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 ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 8840/0002:421   

ŠILUTĖS R. SAV., ŠILUTĖS SEN., PAGRYNIŲ KAIME,  
DETALIOJO PLANO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                                                                         Planavimo organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės  
                                                                                                                                        administracijos direktorius 

                        Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 

  
1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 

 Planuojamas žemės sklypas yra Šilutės rajone, Šilutės seniūnijoje, Pagrynių kaime. Tai žemės ūkio 
paskirties sklypas kaimo šiaurinėje dalyje, išsidėstę Šilutės (krašto kelias Nr.4223  Šilutė - Užliekniai) ir K.Griniaus 
gatvių sankirtoje. Iš šiaurinės pusės ribojamas  tam pačiam savininkui Stasiui Oželiui priklausančio gyvenamosios 
sodybos sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:222. Šiaurėje sklypas ribojasi su neveikiančiomis kapinaitėmis. 
Tai Pagrynių kaimo evangelikų I –osios kapinės, kultūros vertybė – L622. Kultūros vertybės teritorija ir apsaugos 
nuo fizinio poveikio zona nustatyta ir patvirtinta 1997-03-24 Kultūros paveldo centro direktoriaus. Ši zona į 
planuojamą sklypą nepatenka. Kapinaičių sanitarinė apsaugos zona - 20m, buvo patvirtinta Šilutės raj., Šilutės sen., 
Pagrynių k., detaliuoju planu (planavimo organizatorius – Vidas Paulavičius), kuris patvirtintas Šilutės rajono 
savivaldybės sprendimu 2001-04-02 Nr.130. Dalis  šios zonos patenka į  planuojamo sklypo šiaurės vakarinę dalį. 
Kapinaičių sanitarinė apsaugos zona  šioje planuojamo sklypo dalyje  sutampa su 35kV orinės elektros linijos 
apsaugos zona.  
             35kV orinė elektros linija kerta planuojamą sklypą vakarų – rytų kryptimi. Planuojamą sklypą taip pat kerta 
vandentiekio trasa ir ryšių kabelis, einantys į tam pačiam savininkui priklausančią minėtą gyvenamąją sodybą. Palei 
K.Griniaus gatvę praeinanti magistralinio vandentiekio linija taip pat patenka į planuojamą sklypą.   
           Saugotinų želdinių sklype nėra. Sklypo žemės paviršius - lygus.   
           Teritoriją ribojasi su Pagrynių gyvenvietės teritorija, kuri generaliniame gyvenvietės plane numatyta 
gyvenamajai statybai.  (Pagrynių gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 Šilutės rajono LDT VK 
sprendimu Nr.64).  Gretimose teritorijose  tiek į šiaurę tiek į vakarus nuo planuojamo sklypo  žemės ūkio paskirties 
žemė detaliaisiais planais pakeista į gyvenamąsias teritorijas. Iš esmės teritorija yra Pagrynių gyvenvietės 
sudedamoji dalis.   
  

 2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties  žemės sklypo paskirties keitimas į kitą paskirtį, nustatant 

gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį, sklypo padalinimas, 
sklypų apstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų  žemės naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas arba 
papildymas.     
            Planuojamo sklypo  žemės  paskirtis iš žemės ūkio  keičiama į kitą  paskirtį.  Sklypui nustatomas naudojimo 
būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Sklypas 
padalinamas į tris sklypus.  

Sklypuose planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotu ar atskirai stovinčiu pagalbiniu pastatu 
užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje 
teritorijoje nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto.  

Užstatymo linijos palei Šilutės ir K.Griniaus gatves formuojamos įvertinant susiformavusius gatvių 
užstatymus. Įvažiavimas į 1 sklypą planuojamas iš Šilutės gatvės, panaudojant esamą nuovažą į tam pačiam 
savininkui priklausantį gyvenamosios sodybos sklypą, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:222. Į kitus du sklypus 
įvažiavimai planuojami iš K.Griniaus gatvės.  
Inžineriniai tinklai 

Sklypų inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenvietės infrastruktūroje, prisijungiant prie Pagrynių 
gyvenvietės esamų inžinerinių tinklų: 

