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ŽEMĖS SKLYPO PAGRYNIŲ KAIME, ŠILUTĖS SENIŪNIJOJE (KADASTRINIS Nr. 8840/0003:338)  DETALUSIS PLANAS 
 

 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
 
1.1. Duomenys apie planavimo organizatorių, sklypo savininkus 
 
 Planavimo organizatorius – ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
DIREKTORIUS. Dariaus ir Girėno g. Nr. 1, Šilutė. Tel. 8 441 79201. 
 Sklypo savininkai – JUOZAS BUČINSKAS, ZELMA BUČINSKIENĖ 
 
1.2. Duomenys apie detaliojo plano rengėją 
 
 Projektavimo firma “Urbarchas”. Birutės g. Nr.19-20, Klaipėda. Tel. 8-680 26676. 
 
1.3. Objekto pavadinimas, planavimo tikslas, statybos terminai 
 
 Objekto pavadinimas – “Žemės sklypo Pagrynių kaime, Šilutės seniūnijoje (kadastrinis 
Nr.8840/0003:338) detalusis planas. 
 Projektavimo stadija – detalusis planas. 
 Planavimo tikslas – pakeisti dalies sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą – gyvenamąją 
teritoriją,- padalinti į sklypus mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. 
 Planuojamų sklypų skaičius – 5 individualių gyvenamųjų namų statybai,- 1 inžinerinės 
infrastruktūros sklypas, likusi sklypo dalis – žemės ūkio paskirties žemė. 
 Detaliojo plano terminai: pradžia – 2006 m., pabaiga – 2007 m. III ketvirtis. 
 
1.4. Detaliojo plano rengimo pagrindas 
 
 Detalusis planas rengiamas remiantis: 

- Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti. 2005 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 
09-375/2005(08/43). Patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės planavimo ir plėtros skyriaus 
vedėjo pavaduotojos D. Benkunskienės 2005-08-25. 

- Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypo 
savininkams, sutartis Nr.Ar. 9-48, 2006-01-27. 

- Planavimo užduotimi, patvirtinta planavimo organizatoriaus. 
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2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 
 

 Planuojamas Juozo Bučinsko ir Zelmos Bučinskienės žemės ūkio paskirties žemės sklypas, 
kurio kadastro Nr.8840/0003:338, unikalus Nr.4400-0409-7047, Pagrynių kadastrinė vietovė, yra Šilutės 
rajone, Šilutės seniūnijoje, Pagrynių kaime. 
 Sklypo plotas – 1,8423 ha, - 120X140 m stačiakampio formos. 
 Sklypas šiaurės vakariniame krašte ribojasi su rajoniniu keliu iš Pagrynių į sodininkų bendrijos 
sodus. Pietvakariuose sklypas ribojasi su neveikiančiomis nuo tarpukario laikų (apie 70 metų) Pagrynių 
kaimo II-osiomis evangelikų liuteronų  kapinėmis ir mišku. Pietinė sklypo riba praeina miško (labai 
dekoratyvaus pušyno su reliktinėmis kopomis) pakraščiu, užžėlusios iškasos (griovio, gal apkasų liekanos 
iš karo laikų) centru. Rytinė riba – lauko gruntinis keliukas į minėtą mišką, už keliuko – esama sodyba. 
Kitų žemės sklypų, turinčių bendrą ribą su šiuo sklypu, nėra. 
 1,8423 ha bendrą sklypo plotą sudaro: 
 - žemės ūkio naudmenys – 1,4801 ha, 
 - ariamos žemės plotas – 0,2287 ha, 
 - pievų ir ganyklų – 1,2514 ha, 
 - kitos žemės plotas (medžių ir krūmų) – 0,3352 ha, 
 - vandens plotas – 0,0270 ha. 
 Šalia sklypo yra neveikiančios Pagrynių kaimo II-osios evangelikų liuteronų kapinės, įtrauktos į 
Kultūros vertybių registrą. Kultūros vertybės kodas – L 623. Kapinių plotas – 0,17 ha, apsaugos nuo 
fizinio poveikio zona užima 0,14 ha. Šiai teritorijai Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo pakeitimo įstatyme ir kituose teisės aktuose numatyti reikalavimai,draudžiantys veiklą, 
galinčią fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms. Planuojamas sklypas ribojasi 
su kapinėmis, bet nepatenka nei į kultūros vertybės teritoriją, nei į jos apsaugos nuo fizinio poveikio zoną, 
todėl reikalavimų ar apribojimų, susijusių su kultūros paveldu, šiam sklypui nėra. 
 Planuojamam sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos: 
 1). Rajoninio kelio 20 m pločio apsaugos zona, 1759 m2 plote. 
 2). Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas – 
18423 m2 (visas sklypas). 
 3). Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zona – 100 m 
neveikiančių Pagrynių kaimo II-ųjų evangelikų liuteronų kapinių sanitarinė zona, plotas 13411 m2. 
 4). Vandens telkinio apsaugos juosta – 1 m pločio, 136 m2 ploto. (Griovys, kuriame niekada 
nebūna vandens). 
 Viso sklypo reljefas labai lygus,  su  nuolydžiu šiaurės kryptimi, link rajoninio kelio. 
Absoliutinės altitudės virš Baltijos jūros lygio svyruoja nuo 12,46 iki 10,02 m. Anksčiau buvusi dirbama 
žemė, šiuo metu nenaudojama, neapželdinta. Sklypas melioruotas, įrengta drenažo sistema. Kitokių 
inžinerinių tinklų, kabelių sklype nėra. 
 Sklype nebuvo sandėliuojamos pavojingos cheminės medžiagos, trąšos ar naftos produktai. 
  

