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Sil,ures RAJ. sAv., StLUrns srNrcnrJoJn, rAGRI'NIU KATME' srt,ypo
KADAS'rRINIS NR. IS4 { /&t}82 :26? r} ETALIOJ$ PLANO arsXl roeUaSrS naSraS

Pl anavimo organi a{orius Stasys L,lontvilas, Silutes raj. sav,, Silutes sen.,
Pagryniq kaimas

Objekto adresas Pagryniq knr., Silutes senifinija, Silutes rajonas
Kada.strini s Nr. 8840 i 0002 :267

Daiis / stad,rja DetalLrsis planas

Prqjelctavirno lmone UAB'Pamariu kra$to prcjektai"

l.tvaclas. Detaliojo planavimo tikslas- esamo iemes ukio paskirties iemes sklypo padalinirnas

ir vienos i5 padalintr4 daliq pagrindin*s tikslinds Zemds naudojimo paskirties keitimas i kit4 paskirti ir

iio sklypo padalinimas, iemes sklypq apstatymo reglamentq, specialiqiri Zem€s naudojimo sqlygq,

servitutq tikslinimas, keitimas arba papildymas. .Detalusis planas parengtas vadovaujantis Silutes

rajono savivaldybes tarybos ?A06-A3-23d sprenclimu Nr.Tl-lOZO" Sihrtes raj. sav. administracijos

direktoriaus 20A5-12-Sd isakymu Nr.Al-1072, savivaldybes Architekto tarnybos prie Pianavimo ir

pletros skyriaus pateiktomis Planavimo s4lygomis detalicrjo planavimo dokumentui rengti (2AA6 m"

balandiio 12 d. Nr.09-435/2AA6 {04/12}. RuoSiant projekta vadovautasi Lietuvos Respubiikos

Vyriausybes 1992-05-12 nutarimu Nr.343 bei 1995-12-29 nutarimo Nr.1640 nauja redakcija bei gisais

kitais galiojandiais LR istalymais, vyriausybes nutarimais, isakymais, normatyvais ir reglamentais. I

planavimo sglygq s4vad4 ltrauktos Sios s4lygos bei raitai:

- AM Klaipedos regiono aplinkos apsaugos departamenta 2005-12-2? s4lygos Nr.{9.1a.3)-V4-

4712:

- Klaipedos visuomends sveikatos centro Silutes filialo s4iygos Nr.(1?.6.6)-Y4-940;

- Silutes prieigaisrines gelbejimo tarnybos valstybines prie$gaisrines prieZifiros inspekcijos

20A5-12-19 d. ra5tas Nr.893;

- Klaipedos apskrities vir5ininko administracijos Zernes tvarkymo departamento $ilutes rajono

iemetvarkos skyriaus 2006-02-03 d s4lygos;

- Silutes rajona savivaldybes administracijos Kaimo reikalq skyriaus 2005-12-23d. raltas

Nr.KRi-544;

- AB ,,Vakarq skirstomieji tinklai" 2006-a2-Lad. ra5tas Nr.49000-21;

- UAB,,Silutes vandenys" 2005 -'2-28d. raStas Nr.( 1 . 1 9-0 l)-323 Vl 5);

- UAB ,,3ilutes komunalininkas" 20A5-12-19d. ra(tas Nr.253;

- V{,"Klaipedos regicinn keliai" s4lygos 2005-12-22d. Nr.V2-l146;

Z.Esamos situacijos apivalga. Planuojamas sklypas ya Pagryniq kaime. Silutes seniiinijoje,

$ilutes rajone (kadastrinis Nr.8840i0002:267). Iletaliajam planavirnui 2006m buvo sudaryta

skaitmenine topografine nuotrauka. 15 Siaures puses sklypas ribojasi su vietinds reikimes keliu,
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i5 rytines puses su pil. K. Ruzgienes sklypu, i5 pietil puse$ su melioracijos grioviu V-2-2, i5 vakanl su

pil. P. Bernoto Zemes sklypu. Sklypo kampq 1-17 trei li-12-13 ruoZe pagal Zemes sklypo plan4su

koordinateinis vaistybinis Zemes fondas.

ivaiiavimas i planuojam4 teritorija projektr:ojamas i5 vietinds reikdmes kelio Rusne -
Pagryniai atsiivelgiant ! Pagryniq generalinl plan4. Stasio Montviio ir greta esantys K. Ruzgienes bei

