose. 
Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra. Patalpų apšildymas sprendžiamas techninio projekto 
rengimo metu pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas 



Elektros tinklai:  0.4 kV kabelinė linija bus atvesta nuo esamos 0.4 kV oro linijos (atrama 104(5)/1) iki 
sklype suprojektuotos įvadinės apskaitos spintos. 
Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami. 
Melioracija: rengiant statinio techninį projektą numatyti, kad užstatomoje teritorijoje rinktuvai turi 
būti išsaugoti, o nesant tokiai galimybei numatyti jų trąsų apvedimą neužstatytoje teritorijoje. 
 
3.3. Susisiekimas: Į planuojamą sklypą patenkama iš rajoninio kelio Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-
Uostadvaris per esamą privažiavimą. Įvažiuoti į sodybą numatomas ne mažesnis kaip 3,5 metrų pločio 
įvažiavimas. Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamojo sklypo ribose, todėl numatoma bent 
viena automobilio stovėjimo vieta sklype. 
3.4. Atitikimas galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. 
Detaliojo plano sprendiniai pilnai atitinka Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir 
pakrantės apsaugos juostų specialųjį planą, patvirtintą Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 
sprendimu Nr. 143 bei Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planą, patvirtintą LR Aplinkos 
ministro 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421, nes visi detaliojo plano sprendiniai buvo 
parengti vadovaujantis šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 
 

 
Planavimo organizatorius             Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 
 
Detaliojo plano užsakovas            UAB „Neringos kelias“ 

Direktorius Saulius Stankevičius 
 

Projekto vadovas                   Lauras Paulauskas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. DETALIOJO PLANO KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI 
 

4.1. Planavimo tikslai bei uždaviniai:  
Detaliuoju planu keičiama žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8854/0006:252, bendras plotas 0,4799 ha), 
esančio Pakalnės k. Šilutės r. sav. ir nuosavybės teise priklausančio UAB "Neringos kelias" 
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatant 
naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos 
buvusiai sodybai atkurti, nustatomi užstatymo reglamentai gyvenamojo namo statybai, pildomos, 
tikslinamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei servitutai. 
 
4.2. Gretimybės, galinčios įtakoti detaliojo plano sprendinius:  
Greta, esančiuose žemės sklypuose yra užstatyta ir ruošiamasi statyti gyvenamuosius namus. 
Sklypo gretimybėse nėra veikiančių fermų ir kitų pavojingų objektų, turėsiančių poveikį 
planuojamai gyvenamajai aplinkai ir tiesiogiai gyventojų sveikatai. Informacijos negauta, kad 
sklypo gretimybėse būtų įrengti taršos šaltiniai, kurių sanitarinės apsaugos zonos dengtų ar kitaip 
įtakotų planuojamą teritoriją, šio detaliojo plano sprendinius. Planuojamoje teritorijoje nėra 
istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais ir kitais svarbiais 
objektais nesiriboja. Planuojama teritorija patenka į kraštovaizdžio draustinį, todėl gyvenamojo 
namo ir jo priklausiniams taikomi tam tikri apribojimai. 
 
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 2.02.09:2005 
„Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. Pagal Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planą 
planuojama teritorija patenka į kraštovaizdžio atnaujinamojo (GEr) tvarkymo zoną, todėl būtina 
vadovautis LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano 
patvirtinimo“2005 m. spalio 12 d. Nr. D1-488. Regioniniame parke reglamentuojama mažųjų 
kraštovaizdžio architektūros statinių (tvorų, reklamos, inžinerinių įrenginių) statyba, todėl būtina 
vadovautis Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 
2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421 "Dėl Nemuno deltos regioninio parko apsaugos 
reglamento patvirtinimo". 

4.4. Teritorijos statybų programa: Planuojama ūkinė veikla - mažaaukščio gyvenamojo namo 
bei priklausinių statyba ir eksploatacija. 