 
 

3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 
 
 

3.1. Planavimo tikslas 
 
 Planavimo tikslas – pakeisti dalies sklypo tikslinę žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties 
žemės gyvenamosios teritorijos ir padalinti į namų valdų sklypus. Nustatomi teritorijos tvarkymo režimas, 
užstatymo rodikliai ir inžinerinės infrastruktūros sukūrimas. 
 Detaliuoju planu planuojamo sklypo išorės ribos nekeičiamos. 
 
 
 



3.2. Numatomos veiklos pobūdis 
 

  Kitos 
paskirties 

žemė 
Naudojimo būdas Naudojimo pobūdis 

G 
kodas 
tp 5 

Indeksas 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio 
turinys 

 Gyvenamosios 
teritorijos 

 tp 6 G* Teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai 

  Mažaaukščių 
gyvenamųjų namų 
statybos 

tp 6 G 1 Žemės sklypai, kuriuose numatomi statyti 
dviejų aukštų gyvenamieji namai ir jų 
priklausimiai 

 Inžinerinės infrastru-
ktūros teritorijos 

 tp 10 I Visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, 
inžinerinių statonių ir inžinerinių tinklų 
teritorijos 

 
 
 
________ 
Žemės ūk  
paskirties 
žemė 

 
 
 
_________________ 
Žemės ūkio veikla 

Susisiekimo ir inži-
nerinių tinklų korido-
riams 
_________________ 
Augalininkystė,gyvu- 
lių ganymas,šienavi- 
mas. 

tp 10 
 
 

_____ 
tp1 

I 1 
 
 

_______ 
Z4 

Inžinerinių sistemų maitinimo šaltinių sta- 
tiniai ir įrenginiai (transformatorinės, 
boilerinės ir kt. panašios paskirties statiniai 
____________________________________ 
Kiti žemės sklypai, kuriuose galima žemės 
ūkio veikla, - maisto produktų gamyba,ap- 
dorojimas, perdirbimas. 

 
3.3. Detaliojo plano sprendiniai. Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo 
reikalavimai 
 
 Planuojamas žemės sklypo naudojimo būdas, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo 
režimo reikalavimai turi atitikti galiojančius norminius dokumentus ir nepabloginti gretimybių savininkų 
žemės ir kito nekilnojamojo turto naudojimo sąlygų, nepažeisti jų interesų, vykdant melioracijos įrenginių 
rekonstrukciją. 
 Priimami šie detaliojo plano sprendiniai: 

- Pakeisti dalies 1,8423 m2 ploto žemės sklypo kadastrinis Nr. 8840/0003:338 pagrindinę 
tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties (tp1, Z4) į kitos paskirties – 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos gyvenamąją teritoriją (tp6, G1) ir suformuoti 
penkis sklypus individualių gyvenamųjų namų statybai: - sklypus Nr. 1 – 1519 m2,  Nr. 2 – 
1621 m2, Nr. 3 – 1495 m2, Nr. 4 – 1494 m2, Nr. 5 – 1501 m2, - viso 7630 m2 plote. 

- Pakeistipagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties 
inžinerinės infrastruktūros teritorija 103 m2 plote ir suformuoti žemės sklypą Nr. 6 
inžinerinių tinklų aptarnavimo objektų – elektros tranzitinės modulinės transformatorinės 
pastotės – statybai (tp10, I1) 

- Suformuoti 10690 m2 ploto žemės sklypą Nr. 7, paliekant esamą pagrindinę tikslinę žemės 
naudojimo paskirtį, - žemės ūkio paskirties žemė (tp1, z4) 

 Numatomas leistinas gyvenamųjų namų aukštis – 9 m (nuo vidutinės žemės paviršiaus 
altitudės), dviejų aukštų. 
 Leistinas žemės sklypų užstatymo tankumas – sklypams Nr.1-5 – 0,25, modulinės ETP sklypui 
Nr.6– 0,08. 
 Leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas – sklypams Nr.1-5 – 0,40, modulinės ETP 
sklypui  Nr. 6 - 0,08. 
 Suformuojamų individualių sodybinio tipo gyvenamųjų namų statybai žemės sklypų ribos, 
kampų koordinatės pateikiamos pagrindiniame brėžinyje. Gyvenamieji namai statomi ne arčiau kaip 8,0 
m nuo gatvės važiuojamosios dalies ribos. 
 Apribojimai, apsauginės zonos, sanitarinės zonos ir kiti pasirinktieji reikalavimai pateikiami 
pagrindiniame brėžinyje. 
  
3.4. Numatomi planuojamo žemės sklypo inžineriniai įrenginiai 
 
 Sklypo dalyje, atidalinamoje 5 sklypų individualių gyvenamųjų namų statybai, numatomi: 
vandens tiekimo tinklai iš Pagrynių gyvenvietės tinklų ir nuotėkų nuvedimo tinklai į Pagrynių tinklus, per 
juos į Šilutės miesto nuotėkų valymo įrenginius. Lietaus nuotėkų tinklai neprojektuojami esant smėlio 



gruntui ir mažam užstatymo tankumui. Numatomos pakloti elektros kabelinės linijos iš  modulinės ETP, 
projektuojamos sklype Nr. 6. 
 Inžineriniai tinklai planuojamame sklype įrengiami vadovaujantis LR Vyriausybės galiojančiais 
norminiais dokumentais, planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi ir išduotomis 
techninėmis sąlygomis. 
 
               3.4.1. Vandentiekio tinklai 
  
 Suvartojamo vandens norma vienam žmogui yra 160 ltr/d. Priimama, kad viename 
suformuojamame sklype gyvens po 4 žmones. Vandens suvartojimo norma vieno namo gyventojų 
reikmėms – 0,64 m3/d. arba 234 m3/met. Planuojamo sklypo 5 gyvenamųjų namų vandens suvartojimo 
norma – 3,2 m3 per parą, arba 1168 m3 per metus. 
 Sparčiai užstatomą individualiais gyvenamaisiais namais Šilutės rajono teritoriją, esančią prie 
pietinės Šilutės miesto ribos, numatoma jungti prieŠilutės miesto magistralinių vandentiekio ir nuotėkų 
tinklų. Tam reikalingos investicijos ir laikas įgyvendinimui, bet jau statomi gyvenamieji kvartalai, 
planuojamą sklypą numatoma artimiausiu metu sujungti su Pagrynių vandentiekio tinklais.  
 Perspektyviniai vandentiekio tinklai prijungiami prie Šilutės miesto magistralinių tinklų, 
įrengiami vadovaujantis RSN 136-92 “Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai 
reikalavimai”. Ant perspektyvinių vandentiekio tinklų bus įrengiami gaisrų gesinimo hidrantai, 
maksimalus pasiekiamumo atstumas – 200m  
 Vandentiekio tinklai paklojami privažiavimo D1-2 kategorijos gatvelėje pagal parengtą 
inžinerinių tinklų techninį projektą. 
 