- vandentiekio tinklai prisijungiami vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ išduotomis specialiosiomis 
sąlygomis 2006-08-04 Nr.(6.24-06)-82 (S12). Geriamos kokybės vandeniu (Lietuvos higienos norma 
HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”) planuojami sklypai bus aprūpinami 
iš gyvenvietės centralizuotos vandentiekio sistemos; 

- buitinių nuotekų kanalizavimas – vadovaujantis UAB „Šilutės vandenys“ išduotomis specialiosiomis 
sąlygomis 2006-08-04 Nr.(6.24-06)-82 (S12), numatytas į Pagrynių gyvenvietės  magistralinius nuotekų 
tinklus, kurie  turi būti pakloti 2008m.; 
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- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal specialiąsias  sąlygas išduotas AB“VST“ 
2006-06-21 Nr.49000-86;  

- lietaus kanalizacija – vadovaujantis UAB „Šilutės komunalininkas“ 2006-07-19 išduotomis 
specialiosiomis sąlygomis Nr.141 lietaus nuotekų tinklų nėra ir prisijungimas prie jų neplanuojamas; 

- ryšiai –  vadovaujantis AB TEO LT 2006-06-28 išduotomis projektavimo sąlygomis Nr.03-2-05-4669, 
prisijungimas planuojamas prie gyvenvietės ryšio tinklų;  

- pastatų šildymas – vietinis,  šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal Kaimo reikalų skyriaus  2006-
07-04 išduotas specialiąsias sąlygas Nr.KR3-384; 

- gaisrinė sauga - gaisrų gesinimas planuojamas iš Pagrynių kaimo priešgaisrinės sistemos- -  hidrantų ir 
atviro vandens  telkinio.  

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų 
prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant techninius 
projektus.  

  
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Nauji servitutai - kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – 
orinei elektros linijai, specialiųjų sąlygų galiojimo ribose; 
kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypui, kurio kadastrinis 
Nr.8840/0002:222. 
 
 

 
3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 

SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Pagrynių k. - prieš rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo 
organizatorius turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę, kad sklypui būtų suteiktas tikslus adresas. 
Sklypo plotas: 3171kv.m 
Sklypo savininkas: Stasys Oželis 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 10,0m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 14%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 24%;  
a – želdynų plotas – 21%; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas; 
- Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI 

punktas;  
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai: 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
  SKLYPAS 2 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Pagrynių k. - prieš rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo 
organizatorius turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę, kad sklypui būtų suteiktas tikslus adresas. 
Sklypo plotas: 2585kv.m 
Sklypo savininkas: Stasys Oželis 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 10,0m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 25%; 
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4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 35%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
b - pastato ugniai atsparumo laipsnis - I; 
 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 

- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai: 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypui, kurio 

kadastrinis Nr.8840/0002:222. 
 
SKLYPAS 3  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Pagrynių k. - prieš rengiant sklypo geodezinius matavimus planavimo 
organizatorius turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę, kad sklypui būtų suteiktas tikslus adresas. 
Sklypo plotas: 1243kv.m 
Sklypo savininkas: Stasys Oželis 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 10,0m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 35%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 45%;  
a – želdynų plotas – 16%; 
b - pastato ugniai atsparumo laipsnis - I; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 

Servitutai: 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 

4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

            Planuojamo sklypo  žemės  paskirtis iš žemės ūkio  keičiama į kitą  paskirtį.  Sklypui nustatomas naudojimo 
būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Sklypas 
padalinamas į tris sklypus.  

Sklypuose planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotu ar atskirai stovinčiu pagalbiniu pastatu 
užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje 
teritorijoje nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto.  

Užstatymo linijos palei Šilutės ir K.Griniaus gatves formuojamos įvertinant susiformavusius gatvių 
užstatymus. Įvažiavimas į 1 sklypą planuojamas iš Šilutės gatvės, panaudojant esamą nuovažą į tam pačiam 
savininkui priklausantį gyvenamosios sodybos sklypą, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:222. Į kitus du sklypus 
įvažiavimai planuojami iš K.Griniaus gatvės.  