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 
 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 

Sklype galima formuoti tik vieną sodybą su vienu gyvenamuoju namu ir priklausiniais. Bendras 
užstatymo plotas negali viršyti 500 m², nustatant, kad iš jų gyvenamuoju namu užstatomo žemės 
sklypo plotas negali viršyti 120 m². Statomų pastatų aukštis reglamentuojamas pagal funkcinio 
prioriteto zonas. Planuojama teritorija priskiriama konservacinio prioriteto zonai, todėl būtina 
laikytis galiojančių statybos techninių reglamentų bei šių sąlygų: esamose ir buvusiose sodybose, 



taip pat sodybose, numatytose Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane ir/ar draustinių 
tvarkymo planuose, projektuojami ir statomi ne aukštesni kaip vieno aukšto su mansarda 
gyvenamieji namai ir vieno aukšto priklausiniai, išskyrus atvejus, kai reikia atkurti bei tvarkyti 
draustinyje esančius kultūros paveldo objektus (nekilnojamąsias kultūros vertybes) arba kai reikia 
atkurti, formuoti buvusio (iki 1940 m.) užstatymo charakterį, pastatyti apžvalgos ar miškų 
priešgaisrinio stebėjimo bokštą. Gyvenamieji namai gali būti statomi vieno aukšto su mansarda, jų 
aukštis iki pastato karnizo - iki 4 m, iki kraigo - 8 m (aukštis skaičiuojamas nuo pastatu užstatomo 
žemės paviršiaus ploto nuolydžio vidurkio); priklausiniai gali būti statomi vieno aukšto. 
Planuojamos teritorijos užstatymo tankumas nustatomas: 10%, intensyvumas: 15%.  
Pastatų statybai ir apdailai naudoti tradicines statybines medžiagas (sienoms - medis, akmuo, tinkas, 
degtos raudono molio plytos ar jas imituojančios medžiagos; stogo dangai - čerpės, nendrės ar jas 
imituojančios medžiagos). Pastatų sienas rekomenduojama dažyti pilka, ruda, gelsva spalvomis; 
stogus - pilka ar rausva spalva (degto molio).  

4.5. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa: 
Gaisrinė sauga:  
Bendru atveju planuojamo pastato minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant 
atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio 
projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji 
pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų 
pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo imamas iš projektuojamo 
atviro vandens telkinio. 
Aplinkos apsauga: 
Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai 
veiklai nenustatomos. Sanitarinė apsaugos zona nustatoma uždaram biologinio valymo įrenginiui 
(10 m aplink įrenginį). Taip pat nustatomi sanitariniai atstumai iki pastatų nuo projektuojamo 
šachtinio šulinio. Sanitarinė apsaugos zona nustatoma rajoniniam keliui Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-
Uostadvaris, tokio pat dydžio kaip kelio apsaugos zona - 20 m. atstumu nuo kelio briaunos. Kitų 
sklypo gretimybėse pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir 
gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams nėra. Nėra veikiančių fermų, pramonės ar kitų 
objektų galinčių daryti neigiamą poveikį. 
Atliekos:  
Buitinės ir ūkio atliekos būtų surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų 
sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. 
Želdiniai: 
Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne 
mažesnis kaip 25 % nuo sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais bei želdinių vietos parinkimas  
sklype sprendžiamas statinio techninio projekto rengimo metu vadovaujantis STR 2.02.09:2005 
„Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.  
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: 
Į planuojamą sklypą patenkama iš rajoninio kelio Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris per esamą 
privažiavimą. Įvažiuoti į sodybą numatomas ne mažesnis kaip 3,5 metrų pločio įvažiavimas. 
Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamojo sklypo ribose, todėl numatoma bent viena 
automobilio stovėjimo vieta sklype. 
 
