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ZEMES SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 8840/0002:380
Snurns R. sAv.o Srrurns sEN., rAGRvNTU KATME,

DETALIOJO PLANO
AISKINAMASIS RASTAS

Planavimo organizatorius: Elena Mackeviiiend
(pagal Detaliojo teritorij q planavimo
organizatoriaus teisiq ir pareigq perdavimo
2006-09 -1 4 sutarti Nr.R5-(9.40)-665)
Plano rengejas: UAB'oNemuno deltos projektai"

I.ESAMA SITUACIJA - ANALIZE
Planuojamas Zemes sklypas yra Silutes rajone, Silutes seni[nijoje, Pagryniq kaime, sklypo kadastrinis

numeris - 8840/0002:380. Patekimas i teritorij4 i5 pravaZiavimo kelio, kuris eina Santakos gatves tqsa ir isikerta i
Bok5to gatvg.

Sklypo gretimybes - Siaures ir vakarq puseje sklypas ribojasi su Zemds iikio paskirties Zemes sklypais,
kuriq kadastriniai Nr. 8840/0002:398 ir Nr.8840/0002:413. Rytineje pusej sklypas ribojasi su minetu pravaLiavimo
keliu. Pietuose sklypas ribojasi su Zemdtvarkos projektu suprojektuotu 6m keliu (akligatviu).

Pastatq ir Zeldiniq planuojamojoje teritorijoje - nera, Zemes pavir5ius - lygus. I5 inZineriniq tinkhl sklype
yra melioracijos irenginiai,taip pat sklyp4ry4ineje dalyje kefta vandentiekio linija.

Planuojama teritorija yra Pagryniq glvenvietes pietvakarineje dalyje. Sklypas patenka I Pagryniq
gyvenvietes teritorij4 kuri generaliniame gyvenvietes plane numatS4a gyvenamajai statybai. (Pagryniq gyvenvietes
generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 Silrter rajono LDT VK sprendimu Nr.64).

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI
Planavimo tikslas - Zemes iikio paskirties Zemes sklypo pagrindines tikslines Zemes naudojimo paskirties

keitimas I kit4 paskirti, nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo biid4 ir maZaauk5diq gyvenamqfq namq
statybos pobudi, sklypo padalijimas i sklypus.

Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes [kio keidiama I kit4. Sklypas padalinamas suformuojant
keturis sklypus, kuriems nustatomas naudojimo budas - gyvenamosios teritorijos - G, pobudis - maZaauk5diq
gyvenamqjq namq statybos - Gl.

Sklypuose planuojamas gyvenamqjq namq su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais
uZstatymas. UZstatymo architektiirines i5raiSkos priemonds nereglamentuojamos. Kadangi Zeldiniq planuojamoje
teritorijoje ndra, numatomas sklypq Zeldinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai"
reikalavimais - ne maLiau 25%o neuLsta[to sklypo ploto.

{vaZiavimai i tris i3 planuojamq sklypq numaflrti i5 kelio, kuriam, kaip Santakos gatves tqsai sillomas D1-2
kategorijos gatves reglamentas. { vienq i5 sklypq patenkama i3 Zemetvarkos projektu suprojektuoto kelio
(akligatvio). Siam akligatviui siiiloma D2-2 kategorijos gatves reglamentas

UZstatymo linija formuojama pagal pagrindini keli4 (siiilom4 gawe) ir akligatvi, ivertinant gatviq
raudonqsias linijas.
InZineriniai tinklai

Sklypq inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastrukturoje, prisijungiant prie Pagryniq
gyvenvietes esamq inZineriniq tinklq:

- geriamos kokybes vandeniu (Lietuvos higienos norrna HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir
kokybes reikalavimai") planuojamus sklypus numatoma apriipinti i5 gyvenvietes centralizuotos
vandentiekio sistemos, pagal UAB ,,Silutes vandenys'o 2006-08-04 i5duotas s4lygas Nr. (6.24-06)-
79(S12). Sklypus I ir 2 kertanti vandentiekio linija iSkeliama I inZineriniq tinklq koridorius, numatl4us
gatvese;

- buitinirl. nuotekq kanalizavimas - i Pagryniq gyvenvietes magistralinius nuotekq tinklus, kurie pagal
UAB ,,Silutds vandenys" 2006-08-04 i5duotas s4lygas Nr. (6.24-06)-79(512), turiblti pakloti 2008m.
Iki kol bus techni5kai igyvendintas Sis sprendinys, buitiniq nuotekq kanalizavimas planuojamas I
sandarius nuotekq kaupimo rezervuarus, kuriq sanitarine apsaugos zona - 5m.

- elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numatytas pagal AB "Vakarq skirstomieji tinklai", Silutes
skyriaus, 2006-106-21 iSduotas planavimo sqlygas Nr. 49000-86;

- lietaus kanalizacija ir ry5iai - neplanuojami;
- pastatq Sildymas - vietinis, Sildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, ivertinant

pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus;
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melioracijos sistemos - rengiant pastatq ir statiniq techninius projektus iverlinti esamas melioracijos
sistemas ir j q rekonstrukcijai ar i5kelimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-07 -04 s4lygas Nr.KR3-
384.

- Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numa[4os specialiosios Zemds naudojimo sqlygos. Tinklq
prijungimui ir aptarnavimui numa[4i servitutai. InZineriniq tinklq sprendiniai detalizuojami rengiant techninius
projektus.

- Gaisrine sauga
Gaisrq gesinimas planuojamas i5 Pagryniq kaimo prie5gaisrinds sistemos hidrantq, kuriq aptarnavimo

_ 
spindulys - 200m.

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REZIMAS
SKLYPAS 1

Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - prie5 rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo
organizatorius turi kreiptis i Silutes rajono savivaldybp, kad sklypui butq suteiktas tikslus adresas.
Sklypo plotas: 1000kv.m
Sklypo savininkai: Elena Mackevidiene
Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo biidas - gyvenamoji teritorija - G; pob[dis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq

statybos - Gl;
- 2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - 12,0m;

3 - leistinas Zemes sklypo uZstaSzmo tankumas, procentais - 29%;
4 * leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentats - 40Yo;
a - Zeldynq plotas - lSYo;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo s4l)'gos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Elektros linijq apsaugos zona - VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona_XLIX punktas;
- Z'emes sklype irengtos valstybei priklausan8ios melioracijos sistemos b-i lrenginiai - XXi punktas;
Servitutai:
- kodas 207 - teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SKLYPAS 2
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - prie5 rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo
organizatorius turi kreiptis i Silutes rajono savivaldybp, kad sklypui bDtq suteiktas tikslus adresas.
Sklypo plotas: I 001kv.m
Sklypo savininkai : Elena Mackevidiene
Sklvpo tvarkymo RE GLAMENTAI:

I 1 - teritorijos naudojimo b[das - gtrvenamoji teritorija - G; pobiidis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq
l- statybos - G1;

2 * leistinas pastatq aukStis, metrais - l2r0m;
T 3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais -29%;
L 4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 40Yo;

a - Zeldynq plotas - l8%;

F Planuojamo (Zemes skl),po) specialiosios naudojimo s4l),gos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29

I nrtarimo Nr.l640 redakcija):
- Elektros linijq apsaugos zona - VI punktas;

r - Yundentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zona - XLIX punktas;
I Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei lrenginiai - XXI punktas;L Servitutai:

kodas 201 *teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

tL- SKLYPAS 3

,_ Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - prie5 rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo

i' organizatorius turi kreiptis i Silutes rajono savivaldybg, kad sklypui b[tq suteiktas tikslus adresas.
l_ St<lypo plotas: l556kv.m

Sklypo savininkai: Elena Mackevidiene

i Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:t-
I_- 

I - teritorijos naudojimo biidas - gyvenamoji teritorija - G; pobudis * maZaauk5diq gyvenamqjq namq
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statybos - G1;
2 - leistinas pastatq aukitis, metrais - 12,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais -25%;
4 - f eistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 35%o;

a - Zeldynq plotas - l9Vo;
Planuojamo (Zemes skllrpo) specialiosios naudojimo salygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir lrenginiq apsaugos zona - XLIX punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;
Servitutai:
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SKLYPAS 4
Sklypo adresas: Silutes r.sav. Silutes sen., Pagryniq k. - prie5 rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo
organizatorius turi kreiptis i Silutes rajono savivaldybg, kad sklypui bfitq suteiktas tikslus adresas.
Sklypo plotas: 1 555kv.m
Sklypo savininkai: Elena Mackevidiene
Sklvpo tvarkvmo REGLAMENTAI:
I - teritorijos naudojimo biidas - glvenamoji teritorija - G; pobDdis - maZaaukSdiq gyvenamqjq namq

statybos - G1;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - 12,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - 25oh;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intenslvumas, procentais - 35Yoi
a - Zeldynq plotas - l9%;
Planuojamo (Zemes skl),po) specialiosios naudojimo sal)'gos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Elektros linijq apsaugos zona- VI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginitl apsaugos zona- XLIX punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei [renginiai - XXI punktas;
Servitutai:
- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIU PASEKMIU VERTINIMO
ATASKAITA

Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes iikio keidiama i kitq. Sklypas padalinamas suformuojant
keturis sklypus, kuriems nustatomas naudojimo budas - gyvenamosios teritorijoS - G, pobDdis - maZaauk5dirl
gyvenamqjq namq statybos - Gl.