F. Rernoto privatts Zem€s sklypai pagal Silutes rajono Fagryniq kadastro vietoves Zemes reformos

iemetvarkos projekt4 buvo suformuoti neatsiZveigiant i Pagryni4 gyvenvietes generalini plan4. Tcr

pasekoje planuojamoj€ teritclrijoje gyvenviet0s generalinis planas buvo sudarl,,ytas, tod€l suformuoti

sklypus tiksliai pagal Pagryniq general:ini plan4 galimybiq nera.Detaiiojo piano rengimo metu

iemenauda sklype ir jc gretirnybese pieva. Esamo iemes pavir5iaus altitudds pietrl kryptimi link

griovio V-2-2 Zemeja nuo 4.70m iki 3.80 m vir5 Baltijos juros lygic. sklypas drenuotas. Kengiant

pastatrl techninius projektus bntina numatyfi drenaZo atstatymE"

3.Planuojamos fsnitorijos sprendiniai.

Bendras planuojamo sklypo plotas pagal 2005-10-05 geodeziniq matavimq duomenis bei

paZymejimo apie Nekilnojamojo turto registre iregistruot4 iernes sklyp4 ir teises i ji duornenis 19543

mz. Pagal i3duotas planavimo sElygas numatomas esamo ZemrSs ukio paskirties iern6s sklypo

padalinimas ir vienos i3 padalintq daliri pagrindines tikslines iemes naudojimo paskirties keitimas I

kit4 paskirtl ir 5io skiypo padaiinirnas, Zemes sklypq apstatymo reglamenfq. specialiqjq Zemds

naudojimo s4lygq, servitutq tiksiinimas, keitimas arba papildyma$. Flanuojama teritorij4 padalinti I

dvi dalis, vienoje dalyje pakeisti tikslinp iemes naudojimo paskirtf i5 Zemes frkio i gyvenarn4i4

teritorij4 kita dalis Iieka Zemes lkio paskirties Leme. Gyvenamojoje teritorijoje pianuojama

suformuoti tris sklypus, iSskiriant dali teritorijos iniinerines infrastnrkturos terilorijai- ivaZiavimo

kelio i sklypus, iniineriniq tinkiq [rengimr:i.

Planuojama sklypuose statyti gyvenamuosius namus, frkinius pastatus. Ant gretimq sklypq

ribq siuioma statfii ne aukStesnE kaip 1.2-1.5 metry aukidio tvorq(STR 2.A2.AI:?004- Gyvenamieji

pastatai).

3. 1, Planuaj amos teritorij as tvarkyrno ref imas

Sklypas Nr.l

Sklypo adresas: Silutes rajonas, Silutes seniftnija, Pagryniq kaimas.

Sklypo plotas: 2500 rn2.

Sklypo savininkas: Stasys Montvilas

Sklypo tvarkymo REGL,{M{NTAtr:

1 - teritorijos naudojimo budas -gyvenamosios teritoriios; pobldis- indeks{ts Gf - maZaaukidiq

gyvenamqjq namq statybos;

2 - leistinas pastatll auk$tis metrais - maksimalus pastato aukitis iki stogo kraigo- l0 m;

3 * leistinas Zemes sklypo uistatymo tankurnas, procentais- Z0CIlo;
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4-leistinas Zemds sklypo uistatymc intensyvumas, procentais- 35%;

a - pasirinkieji teritorijos tvarkymo reiimai - Slaitiniai pastatq stogai:

Planuojamos ter.itori.ios {iemis sktypo) specialiosios naudcjirn* s4lygos (LRV 1992 05 1?

nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutatimo Nr.1640 redakcija):

Keliq sanitarines apsaugos zonos-Il punktas (registre);

- Elektr*s linijr+ apsaugos zonos - \,'I punktas (projektuojamas);

- iemes sklype irengtos valstybei prikiausaniios rnelioracijos sistemos bei irenginiai-

punktas (registre);

- Vandentiekig, lietaus il fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsausos zonos* XLIX

punktas (,proj ekruoj arnas),

- Dirvoiemio apsauga- LII punktas (projektuojamas);

Servitutai:

- kodas 101-ketia servitutas (vie5pataujantis daiktas);

-kodas 106-teise tiesti poiemines ir antZemines komunikacijas (vieSpataujantis daiktas);

-kodas 107-teise aptarnauti poiemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daildas)

Sklypas Nr.2

Sklypo adresas: Sil,rto,q rajonas, Silutes seninnija, Pagryniq kairnas.