 3.4.2. Buitinių nuotėkų tinklai 
  

Kaip ir vandentiekio tinklai, buitinių nuotėkų tinklai iš planuojamo sklypo netolimoje 
perspektyvoje bus nukreipti į Šilutės miesto magistralinius nuotėkų tinklus, pirmoje eilėje numatoma 
įrengti nuotėkų siurblinę ir surinktas nuotėkas slėgine linija nukreipti į Pagrynių gyvenvietės nuotėkų 
tinklus. 

Esant vandens suvartojimo normai 160 ltr/d. vienam gyventojui, viename gyvenamajame name 
susidarys 0,64 m3  per dieną nuotėkų, visam 5 namų kvartalui – 3,2 m3/p. Nuotėkų kiekis per metus – 
1168 m3. 
 Privažiavimo gatvelėje numatomi pakloti d 120 buitinių nuotėkų tinklai. Šalia vietinio kelio, 
sklypuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 7, paklojamas nuotėkų tinklas ir nustatomas servitutas 207- teisė aptarnauti 
inžinerines komunikacijas. 
 
 3.4.3. Lietaus nuotėkų tinklai 
  
 Planuojamame sklype nenumatomi lietaus nuotėkų tinklai. Sklypo reljefas yra su nedideliu bet 
tolygiu nuolydžiu šiaurės vakarų kryptimi, todėl patogus paviršinių vandenų nuvedimui, nėra pavojaus, 
kad kuriame nors plote užsistovės kritulių vanduo.Sklypų užstatymo tankumas mažas, paviršiniai 
vandenys per sausinimo sistemą greitai pasišalins iš teritorijos. Atliekant gyvenamųjų namų techninius 
projektus, vertikalinį išplanavimą atlikti taip, kad lietaus vandenys nuo stogų, grįstų paviršių nutekėtų į 
želdynus, daržus ir gėlynus. 
3.4.4. Planuojami sunaudojami vandens ir susidarančių nuotėkų kiekiai,  
                         elektros energijos galingumai  
 

Vandens 
sunaudojimas 

Ūkio-buities nuotėkų 
kiekiai 

Lietaus 
nuotėkų 
kiekiai 

Eil. 
Nr. 

Kvartalo naudotojai 

m3/d m3/met. m3/d m3/met. m3/met. 

El.energijos 
galingumas 

kW 

1. 16 gyvenamųjų namų 11,0 4015,0 11,0 4015,0  8-12 kW  
(1 namui) 

2. Vandens gręžiniai      3-5 
3. Gatvių apšvietimas      7,0 



 3.4.4. Šildymas 
  
 Projektuojant ir įrengiant pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, būtina 
vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Dujų sistemos gyvenamuosiuose namuose 
įrengiamos vadovaujantis STR 2.08.01:2004 (3.18). Suplanuotuose sklypuose numatomas pastatų 
šildymas iš vietinių individualių automatizuotų katilinių.  
 Galimas patalpų šildymas ir elektros įrenginiais. Dėl būsimos didelės sodybinio tipo 
gyvenamųjų namų koncentracijos šioje teritorijoje ir gretimose teritorijose, katilinių kūrenimas malkomis 
žymiai padidintų oro taršą. Katilinėms kūrenti bus nauojami skystas naftos produktų kuras, suskystintos 
dujos cisternose, vietinis gamtinis kuras. Galimas epizodinis patalpų šildymas židiniais. Šildymo sistemos 
projektuojamos pagal pastato paskirties, užsakovo pageidaujamo komforto lygio ir kitus specifinius 
reikalavimus. Šildymo sistemos visi komponentai (šildymo prietaisai, vamzdynų medžiaga, išdėstymas, 
valdomoji sistema) turi atitikti esminius statinio reikalavimus. Pastatų išorinės konstrukcijos turi būti 
apšiltintos pagal normų nustatytus parametrus, kad norminė patalpų temperatūra būtų palaikoma taupiai 
naudojant energiją. 
 