Sklypuose planuojamas gyvenamqjq namq su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais
uZstatymas. UZstatymo architektlrines i5rai5kos priemonds nereglamentuojamos. Kadangi Zeldiniq planuojamoje
teritorijoje n6ra, numatomas sklypq Zeldinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai"
reikalavimais - ne maLiau25%o neuLstatS4o sklypo ploto.

[vaZiavimai i tris i5 planuojamq sklypq numatyti i5 kelio, kuriam, kaip Santakos gatves t4sai si[lomas D1-2

kategorijos gawes kategorija. { vien4 i5 sklyprl patenkama i5 Zemetvarkos projektu suprojektuoto kelio (akligatvio).
Siam akligatviui sifiloma D2-2 gatves kategorija.

UZstatymo linija formuojama pagal pagrindin[ keli4 (siulomq gatvg) ir akligatvi ivertinant gatviq
raudon4sias linijas.

4.I.SPRENDINIU VERTINIMAS
4.1.1 aplinkosauginiu bei sveikos g),venamosios aplinkos uZtikrinimo aspektu

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybes ndra sanitaring apsaugos zone formuojantys objektai, todel
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybems triuk5mo, atmosferines
tar5os, natiiralaus apivietimo aspektai s neturds.

Sklypq inZineriniai tinklai sprendZiami gyvenvietes infrastrukt[roje, prisijungiant prie Pagryniq
gyvenvietes generaliniame plane suprojektuotq ir irengtq inZinerinitl tinklq, vadovaujantis planavimo s4lygomis.
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatl4os specialiosios Zemds naudojimo s4lygos. Tinklq
prijungimui ir aptarnavimui numa[,.ti servitutai. InZineriniq tinklq sprendiniai detalizuojami rengiant techninius
projektus projekt4.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos glvenamosios aplinkos
uZtikrinimo aspektu neturds.



4.1. 2 erdviniu - urbanistiniu (kra5tovaizdZio formavimo) aspektu
Planuojama teritorija nepatenka i kra5tovaizdZio vertybiq sudeties turindi4 teritorij4. Sklypuose

planuojamas gyvenamqjq namq su priblokuotais ar atskirai stovindiais pagalbiniais pastatais uZstatymas.
UZstatymo architektlrines i5rai5kos priemones nereglamentuojamos. Kadangi Zeldiniq planuojamoje teritorijoje
ndra, numatomas sklypq Zeldinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005" Vienbudiai gyvenamieji namai"
reikalavimais - ne maLiau 25o/o nefi.stat54o sklypo ploto.

Planuojamas sklypas patenka i Pagryniq gyvenvietes teritorij4 kuri generaliniame gyvenvietes plane numatyta
gyvenamajai statybai ir atitinka 5io plano sprendinius.

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu - urbanistiniu bei kra5tovaizdZio formavimo aspektu
neturds.
4. 1.3 prie5gaisriniu aspektu

Gaisrq gesinimas planuojamoje teritorijoje numatytas ir Pagryniq kaimo prie5gaisriniq hidrantq (schema
pridedama.

Atstumai tarp gretimq sklypq uZstatymq atitinka STR 2.01 .04:2004 ,,Gaisrind sauga. Pagrindiniai
reikalavimai." ir STR 2.02.09:2005 ,,Vienbudiai gyvenamieji pastatai" keliamus gaisrines saugos reikalavimus.

Rengiant pastatq techninius projektus, butina suprojektuoti Zaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR
2.01.06:2003 "Statiniq Zaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo Zaibo" ir RSN 139 -92,,Pastatq ir statinirl Zaibosauga".

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio prie5gaisriniu aspektu neturds.

Projekto vadovas archi'tektas Vaidas Mikalauskas (atestato Nr.A 470)
drchitekte Alma Cepiene (atestato Nr.A 695)

Su detaliuoju planu susipaZinome, pastabq ir pretenzijq
Planavimo organizatorius:

neturime. t /
ElenaMackeviciene{( ( / ( ( )
(pagal Detaliojo teritorijq planavimo
organizatoriaus teisiq ir pareigq perdavimo
2006-09 -l 4 sutarti Nr.R5 -(9.40)-665 )