Sklypo plotas: 25()A m2.

Sklypo savininkas. Stasys h'fontvilas

Sklypo lvatkymo R"EGLAM.IN t AI:

1 - teritorijos naudojimo b0das *gyvenamosiils teritorijos; pob[dis- indeksos Gl - maiaauk5iiq

gqgvenamqjq namq statybos,

2 - leistinas pastatq aukitis metrais - maksimalus pastato auk3tis iki stogo kraigo- l0 m;

3 * leistinas Zemes sklypo uZstafymo tankumas, pracentais- 2Aot'o;

4 - leistinas Zemis sklypo uZstatymo intensywrm&s, procentais- 35Yo;

a - pasirinktieji teritorijos tvarkymo reZimai * Slaitiniai pastatq stogai;

Planuojamos tcritorijos (iernes sklypo) specialiosios naudojima sqlygos {LRV 1992 AS 12

nutarinras Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr,1640 redakcija):

- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas (prcrjektuojamas);

- |emes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai- X)fr

punktas (registre);

- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginirtr apsaugos zonos- XLIX

punktas (proj ektuoj arnas);

- DirvoZemio apsauga- LII punktas (projektuojamas);

- Seruitutai:

- kodas 101-kelio servitutas (vie*pataujantis daiktas);

-kodas 106-teise tiesti poZemines ir antiemines komunikacijas {vie5pataujantis daiklas);

-kc<las 107-teise antarnanti noienrinesi ir antiemines komrrrrikaciias fvieinatarriantis daikta.s)
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$klypas Nr.3

Sklypo adresas: Silutes rajonas, S,ilr"*es senifinija, Pagryniq kaimas.

Sklypo plotas: 2500 m?.

Sklypo savininkas: Stasys iV{ontviias

Sklypo tvarkymo R}IGLAMHjN"IAI:

I - teritorijos naudcrjimo bfldas --gyvenamosios teritorijos. pobudis- indelcstrs G1 * maiaaukSiiq

gyvenamqj rtr namli statybos;

2 *. leistinas pastatq auk5tis metrais - maksimalus pastato auk$tis iki stogo kraigo- 10 m;

3 - leistinas Zem6s sklypo uZstatymo tankumas, procentais- 2091o;

4 --leistinas Zemes skllrpo uZstatymo intensyvurnas, procentais- 35o,4;

a * pasirinktieji teritorijos tvarkymo reZimat * Slaitiniai pastatq stogai;

Planuojnmos teritnrijos (iem6s sklypo) specialiosios naudojimo s4lyg*s (LRV 1992 05 12

nutarimas Nr 343 ir 1995 12 29 nutanmo Nr.l640 redakcija):

- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas (projektuojarnas);

- Zemes sklype lrengtos valstybei priklausandios rnelioracijos sistemos bei irenginiai- XXI

punlctas (registre);

- Vandentiekio, lietaus ir {bkalinbs kanalieacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zonos- }(I-IX

punktas (projektuojarnas); t

- DirvoZemio apsauga- I.1I punktas {projektucrjamas);

- Servitutai;

- kodas 101-kelio servitutas (vie5pataujantis daiktas);

-kodas 106-teise tiesti poiemines ir antZemines komunikacijas ivieipataujantis daiktas);
-kodas i0?-teise aptarnautipoZemines ir antiemines komunikacijas (vie5pataujantis dail'tas).

Sklypas Nr.4

Sklypo adresas: Silutes rajonas, Siiutes seni[nija, Pagryni4 kaimas.

Sklypo plotas. 906 m?.

Sklypo savininkas: Stasys Montvilas

Sklypo tvarkymo R{GLAMENTAI:

I - teritorijos naudojino budas -inZinerines infrastruktfrros teritorijos; pobudis- indeksas 12 -
teritorijos naudojirno pobndZio turinys-susisiekirno ir irriineriniq tinkiq koridoriams;

2 - leistinas pastatil aukStis metrais - maksimalus pastato aukltis iki stogo kraigo- trestatoma;

3 - leistinas Zemes sklypo ulstatyma tankumas, procenlais- nestatoma;

4 - leistinas iem6s skiypo uZstatymo intensyvunias, procentais- nestatoma;

Planuojamos teritorijos {iernds sktypo) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 A5 12

nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr. 1640 redakcija).