 3.4.6. Elektros tiekimas 
  
 Planujamo sklypo (kad. Nr. 8840/0003:338) vakariniame kampe, prie kelio į 
Pagrynius,suformuojamas 103 m2 žemės sklypas (ekspl. Nr. 6) 10/0,4 kV tranzitinės modulinės elektros 
transformatorinės pastotės statybai. 
 ETP prijungiama prie 10 kV kabelinės linijos Pagrynių gyvenvietėje, aukštos įtampos kabelis 
bus klojamos esamose infrastruktūros paskirties teritorijose prie vietinio kelio į sodus, servitutai 
nenustatomi, nes teritorija pakelėje skirta inžinerinių tinklų įrengimui. 
 Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. 
Žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 [3.9] ir RSN 139-92 [3.22]. 
Gyvenamuosiuose namuose turi būti įrengiami autonominiai dūmų detektoriai pagal Autonoiminių dūmų 
detektorių įrengimo instrukciją. 
 Suplanuotos gatvelės raudonųjų linijų ribose 0,4 kV kabelinėmis linijomis elektros srovė 
privedama iki namų valdų sklypų. Pagal vartotojo pateiktą paraiška reikiamam galingumui, elektros 
energijos tiekimas privedamas prie sklypų į numatomus 0,4 kV skirstomuosius punktus, subendrintus su 
vartotojų įvadiniais apskaitos skydais (ĮAS). Elektros energjos apskaita įrengiama ant sklypo ribos pagal 
elektros įvadinių apskaitos spintų pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų 
galiojančius reikalavimus. 
 
3.4.7. Atliekų šalinimas 
  
 Numatomas tik ūkio ir buities atliekų susidarymas. Priimama atliekų susidarymo norma – 125 
kg/metus vienam žmogui. Per metus 5 gyvenamųjų namų grupėje susidarys 2,5 tonos ūkio ir buities 
atliekų. Ūkio ir buities atliekos  bus rūšiuojamos į atskirus konteinerius ir ivežamos į buitinių atliekų 
sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotom atliekų tvarkymo 
įmonėm. 
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3.5. Susisiekimo sistemos organizavimas 
  
 Planuojamas sklypas yra prie vietinio kelio iš Pagrynių į sodus „Poilsis“ ir „Draugystė“, 800 m 
nuo Pagrynių. Sklypo šiaurės vakarinė riba ribojasi su šiuo keliu, kelias yra 6,0 m pločio,žvyro danga. 
Toliau kelias sodo pakraščiu įsijungia į Šilutės miesto Stadijono gatvę. Šie du paminėti išvažiavimai 
užtikrina normalų transportinį ryšį su rajono centru ir Pagryniais, taip pat su socialiniais ir komerciniais 
pirminio aptarnavimo objektais(žr. situacijos schemą). 
 Sklype suprojektuojama 120 m ilgio D1-2 kategorijos 4,5 m pločio gatvė . Dėl labai mažo 
transporto eismo intensyvumo, gatvės dangai pakanka žvyro-skaldos mišinio (1:1) 
 Į sklypus numatomi įvažiavimai iš gatvės, įrengiamos po 2 vt. kietos dangos automobilių 
stovėjimo aikštelės sklypo viduje. Numatomuose individualiuose gyvenamuose namuose bus įrengiami 
garažai lengviesiems automobiliams 1-2 vietų, pagal poreikį. 
 
3.6. Pirminis planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir galiojantiems teritorinio planavimo  
       dokumentų sprendiniams bei planavimo sąlygms vertinimas 
 