 
 
 



4.6. Inžineriniai tinklai. 
Ateityje inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie numatomų Pakalnės gyvenvietės 
centralizuotų inžinerinių tinklų. Iki tol kol bus įrengti centralizuoti inžineriniai tinklai Pakalnės 
gyvenvietėje, numatomi laikini vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai.  
Vandentiekio tinklai: Laikinam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu numatytas įrengti šachtinis 
šulinys. Numatyto šachtinio šulinio vandeniu naudosis vienbučio namo gyventojai, todėl 
vidutiniškas vandens suvartojimas bus iki 0,8 m³/p. 
Nuotekų tinklai:  
Laikinai buitinių nuotekų nuvedimas numatomas į vietinį biologinį buitinių nuotekų valymo 
įrenginį. Išvalytas vanduo bus išleidžiamas į projektuojamą atvirą vandens telkinį, o susidaręs 
dumblas bus išvežamas aptarnaujančių įmonių. Numatytu valymo įrenginiu naudosis vienbučio 
namo gyventojai, todėl vidutiniškai bus išleidžiama iki 0,8 m³ nuotekų per parą. 
Lietaus nuotekų tinklai: lietaus, sniego tirpstantis vanduo nuo stogų ir paviršiniai vandenys 
filtruojami į gruntą planuojamo sklypo ribose. 
Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra. Patalpų apšildymas sprendžiamas techninio 
projekto rengimo metu pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“. 
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas 
Elektros tinklai:  0.4 kV kabelinė linija bus atvesta nuo esamos 0.4 kV oro linijos (atrama 104(5)/1) 
iki sklype suprojektuotos įvadinės apskaitos spintos. 
Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami. 
Melioracija: rengiant statinio techninį projektą numatyti, kad užstatomoje teritorijoje rinktuvai turi 
būti išsaugoti, o nesant tokiai galimybei numatyti jų trąsų apvedimą neužstatytoje teritorijoje. 
 
4.7. Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
Kelių apsaugos zonos (II skyrius): 
- Rajoninio kelio (Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris) apsaugos zona - 20 m nuo kelio briaunos; 
Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius) - 276 m²; 
Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV skyrius) - 0.4799 ha; 
Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI 
skyrius) - 0.4799 ha; 
Kraštovaizdžio draustiniai (XXXVskyrius) - 0.4799 ha; 
Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius) - 0.4799 ha; 
- vandens telkinių apsaugos juostos - 10 m; 
- vandens telkinių apsaugos zonos - 200 m. 
Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
4.8. Servitutai: 
Atsižvelgiant į patvirtinto (Nr.T1-1207, 2009-12-17) gretimo sklypo (kad. Nr. 8854/0006:248) 
detaliojo plano sprendinius, pagal kuriuos patekimas į šį sklypą numatytas tiesiai iš rajoninio kelio 
Nr. 4205 Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris, yra naikinamas kelio servitutas, kaip tarnaujantis minėtame 
sklype.  
 
4.9. Planuojamai teritorijai nustatomi šie privalomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
reikalavimai: 

Žemės sklypas Nr. 1 
Plotas- 4799 m2 
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp6); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis –gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos (G1);  

2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 4 m, iki kraigo - 8 m (aukštis skaičiuojamas 
nuo pastatu užstatomo žemės paviršiaus ploto nuolydžio vidurkio); priklausiniai gali būti 
statomi vieno aukšto; 



3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 10%, (0,10); 
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 15% (0,15); 
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: nėra 
9) Želdiniai: 25 % nuo sklypo ploto 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  

Kelių apsaugos zonos (II skyrius): 
- Rajoninio kelio (Rusnė-Pakalnė-Uostadvaris) apsaugos zona – 686 m²; 
Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius) - 314 m²; 
Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV skyrius) - 0.4799 ha; 
Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI 
skyrius) - 0.4799 ha; 
Kraštovaizdžio draustiniai (XXXVskyrius) - 0.4799 ha; 
Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius): 
- vandens telkinių apsaugos juostos – 0,0360ha; 
- vandens telkinių apsaugos zonos - 0.4799 ha. 
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V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO GAMTINEI 
APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS 

 
Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, galima daryti išvadą, kad tos veiklos poveikis 
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui įvairiais aspektais bus: 

 a) oro kokybei Planuojamoje teritorijoje numatoma ūkinė veikla nėra susijusi su pavojinga 
aplinkos tarša, tai ir neigiama įtaka oro kokybei neprognozuojama. 

