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Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir 

Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, el.p. administracija@silute.lt  tel.: (8 441) 79 266, faks.: (8 441) 51 517, 

www.silute.lt  

 

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8~5) 272 83 34, faks. 

(8~5) 203 12 80, info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas Žilvinas Grabauskas. 

 

Planuojama teritorija: Šilutės rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos teritorija. 

 

Plano tikslai ir numatoma veikla: Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 

3 d. nutarimu Nr.651 patvirtintomis Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir 

pavadinimų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 98-5092), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro įsakymu patvirtintu Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar 

keitimo planų rengimo tvarkos aprašu (Žin., 2010, Nr.19-920) nustatyti, pakeisti ir patvirtinti Šilutės 

rajono savivaldybės Šilutės seniūnijos teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas. 

 

Planavimo pagrindas: LR Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl 

administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“, Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T1-172 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės 

2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 

 

Planas parengtas vadovaujantis: 

- Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992, Nr.22-652 su vėlesniais 

pakeitimais); 

- LR Kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1076 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais); 

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (patvirtintu LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo 

ministro 2008-01-09 įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322); 

- LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 60-1183); 

- Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijos ribų nustatymo ar keitimo planų 

rengimo tvarkos aprašu (Žin., 2010, Nr. 19-920); 

- Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijos ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės 

(Žin., 1996, Nr. 54-1 2277 su vėlesniais pakeitimais);                                                                                                                                                                                                                        

- LR Miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96–1872 su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34–62 su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63–1582 su vėlesniais pakeitimais); 

- LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (Žin., 2000, Nr. 58-1704 su vėlesniais pakeitimais). 
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1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

1.1. Pagrindinės plano sąvokos 

Pagal LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą: 

Seniūnijos aptarnaujama teritorija yra savivaldybės teritorijos dalis, susidedanti iš gyvenamųjų 

vietovių ar dalies miesto teritorijos. Seniūnija turi savo aptarnaujamos teritorijos ribas ir pavadinimą. 

Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. 

gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės 

infrastruktūros srityse. 

Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 

gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės 

infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai. 

Kaimai yra gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto, miestelio ir viensėdžio požymių. 

Viensėdžiai yra istoriškai susiformavusios gyvenamosios vietovės, paprastai sudarytos arba 

kilusios iš vienos sodybos ir turinčios ne daugiau kaip 20 objektų skirtingu adresu. 

Pagal LR žemės įstatymą: 

Žemės sklypo riba – riba tarp žemės sklypų, paženklinta riboženkliais vietovėje arba sutapdinta 

su nuolatiniais kraštovaizdžio elementais ir grafiškai pažymėta žemės sklypo plane. 

Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre.  

Žemė – Lietuvos Respublikos žemės paviršiuje esantys sausumos plotai, paviršiniai vidaus ir 

teritoriniai vandenys. 

Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas – visuma žemėtvarkos veiksmų, apimančių žemės 

sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje, kadastro duomenų nustatymą ir jų įrašymą į 

Nekilnojamojo turto kadastrą. 

 

1.2. Planuojamos teritorijos apibūdinimas, problematika 

Šilutės rajono savivaldybė yra įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje ir užima apie 1675 kv. km. teritoriją. 

Administracinis centras – Šilutės m. Savivaldybė ribojasi su Neringos, Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės 

r., Pagėgių savivaldybėmis ir Rusijos federacija. Šilutės rajono savivaldybė suskirstyta į 11 seniūnijų: 

Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių 

Naumiesčio seniūnijos. VĮ „Registrų centras“ duomenimis Šilutės rajono savivaldybėje yra įregistruotos 

298 gyvenamosios vietovės: 1 miestas, 7 miesteliai, 289 kaimai, 1 viensėdis. Šilutės seniūnijoje yra 27 

gyvenamosios vietovės: 1 miestas ir 26 kaimai.  

Šiuo metu Šilutės seniūnijoje nustatyta tvarka yra patvirtinta tik Šilutės miesto teritorijos riba. 