- Kelirr sanitarines anssusos zonns-Tl nttnLLas fresistre):
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- Elektros liniir4 apsaugos zonos - W punktas (prcjektuojarnas);

- 2.em1s sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemcs bei irenginiai- XXI

punktas (registre);

- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkiq ir irenginirl apsaugos zonos- XLIX

punktas (projekrur.:.j am as) ;

- DirvoZemio apsauga- LIl punktas (projektuo'iamas);

Servitutai:

- kodas 206- teise tiesti poiemines ir antiemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

* kodas 207- teise aptarnauti poienrines ir anthemines komunikacijas {tarnaujantis daiktas)

- kodas 201'kelio servitutas (tamaujantis dail'tas);

Sklypas Nr.S

Sklypo adresas: $ilutes rajonas, Silutes seniunija, Pagryniq kairnas.

Sklypo plctas: 11138 m2.

Sklypo savininkas: Stasys Montvilas

Sklypo tvarkymo RAGLAMENTAI;

I - pagrindine tiksline iemes naudojirno paskirtis - iemds fikio paskirties ieme; pobudis- indelLtas

Z4 *kiti iemes ukio paskirties iemes sklypai;

2 - leistinas pastatq auk5tis metrais - maksimaius pastato aukitis iki stogo kraigo- nestatCIrna;

3 - leistinas Zemes sklypo uistatyttto tankumas, procentais- nestatoma;

4 * leistinas Zemes sklypo uistatymo intensyvumas, procentais- nestatoma;

Planuojamos teritori.ios (iem*s slilypo) spccialiosios nnudojimo s4lygos G,RV 1q92 A5 12

nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 nutanmo Nr.1640 redakcija).

- Elektros linijrl apsaugos zonos - Vl punktas {registre);

- iemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai- XXI

punktas (registre);

- vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos- XXIX punktas (registre);

Serritntai:

- kr:das 207- teisd aptamaufi poZemines ir antiemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

- kodas 101-kelio servitutas (viedpataujantis daiklas);

4,Sklypo inlineriniai tinklai, *iuo metu planuojamoje teritorijoje iniineriniq tinkh4 nera,

iSskyrus pietinp teritorijos da![ kertanii4 10 kV elektros oro linij4. Nauji iniineriniai tinklai -
vandentiekio bei elektros energijos tiekimas sietinas su Pagrynirl gyvenvietes esamais tinklais.

Vandentiekio tinkl4 numatoma pajunEi prie esamo vandentiekio Sulinio Nr.10l, iki jo paklota 110

mrn vandentiekio linija. Nuo mineto Sulinio iki planuojamos teritorijos tikslinga projekruoti

vandentiekio linij4 kurios diametras ne maZiau 90mrn, i sklypus rekomenduojamas d50 mm.
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Vandentiekio trasa projektu<ljama pagal esamq ke1i4 planuojarnoje teritorijoje sklypo Nr.4

Laliaje zonoje. Eiektros energijos tiekimas numatomas pasijungiant prie esamo$ elektros spintos.

Kiojant minetas komunikacijas turi buti iilaikonlas norn'latyvinis atstumas tarp jq -0.5 m tarp elektros

kabelio ir vandentiekio linijos. Susikirtimuose su ivaZiavimais i kiemus kabelis klojamas

vamztlZiuose. Elektras apskaitos spintas rengiant techninius projektus numatyti i$orineje sklypq

tvoros puseje, ultikrinant galimybg eksploatuojaniios organizacijos atstovams bet kuriuo metu prieiti

ar privaZiuoti prie jr1. Gyvenvietes buitiniq nuotekq tinklLl nera, buitinems nuotekoms planuojami

vistiniai valymo [renginiai. PrivaLiavimo akligatvio trasa planuojama sklype Nr.4, isijungiama i

rajonines reik$mes keli4 Nr4239. Planuojamas 4.5m plodio akligafvis, kategorija D1a., M 4.5130,

akligatvio gale vadcvaujantis STR 2 06 01 :1999 numatoma apsisukimo aikStele.