 Planuojamų sklypų pastatai turi turėti vientisą architektūrinę išraišką, vienodą stilistiką. 
Želdynai formuojami nedideliais masyvais arba juostiniais apsauginiais želdiniais, pavienių medžių 
grupėmis ir maksimaliai apželdinant sodybas. Pastatų statybai ir apdailai naudojamos tradicinės 
statybinės ir apdailos medžiagos. Tvorų pobūdis, dydžiai ir medžiagos numatomos, atsižvelgiant į 
kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kurioje yra planuojama teritorija, reikalavimus bei aptveriamų pastatų 
stilių. Neleidžiama aptverti sodybų (namų valdų) neperregimomis tvoromis, jei nėra būtinybės įrengti 
ekraninės triukšmo užtvaros nuo kelio. Sodybas tverti ažūrinėmis tvoromis. RSN 151-92 “Miestų ir 
gyvenviečių sodybos” 1997-06-20 Nr.180 (dalinis pakeitimas ir papildymas) 2.5. punktas – sklypai nuo 
gatvės gali būtu atitveriami ne aukštesnėmis kaip 1,8 metro tvoromis”. Tvoros turi turėti architektūrinį 
vientisumą visoje planuojamojoje teritorijoje ir derėti prie pastatų architektūrinės išraiškos. Vykdomi 
darbai turi didinti vietovės estetinį potencialą, išsaugoti ir išryškinti reljefo įvairovę. 
 Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinių vertybių sugadinimą, saugomų 
augalų rūšių ir bendrijų radviečių ir augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą, vykdant žemės darbus, atsako 
darbų vadovas ir kiti kaltininkai įstatymų nustatyta tvarka. Apie padarytą žalą surašomas aktas, 
dalyvaujant suinteresuotų įmonių (institucijų), rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos 
pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti (STR 1.07.02:1999 
“Žemės darbai”, 1999-09-16 Nr.228 22 punktas). 
 Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti inžineriniai 
tinklai, kiti inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės (21 punktas), darbai laikinai sustabdomi. 
Leidimą žemės darbams vykdyti išdavusi tarnyba, o kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar 
statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam šie statiniai priklauso, pareikalauja iš 
naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją 
praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus.  
 Tvenkinių įrengimui žemės kasimo darbai bus vykdomi nustatyta tvarka, laikantis STR 
1.07.02:1999 “Žemės darbai”, 1999-09-16 Nr.228 pagal žemės darbų vykdymo aprašymą ir schemą, 
pateikiamą kartu su vietinių inžinerinių tinklų ir gyvenamo namo techniniu projektu. Pagal žemės kiekių 
balansą, aukščių planą, formuojamo reljefo raiškumą bus įvertintas išvežamo grunto pagal sutartį kiekis. 
 Visi darbai turi būti atliekami tikslu didinti vietovės estetinę vertę, vadovaujantis 
profesionalumo kriterijais, išsaugant erdvinę harmoniją su aplinkinėmis teritorijomis ir nepažeidžiant 
trečiųjų asmenų interesų. 
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3.7. Kitos sąlygos, susijusios su planuojama ūkine veikla 
 
 Gaisrinė sauga 
 Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių 
 

Atstumas (m) iki gyvenamųjų pastatų bei kitų pastatų, kurių ugniai atsparumo 
laipsnis 

Gyvenamoji bei kitos paskirties 
pastato ugniai atsparumo laipsnis 

I II III 
I 6 8 10 
II 8 8 10 
III 10 10 15 

 
Pastabos: 

1. Priešgaisriniai atstumai įvertinami tarp pastatų išorinių sienų; jei pastatuose yra išsikišančių 
daugiau kaip 1 m konstrukcijų, pagamintų iš E ar F degumo klasių statybos produktų, atstumas 
skaičiuojamas nuo šių konstrukcijų. 

2. Priešgaisriniai atstumai tarp vienos paskirties pastatų (gyvenamųjų arba kitos paskirties – 
ūkinių pastatų, garažų, pirčių ir pan.) gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant 
ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija gyvenamiems pastatams nustatyto gaisrinio 
skyriaus ploto. Šiuo atveju tarp skirtingų paskirčių pastatų grupių (gyvenamųjų ir kitos 
paskirties pastatų) turi būti išlaikomi 3 lentelėje nurodyti priešgaisriniai atstumai. 

3. Priešgaisriniai atstumai tarp įvairios paskirties pastatų (gyvenamųjų, ūkinių, garažų, pirčių ir 
pan.) gali būti neišlaikomi, juos pakeičiant piešgaisrinėmis REI-M 180 sienomis, kurios 
įrengiamos pagal didesnio iš besiribojančių pastatų kontūrus. 

4. Pastatams, kurių išorės danga (fasadų ar stogo) įrengiama iš E ar F degumo klasių statybos 
produktų, priešgaisriniai atstumai turi būti padidinti 20%. 

5. Atstumai tarp gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų (ūkinio pastato, garažo, pirties ir 
pan.) vieno sklypo ribose nenormuojami. 

