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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Planavimo organizatorius – Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktorius. 

Planavimo iniciatorius - Šilutės rajono savivaldybės administracija. 
Planavimo teritorijos vieta ir plotas –teritorija Šilutės mieste, Atgimimo alėja, 

plotas – 0,2629 ha. 
Projekto tikslai ir uždaviniai – Šilutės mieste Atgimimo alėjai suformuoti naują 

valstybinės žemės sklypą, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, 
naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių. 

Siekiant šio tikslo, parengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektas, kuris atlikus viešo svarstymo, derinimo ir tikrinimo procedūras, teikiamas Šilutės 
rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. 

Formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – UAB „Inreal GEO“ Radviliškio 
skyriaus vadovas Algimantas Valys (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-FP-587, išduotas 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. 
įsakymu Nr. 1P-(1.3)-279), tel. 8 687 99538, el. p. algimantas.valys@inreal.lt 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis 
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-18 įsakymu Nr. A1-649 “Dėl Šilutės miesto 
Atgimimo alėjos žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”, Šilutės rajono 
savivaldybės administracijos 2016-09-14 išduotais Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projekto rengimo reikalavimais Nr. AU2-(12.1.10)-87 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus 2016-09-19 išduotais Žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. SFP-496-(14.17.36.) bei atsižvelgiant į 
planavimo iniciatoriaus pageidavimus ir pastabas. 

Formuojant žemės sklypą buvo atsižvelgta į Šilutės rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano, patvirtinto 2010-11-25 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-
1586 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ bei Vandens 
telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projekto, Šilutės rajono savivaldybės 
teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, Šilutės 
miesto šilumos ūkio specialiojo plano, Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai- Traksėdžiai) 
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susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiojo plano, Šilutės miesto 
neužstatytų teritorijų kraštovaizdžio formavimo specialiojo plano ir Šilutės miesto vandens 
turizmo specialiojo plano sprendinius. 
  
Iškarpa iš Šilutės rajono teritorijos bendrojo plano 
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Iškarpa iš Šilutės miesto aplinkos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano 
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Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose 

projektuojamai teritorijai nustatyti šie reglamentai: 1G – kitos gatvės. Šilutės miesto aplinkos 
(Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano sprendiniuose projektuojama teritorija priskirta esamai D2 kategorijos gatvei. 

Naujai formuojamas valstybinės žemės sklypas Šilutės mieste Atgimimo alėjai 
šiaurėje ribojasi su valstybinės žemės sklypais (kadastro Nr. 8867/0013:40 ir Nr. 
8867/0013:48) bei valstybinės žemės fondo žeme, rytuose – su Taikos gatve, pietuose – su 
valstybinės žemės fondo žeme bei valstybinės žemės sklypais (kadastro Nr. 8867/0013:7, Nr. 
8867/0013:67, Nr. 8867/0013:12 ir Nr. 8867/0013:54), vakaruose – su H. Šojaus gatve. 
Formuojant žemės sklypą buvo atsižvelgta į esamų statinių ribas ir siekiama suprojektuoti 
racionalias naujo valstybinės žemės sklypo ribas bei nepabloginti gretimų žemės sklypų 
naudojimo sąlygų. Projektuojamas žemės sklypas patenka į Nekilnojamojo kultūros paveldo 
teritoriją. 
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Žemės sklypo pertvarkymo projekto sprendinių brėžinys ir sutartiniai ženklai: 

 

 
 
Suprojektuoto valstybinės žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas nustatyti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 
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,,Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų 
aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl žemės naudojimo būdų 
turinio aprašo patvirtinimo“ bei teritorijos tvarkymo režimo reglamentus, nustatytus Šilutės 
rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-1568 patvirtintuose 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, ir parodyti 1 lentelėje. 
      1 lentelė 

 
 
Suprojektuotame žemės sklype Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu 
Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į 
esamus inžinerinius statinius bei tinklus ir specialiųjų planų sprendinius. Siūlomi Specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų skyriai ir plotai nurodyti 2 lentelėje. 

     2 lentelė 

 

Formuojamo žemės sklypo dalis (0,2300 ha) patenka į Šilutės miesto istorinės 
dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12331) teritoriją, kuriai nustatytas toks 
vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis 
(lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; 
Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus). 
Suformuotame žemės sklype minėtos registruotos kultūros vertybės apskaitos dokumentuose 
yra nurodytos šios vertingosios savybės: 2.1.5. keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, 
pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos – gatvių trasos - Atgimimo al. ir 2.1.7. gamtiniai 
elementai, perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis - Atgimimo al. – beržai, todėl 
vykdant suprojektuoto žemės sklypo tvarkymo darbus būtina išsaugoti šias vertybes. Prieš 
vykdant paveldo tvarkybos darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus bei vadovautis Nekilnojamojo 
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kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kultūros paveldo ir Šilutės miesto istorinės dalies 
tvarkymo reglamentais.  

Suformuotame žemės sklype yra saugotinų želdinių, priskiriamų prie saugotinų 
pagal kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 Nr. 206 „Dėl 
kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. Suprojektuotas 
žemės sklypas nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. 

Projektavimui panaudoti 2012-2013 m. ortofotografiniai M 1:10000 žemėlapiai 
ORT 10LT (Licencinė sutartis – 2014 m. vasario 27 d. Nr. 1GKM-(11.37)-47, topografinis 
pagrindas, UAB „Inreal GEO“ atliktų vietovėje topografinių matavimų bei surinktų kadastrinių 
matavimų duomenys. 

Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese atliekamas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 
d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo 
ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420). 
 
 
 
Projekto autorius                                                                                              Algimantas Valys 