  
4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

4.1.1 aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo  aspektu 
Nei planuojama teritorija nei jos gretimybės nėra sanitarinę apsaugos zoną formuojantys objektai, todėl  

detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybėms triukšmo, atmosferinės 
taršos, natūralaus apšvietimo aspektais neturės. 
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Sklypų inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenvietės infrastruktūroje, prisijungiant prie Pagrynių 
gyvenvietės generaliniame plane suprojektuotų ir įrengtų inžinerinių tinklų. Sklypuose esantiems ir planuojamiems 
tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. 
Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant techninius projektus projektą.  

Šiaurėje sklypas ribojasi su neveikiančiomis kapinaitėmis. Tai Pagrynių kaimo evangelikų I –osios kapinės, 
kultūros vertybė – L622. Kapinaičių sanitarinė apsaugos zona - 20m, buvo patvirtinta Šilutės raj., Šilutės sen., 
Pagrynių k., detaliuoju planu (planavimo organizatorius – Vidas Paulavičius), kuris patvirtintas Šilutės rajono 
savivaldybės sprendimu 2001-04-02 Nr.130. Dalis  šios zonos patenka į  planuojamų sklypų 2 ir 3 šiaurės vakarinę 
dalį. Kapinaičių sanitarinė apsaugos zona šiose sklypų 2 ir 3 dalyse sutampa su 35 kV orinės elektros linijos 
apsaugos zona. Įvertinant tai, užstatymas sklypuose  2 ir 3 planuojamas palei K.Griniaus gatvę. Apsaugos zonų 
teritorijos dalyje paliekama žalioji zona.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo aspektu neturės. 
 
4.1. 2 erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 
           Sklypuose planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotu ar atskirai stovinčiu pagalbiniu pastatu 
užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje 
teritorijoje nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto.  

Užstatymo linijos palei Šilutės ir K.Griniaus gatves formuojamos įvertinant susiformavusius gatvių 
užstatymus. Įvažiavimas į sklypą 1 planuojamas iš Šilutės gatvės, panaudojant esamą nuovažą į tam pačiam 
savininkui priklausantį gyvenamosios sodybos sklypą, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:222. Į kitus du sklypus 
įvažiavimai planuojami iš K.Griniaus gatvės.  
               Teritoriją ribojasi su Pagrynių gyvenvietės teritorija, kuri generaliniame gyvenvietės plane numatyta 
gyvenamajai statybai.  (Pagrynių gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 Šilutės rajono LDT VK 
sprendimu Nr.64).  Gretimose teritorijose  tiek į šiaurę tiek į vakarus nuo planuojamo sklypo  žemės ūkio paskirties 
žemė detaliaisiais planais pakeista į gyvenamąsias teritorijas. Iš esmės teritorija yra Pagrynių gyvenvietės 
sudedamoji dalis.  Naujai rengiamo Šilutės miesto bendrojo  plano koncepcijoje ši teritorija patenka į Šilutės miesto 
(miesto įtakos) mažaaukščių gyvenamųjų namų teritoriją.           
        Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu  bei kraštovaizdžio formavimo aspektu 
neturės. 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 

Gaisrų gesinimas planuojamoje teritorijoje numatytas ir Pagrynių kaimo priešgaisrinės sistemos -  hidrantų 
ir atviro vandens  telkinio (parodyti situacijos schemoje)  

Atstumai tarp gretimų sklypų užstatymų atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai 
reikalavimai.“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus. 
Tarp sklypų 2ir 3 numatytas 6m atstumas tarp statomų statinių zonų, todėl šiuose sklypuose numatytas papildomas 
gaisrinės saugos reikalavimus įvertinantis reglamentas b, kuris apriboja pastato ugniai atsparumo laipsnis – I.  

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir RSN 139 -92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės. 
 
 

  
Projekto vadovė  (kvalifikacijos atestato Nr.A 695)                     architektė A. Čepienė  
                                                                                                       asistentas G. Tamošiatis                                                       
                                                 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                          Šilutės rajono savivaldybės  
                                                                                                              administracijos direktorius 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime.  
Sklypo savininkas                                                                                S.Oželis 
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