             . 
 Apsauga nuo triukšmo 
 
 Apsaugos nuo triukšmo charakteristikos ir priemonės nustatomos vadovaujantis STR 
2.01.01(5):1999 [3.6]. Gyvenamojo pastato išorės aplinka (sklypo ribose) nuo išorės triukšmo šaltinių 
prireikus gali būti apsaugoma triukšmo ekranais, įrengiamais tarp triukšmo šaltinio ir gyvenamojo 
pastato.Vienbučio gyvenamojo pastato garso klasė (akustinio komforto lygis) projektuojama statytojui 
(užsakovui pageidaujant. Namo atitvarų garso izoliavimo rodikliai nustatomi vadovaujantis STR 
2.01.07:2003 [3.10]. Minimali  privaloma naujai projektuojamo sublokuoto su kitais pastatais (pastatu) 
namo (gyvenamojo bloko) garso klasė – C. Tradicinių rąstinių namų kaimo vietovėje garso klasė 
nereglamentuojama. 
  
Architektūriniai-statybiniai reikalavimai 
 
 Gyvenamųjų pastatų architektūra turi būti tokia, kad: 

- atitiktų esminius statinio architektūros reikalavimus, nurodytus Statybos įstatymo 5 
straipsnyje; 

- panaudotų vietinės ar regioninės tradicinės architektūros dvasinius ir medžiaginius resursus; 
- užtikrintų herus mažaaukščių pastatų pagrindinių patalpų ir sklypo funkcinius, vizualinius ir 

kompozicinius ryšius; 
užtikrintų naujo pastato kompozicinį ryšį (mastelio, proporcijų, medžiaginio, spalvinio sprendimo darną) 
su supančios gamtinės ir dirbtinės aplinkos elementais. 
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Aplinkosaugos reikalavimai 
 

1. Pagal LR AM 2002-02-27 įsakymą Nr.80 ūkinės veiklos objektai, kurie į gamtos aplinką 
išleidžia 5 m3/d ir daugiau nuotekų, privalo gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimą. 

2. Pagal LR 2001-03-30 įsakymą Nr.171 Miestų ir kitų gyvenamųjų teritorijų buitinių nuotėkų, 
išleidžiamų į gamtos aplinką, kontrolė atliekama priklausomai nuo jų dydžio (gyventojų 
ekvivalento, nuotekų kiekio). Minimalus metinis ėminių skaičius yra: 

 - kai vandens naudotojas išleidžia 5 m3/d ir daugiau (iki 2000 GE) nuotekų, analizės atliekamos 
kartą per ketvirtį. 
 
 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 

 
 Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr.920 (2004-07-16) “Dėl teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, atliekamas detaliojo plano 
sprendinių poveikio vertinimas. 
 Remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo 8.2. 
punktu, kai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai neturi įtakos kuriam nors šios tvarkos aprašo 7 
punkte nurodytam aspektui ar keletui aspektų, sprendinių poveikis tais aspektais nevertinamas. Šilutės 
rajono savivaldybės Pianavimoir plėtros skyriaus sąlygose Nr.09-375/2005(08/43) reikalaujama atlikti 
detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimą, aplinkos kokybės ir higienos būklės aspektais. Priimti 
detaliojo plano sprendiniai vertinami šiais aspektais: 
 
I. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI 
 
 1. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą. 
 Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, t.y. pastačius 5 individualius gyvenamuosius namus ir 
įrengus numatomą inžinerinę infrastruktūrą, į šią teritoriją iš labiau užterštų Šilutės miesto gyvenamųjų 
kvartalų atsikels gyventi 5 šeimos. Jos čia ras geresnes sąlygas šeimos kasdienei buičiai ir poilsiui: 
mažesnį triukšmo lygį, oro užterštumą, daugiau erdvės vaikų žaidimui ir suaugusių žmonių laisvalaikio 
užsiėmimams. Tendencija, kad iš didelių miestų gyventojai keliasi į priemiesčius, pasitvirtina ir Šilutje. 
Poveikis žmonių sveikatai neabejotinai bus teigiamas, nes individualiame name yra nepalyginamai 
geresnės galimybės sukurti komfortines higienines sąlygas pagal pageidavimus ir naujausias 
technologijas, negu tai buvo galima padaryti daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose. 
 
II. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI 
 
 2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę. 
 Individualių gyvenamųjų namų kvartalo poveikis oro užterštumui nebus didelis: šildymui bus 
deginamos suskystintos dujos ir epizodiškai malkomis židiniai. Autotransporto, daugumoje lengvųjų 
automobilių, eismas bus nedidelis, oro tarša nežymi. 
 