 b) paviršinio ir 
požeminio vandens 
kokybei 

Ateityje inžinerinės komunikacijos bus prijungtos prie numatomų Pakalnės 
gyvenvietės centralizuotų inžinerinių tinklų. Iki tol kol bus įrengti centralizuoti 
inžineriniai tinklai Pakalnės gyvenvietėje, numatomi laikini vietiniai grupinio 
naudojimo inžineriniai tinklai. Laikinam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu 
numatytas įrengti šachtinis šulinys. Laikinai buitinių nuotekų nuvedimas 
numatomas į vietinį biologinį buitinių nuotekų valymo įrenginį. Išvalytas vanduo 
bus išleidžiamas į atvirą vandens telkinį, o susidaręs dumblas išvežami. Lietaus, 
sniego tirpstantis vanduo nuo stogų ir paviršiniai vandenys filtruojami į gruntą 
planuojamo sklypo ribose. 
Nei paviršinio, nei požeminio vandens kokybei neigiama įtaka dėl planuojamos 
ūkinės veiklos neprognozuojama. 

 c) dirvožemio 
ištekliams ir žemės 
ūkio naudmenoms 

Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, o numatoma ūkinė 
veikla nepadidins fizikinės, cheminės, biologinės taršos, todėl planuojama 
ūkinė veikla nepavojinga, dirvožemio tarša neprognozuojama. 

 d) ekosistemai ir 
biologinei 
įvairovei, gamtinei 
rekreacinei aplinkai 
ir kraštovaizdžio 
ekologinei 
pusiausvyrai 

Planuojamas sklypas yra skirtas žemės ūkio veiklai, tačiau žemė šiuo metu 
nedirbama, žemė dirvonuojama. Ši teritorija nepasižymi ekosistemos ar 
biologine įvairove. Tiek dėl savo geografinės padėties, tiek dėl želdinių ar kitų 
gamtinių objektų nebuvimo nei planuojamas sklypas, nei šalia jo esanti 
teritorija nebuvo ir nėra naudojama rekreaciniams tikslams ir nėra atraktyvi 
šiuo požiūriu, todėl jos urbanizacija ir planuojama veikla neturės neigiamos 
įtakos minėtais aspektais. 

 e) saugomoms 
gamtos vertybėms  

Sklypas patenka į kraštovaizdžio draustinį, tačiau planuojamoje teritorijoje nėra 
saugomų gamtos vertybių sąraše įrašytų objektų. 

 f) kraštovaizdžio 
estetinei kokybei 

Planuojama teritorija nenaudojama žemdirbystei ir niekas nesirūpina jos 
estetine ir kraštovaizdžio kokybe, todėl, įgyvendinus šio detaliojo plano 
sprendinius, teritorijos vaizdas taps būdingas kaimo sodybai. Kuo aukštesnės 
architektūrinės kokybės pastatai čia bus pastatyti, kuo greičiau bus sutvarkyta 
teritorija po statybų ir kuo labiau bus tvarkomi namų valdos sklypai, tuo 
geresnis bus aplinkos estetinis vaizdas. 

 g) kultūros paveldo 
objektams 

Planuojamoje teritorijoje nėra kultūros paveldo objektų. 

 
 

 
Projekto vadovas                             Lauras Paulauskas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO 
VERTINIMO LENTELĖ 

1 .  Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės 
administracijos direktorius 

2.  Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „TS PROJECTS", subrangovas 
subrangovas - UAB „ALMONTUS“, Projekto vadovas: architektas Lauras Paulauskas,  