S.Planuojarnos teriforijcs detalicio planc sprendiniq pasekrniq vertinimas;

Sveikos gyvenamosios aptrinkos uitikrinirno, Planur:.jamoje teritorijojs numatoma

individualiq gyvenamqiq narm{ stalyba. Detaliojo plano sprendiniuose iSiaiki,tos gretimybiq

sanitarines apsaugos zonos ir normuojami atsfurnai pagal LR"V nutarimq 1992-05-12 Nr.343 bei

velesnes jo redakcijas, STR 2.02 0l:2004 (Gyvenamieji pastatai). { planuojam4 sklyp4 vandens

tiekimas nurnatomas i5 esamos gyvenvietes vandentiekio trasos. Vandens kokybe turi atitikli FIN

24.2403 " Geriamasis vandua. Kokybes reikalavirnai ir programine prieiiDra" reikalavimus. Brlitines

nuotekos surentriamos ir valomos vietiniuase vaiymo irenginiuose, Perspektyvoje irengus gyvenvietes

tinklus nuotektl sistemos turi bgti peftvarkomos, pajungiant jas ! minetus tinklus. Kadangi sklypuose

nebus vystoma gamybine veikla. planuojarna statyti individualius gyvenarnuosius narnus, tar$os

koncentracijos dirvoZems'je neprognozuojama, taip pat ir aplinkos oro tardos. Planuojant sklypus

vadovautasi STR 2 ^A2.0 1 :2A04 "G3rvenami ej i pastatai" reikal avimais.

Erdviniu * urbanistinier {kraStovaiz.dLio formavimo), Plamrojama teritorija yra i Siaures

vakarus nuo Pagryniq gyvenvietes, ji nepatenka i kra5tovaizdiio vertybir.l sudeties turinii4 teritorijq.

Teritorijoje projektuojami trys glrvenamosios paskirties Zemes sklypai, Detaliojo plano sprendiniais

numatltas teritcrijos sutvarkymas ir funkciniq daliq iSdestymas pratgsia Pagryniq gyvenvietes

sodybiniq uZstafymq fcrruravim4. Tam numatyta itrtinerini infrastrukrnra, privaZiavirnas.

AtsiZvelgiant i Siai vietovei brldingus statinius rekarnenduojama statyti pastatus Slaitiniais stogais,

naudojant rausvos ar ialios spalvos sto$l dangq.

Aplinkos*uginiu. Planuojalf sklypus vadovautasi KRAAD i5duotsse sqlygose nurodytrl

normatyvq, teisds aktil reikalavimais. Planuojamueise sklypuose iemes flkio paskirties Zemds sklype

keidiama Zemes paskirtis i kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos. Buitines nuotekos surenkamos

ir valomos vietiniuose valymo irenginiuose, perspektyvoje galimas nuotekq sistemos pertvarkymas

pasijungiant i gyvenvietes tinklus. Saugotinq ieldiniq sklype nr3ra, galirnas jq pasodinimas
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lvertinant reikalavimus planuojamuoss skiypuose turi bfrJi atsiivelgta i

Prie5gaisriniu. Flanuojamas sklypas vandeniu aprflpinamas i5 esamos gyvenvietes

vandentiekio linijos d110mrn. Tam tikslui suprojektuota vandentiekio linija vl. Kritiniu atveju

vandeni gaisru gesinirnui numatoma imti i5 gretirnybeje esandio vandentiekio iulinio Nr.l3 l, kuriame

irengtas hidrantas. Projektuojant pastalus sodybose bttina vadovautis STR 2'02'01: (Cyvenamieji

pastatai), str 2.01.0r+:2004 iCaisrine sauga. Pagrindiniai reikalavimai). Rengiant techninius projekrus

vadovaujantis sTR 2.A1.06:20A3 .,Statinir4 iaibosauga. Altyrioji apsauga nuo iaib*:" ir R$N 139-92

,Jastatq ir statiniq Zaibosauga" pastatuose butina irengti Zaibosalrgos sisternas'

. , . . . "irL. V. Jak$tas (atestato Nr' 1 2260)

Su detaliucrju planu susipaiinau, pretenzijq ir pastabq neturiu'

Plano uisakovas Stasys Montvilas"

{paraias)
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