Likusių gyvenamųjų vietovių ribos yra nepatvirtintos, yra netikslios, kerta įregistruotų žemės sklypų ribas, 

pastatus, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų atitikti kelių, vandenų, miškų teritorijų ribas. 

Nustatyta tvarka nepatvirtinus gyvenamųjų vietovių ribų negalima patvirtinti ir seniūnijų aptarnaujamų 

teritorijų ribų. Dėl netikslių gyvenamųjų teritorijų ribų kyla daug problemų tarp valstybės registrų ir 

informacinių sistemų naudojamų skirtingų duomenų: gyventojams deklaruojant gyvenamąją vietą, 

nustatant žemės sklypų vertę, nuo kurios priklauso gyventojų mokami mokesčiai, ūkininkams 

deklaruojant pasėlių plotus ar gaunant išmokas dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių ir pan. 
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1.1 .  lente lė .  Šilutės seniūnija 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos 

pavadinimas 
Gyvenamųjų vietovių pavadinimai 

1 Šilutės (27) 

Armalė́nai, Barzdū́nai, Didšiliaĩ, Gaideliaĩ, Gnybalaĩ, Grabupėl̃iai, 

Grãbupiai, Jonáičiai, Kãlininkai, Kirlikaĩ, Laučiaĩ, Macikaĩ, Mažiaĩ, 

Mẽtirkviečiai, Pagrỹniai, Rupkalviaĩ, Sausgalviaĩ, Šìlmeižiai, Šilùtė, 

Šyšà, Šlažaĩ, Tãtamiškiai, Trãksėdžiai, Ùžliekniai, Vérdainė, Vileĩkiai, 

Žalgiriaĩ 

 

1.2 .  lente lė .  Šilutės seniūniją sudarančios gyvenamosios vietovės ir jų plotai 

Eil. 

Nr. 

Gyvenamosios 

vietovės 

pavadinimas 

Gyvenamosios 

vietovės 

plotas, ha 

Pastaba 

1 Armalėnų k. 189,81   

2 Barzdūnų k. 229,03   

3 Didšilių k. 503,30   

4 Gaidelių k. 1105,26   

5 Gnybalų k. 387,74   

6 Grabupėlių k. 298,35   

7 Grabupių k. 750,62   

8 Jonaičių k. 316,28   

9 Kalininkų k. 478,14   

10 Kirlikų k. 495,57   

11 Laučių k. 647,08   

12 Macikų k. 405,92   

13 Mažių k. 290,82   

14 Metirkviečių k. 431,89   

15 Pagrynių k. 832,54   

16 Rupkalvių k. 597,93   

17 Sausgalvių k. 626,19   

18 Šilmeižių k. 595,18   

19 Šilutės m. 1399,52 
Šilutės m. teritorijos riba nustatyta 1973.02.29 AT 

Prezidiumo įsaku NR. VII-977  

20 Šyšos k. 719,85   

21 Šlažų k. 230,96   

22 Tatamiškių k. 591,03   

23 Traksėdžių k. 627,56   

24 Užlieknių k. 774,09   

25 Verdainės k. 156,54   

26 Vileikių k. 523,80   

27 Žalgirių k. 2322,78   

Bendras plotas 16527,78   
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2. SPRENDINIAI 

2.1. Ribų nustatymo principai 

Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos buvo nustatomos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2006 

m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir 

pavadinimų tvarkymo“ (Žin., 2006, Nr. 9-333, Žin., 2010, Nr. 33–1565) Gyvenamųjų vietovių teritorijų 

ribų nustatymo pagrindiniai principai: 

- gyvenamųjų vietovių teritorijos nedalomos administracinių vienetų teritorijų ribomis; 

- vientisas žemės sklypas nedalomas dviem ar daugiau gyvenamųjų vietovių (išskyrus tuos atvejus, 

kai greta įsigyjamas žemės sklypas vėliau, jau nustačius gyvenamosios vietovės teritorijos ribas). 

Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos negali kirsti statinių, kurie suformuoti kaip vienas atskiras 

nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir 

panašiai), žemės sklypų ribų, išskyrus žemės sklypus, suformuotus geležinkeliams, valstybinės reikšmės 

miškams, valstybinės ar vietinės reikšmės keliams, hidrografiniams objektams; 

- jeigu gyvenamųjų vietovių teritorijas skiria upė, melioracijos griovys, geležinkelis, valstybinės 

ar vietinės reikšmės kelias arba kiti natūralūs ar dirbtiniai nekilnojamojo turto objektai, gyvenamųjų 

vietovių ribos nustatomos pagal šiems objektams priskirtų žemės sklypų ribas. Žemės sklypas su 

nekilnojamojo turto objektu priskiriamas vienai iš gyvenamųjų vietovių, kuri ribojasi su šiuo žemės 

sklypu; 

- gyvenamoji vietovė, kurios visa teritorija priskiriama kitų gyvenamųjų vietovių teritorijoms, 

panaikinama.  

Nustatant gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, taip vadovautasi principais, kurie nebuvo numatyti 

minėtame Vyriausybės nutarime: 

- jei kelias neturi priskirto žemės sklypo, tai gyvenamosios vietovės riba vedama kelio pylimo 

pado, iškasos ar kelio griovių išoriniu kraštu arba prie kelio esančių žemės sklypų ribomis; 

- jei upės, kanalai, grioviai neturi jiems priskirtų žemės sklypų, tai gyvenamųjų vietovių ribos 

nustatomos upių, kanalų, griovių viduriu arba šalia esančių sklypų ribomis; 

- gyvenamųjų vietovių ribos koreguojamos pagal galimybes atsižvelgiant į tai, kokiai gyvenvietei 

yra priskirti įregistruoti žemės sklypai, taip pat į esančius natūralius situacijos elementus (kelius, miškus, 

griovius ir kt.); 

 

2.1 .  lente lė .  Šilutės seniūnija 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos 

pavadinimas 
Gyvenamųjų vietovių pavadinimai 

1 Šilutės (27) 

Armalė́nai, Barzdū́nai, Didšiliaĩ, Gaideliaĩ, Gnybalaĩ, Grabupėl̃iai, 

Grãbupiai, Jonáičiai, Kãlininkai, Kirlikaĩ, Laučiaĩ, Macikaĩ, Mažiaĩ, 

Mẽtirkviečiai, Pagrỹniai, Rupkalviaĩ, Sausgalviaĩ, Šìlmeižiai, Šilùtė, 

Šyšà, Šlažaĩ, Tãtamiškiai, Trãksėdžiai, Ùžliekniai, Vérdainė, Vileĩkiai, 

Žalgiriaĩ 
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2 .2 .  lente lė .  Šilutės seniūniją sudarančios gyvenamosios vietovės ir jų plotai 

Eil. 

Nr. 

Gyvenamosios 

vietovės 

pavadinimas 

Gyvenamosios 

vietovės 

plotas, ha 

Pastabos 

1 Armalėnų k. 147,43   

2 Barzdūnų k. 172,61   

3 Didšilių k. 499,78   

4 Gaidelių k. 918,38   

5 Gnybalų k. 717,88   

6 Grabupėlių k. 224,10   

7 Grabupių k. 718,19   

8 Jonaičių k. 46,43   

9 Kalininkų k. 43,43   

10 Kirlikų k. 702,79   

11 Laučių k. 662,55   

12 Macikų k. 399,82   

13 Mažių k. 288,24   

14 Metirkviečių k. 475,43   

15 Pagrynių k. 749,98   

16 Rupkalvių k. 524,08   

17 Sausgalvių k. 475,94   

18 Šilmeižių k. 892,46   

19 Šilutės m. 1495,85 
Keičiamos 1973.02.29 AT Prezidiumo įsaku NR. VII-977 

nustatytos miesto teritorijos ribos   

20 Šyšos k. 307,57   

21 Šlažų k. 408,41   

22 Tatamiškių k. 670,51   

23 Traksėdžių k. 597,58   

24 Užlieknių k. 944,07   

25 Verdainės k. 151,37   

26 Vileikių k. 500,11   

27 Žalgirių k. 2372,24   

Bendras plotas 16107,24   
 