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypo (kad. Nr. 
8854/0006:252) Pakalnės k. Šilutės r. sav. detalusis planas. 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo 
dokumentais: 
1. Bendrųjų planų: 
nėra. 
2. Specialiųjų planų: 
Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų specialusis 
planas, patvirtintas Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143; 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 
2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 421. 
3. Detaliųjų planų:  
Nėra. 
4. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai:  
Įvertinti teritorijos užliejimo galimybę ir reikalavimus šioje teritorijoje statomiems 
statiniams pagal Klaipėdos ir Tauragės apskričių užliejamų teritorijų skirstymo pagal 
užliejimo tikimybę schemą. 
5. Ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas 
išduodančių institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:- 
Vadovautis Šilutės rajono bendrojo plano koncepcija, patvirtinta Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilutės rajono strateginiu 
plėtros planu 2005-2014 metams, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-
07-15 sprendimu Nr. T1-407. 
Teritorijoje, kurioje rengiamas detalusis planas nėra bendrojo plano sprendinių, o 
specialieji planai toje vietoje užstatymo nenumato. Žemės paskirtis keičiama į kitą, 
numatant gyvenamo namo statybą, atsižvelgiant į istorinę pažymą, kurioje nurodyta, 
kad toje vietoje anksčiau buvo sodyba, ir į planavimo sąlygų sąvadą, pagal kurį šiuo 
detaliuoju planu numatoma ją atkurti. Detaliojo plano sprendiniai pilnai atitinka Šilutės 
rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų specialųjį planą, 
patvirtintą Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143 bei Nemuno deltos 
regioninio parko tvarkymo planą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 
10 d. įsakymu Nr. 421, nes visi detaliojo plano sprendiniai buvo parengti vadovaujantis 
šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 

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

6. Status quo situacija: Planuojamas žemės sklypas yra Pakalnės k., Šilutės r. sav., 
sklypas, kurio kadastrinis numeris yra 8854/0006:252, nuosavybės teise priklauso 
UAB „Neringos kelias“. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8854/0006:252), bendras plotas 
0,4799 ha, iš jo žemės ūkio naudmenų, taip pat ariamos žemės plotas 0,4799 ha, žemės 
ūkio naudmenų našumo balas – 57.8. Miškų plotų planuojamame sklype nėra. Sklypo 
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas 
(pobūdis) – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 
bendras plotas – 0,4799 ha; Nacionaliniai ir regioniniai parkai – 0,4799 ha; Kelių 
apsaugos zonos – 0,0252 ha; Vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos - 0,4799 ha; 



Kraštovaizdžio draustiniai - 0,4799 ha. Kitos daiktinės teisės – kelio servitutas 
(tarnaujantis daiktas) – 0,0308 ha. Planuojamoje teritorijoje nėra istorinių, kultūrinių ar 
archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais ir kitais svarbiais objektais 
nesiriboja. Planuojama teritorija patenka į kraštovaizdžio draustinį, todėl gyvenamojo 
namo ir jo priklausiniams taikomi tam tikri apribojimai. 

7. Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 
keisti sklypo žemės ūkio paskirtį į kitą paskirtį nustatant gyvenamosios teritorijos 
naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdį 
buvusiai sodybai atkurti; nustatant užstatymo reglamentus gyvenamojo namo statybai, 
pildyti, tikslinti ar keisti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir servitutus. 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio 
aprašymas ir jo įvertinimas): Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, 
planuojamos vietovės vaizdas pasikeis: šiuo metu apleista žemės ūkio paskirties 
žemė, taps būdinga kaimo sodybai, o architektūrinėmis bei inžinerinėmis 
priemonėmis sutvarkius aplinką, ši teritorija įsilies į aplinkinės teritorijos 
struktūrą, padidintų Pakalnės gyvenvietės estetinę, architektūrinę ir ekonominę 
vertę. Ši sodyba galėtų būti pritaikyta ir kaimo turizmo paslaugoms tkti, kas šia 
vietovę darytų patrauklią turistams, kurie lankytų ir susipažintų su Nemuno deltos 
regioniniu parku. 
         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 ir joje gyvenantiems žmonėms. 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertinimo aspektai 
 
 
 
Sprendinio poveikis: 
1) teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai veiklos 
sričiai  
2) ekonominei aplinkai,  
3) socialinei aplinkai,  
4) gamtinei aplinkai ir 
 kraštovaizdžiui  
 

Teigiamas 
(trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 
 
 

 
 

     teigiamas ilgalaikis 
teigiamas ilgalaikis 
teigiamas ilgalaikis 
teigiamas ilgalaikis 

 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

 
 

 
 
 

nebus 
nebus 
nebus 

neigiamas trumpalaikis 

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

 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
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