 3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos  
                   paviršinių ir požeminių vandenų kokybę. 
 Požeminiai vandenys vandens tiekimui nebus naudojami, bus prisijungta prie Šilutės miesto 
vandentiekio tinklų. Paviršiniai vandenys nebus teršiami,- įrengiami buities nuotėkų tinklai, atstatoma 
statybų metu pažeista esama drenažo sistema, nebus kasami šachtiniai šuliniai. 
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 4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas 
 Dalies sklypo paskirtis keičiama iš žemės ūkio į gyvenamąją. Vykdant gyvenamųjų namų, 
gatvės ir inžinerinių tinklų statybą, derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nustumiamas į laikinas 
saugojimo vietas, baigus darbus panaudojamas teritorijos sutvarkymui: gazonų įrengimui, medžių ir 
krūmų sodinimui, mėgėjiškai gėlininkystei ir sodininkystei. 
 5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę 
 Sklypas anksčiau buvo naudojamas agrarinei paskirčiai, kurį laiką dirvonavo, todėl biologinė 
įvairovė čia buvo sunaikinta. Sutvarkius aplinką po statybų, ekosistema bus absoliučiai sukultūrinta, 
urbanizuota. 
 6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes 
 Planuojamas sklypas nesiriboja su saugoma teritorija, nėra jų ir tolimesnėje aplinkoje. 
 7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką 
 Artimiausias rekreacinis objektas yra su sklypu besiribojantis nuostabaus grožio ir rekreacinės 
vertės pušynas. Artimiausias vandens telkinys – Šyšos upė Šilutės miesto parke, apie 1 km atstume.
 8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą 
 Dalis sklypo iš agrarinės teritorijos virs urbanizuota teritorija, kraštovaizdis, atsižvelgiant ir į 
gretimų sklypų urbanizaciją, pasikeis kardinaliai, teritorijos ekologija bus tvarkoma technogeniniais 
pagrindais. 
 9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę 
 Užstačius planuojamą sklypą individualiais gyvenamais namais (kartų su tokiais pat 
kaimyniniais sklypais), kraštovaizdis taps urbanizuotas, jo kokybė priklausys nuo atskirų pastatų 
architektūros ir apdailos medžiagų, teritorijų sutvarkymo ir apželdinimo lygio. 
 10. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus 
Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objekto, - Pagrynių kaimo II evangelikų liuteronų kapinių, - 
apsaugos nuo fizinio poveikio zoną. 
 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 
 

1. Detaliojo plano organizatorius:  Šilutės rajono savivaldybės administracija 

2. Detaliojo plano rengėjas: A. Vitonio firma “Urbarchas” 

3. Detaliojo plano pavadinimas: Žemės sklypo Pagrynių kaime, Šilutės seniūnijoje seniūnijoje 
(kadastr.Nr. 8408/000:338) detalusis planas 

4. 
Ryšys su planuojamai teritorijai 
galiojančiais dokumentais: 

Pagrynių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos 
projektai. 

5. 
Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar 
vidutinės trukmės streteginio planavimo 
dokumentais: 

Planuojama remiantis Šilutės rajono teritorijos rengiamu 
strateginiu planu 

6. Status quo situacija: Esama žemės ūkio paskirties žemė laikinai nenaudojama 

7. 
Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant 
detaliojo plano sprendinius: 

Individualių gyvenamųjų namų statyba 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) 

Vertinimo aspektai 
Teigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 
Sprendinio poveikis:   
Teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamai veiklos sričiai 

Teigiamas ilgalaikis - 

Ekonominei aplinkai Teigiamas ilgalaikis - 
Socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis - 

9. 
 
 

Gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui Teigiamas ilgalaikis - 
10. Siūlomos alternatyvos poveikis: Alternatyvinių sklypų 

individualiai statybai nėra 
 

 
 



4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ATITIKIMO GALIOJANTIEMS       TERITORINIO 
PLANAVIMO DOKUMENTAMS ĮVERTINIMAS. 

 
 Šio detalijo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio 
planavimo dokumentams: 

- Klaipėdos apskrities bendrajam planui. Vakarų Lietuva 2020, 
- Pradedamam rengti Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrajam planui, 
- Šilutės rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemai (specialiajam 

planui). 
 
 Kiti aopribojimai planuojamai ūkinei veiklai ir jos įtakai aplinkai bei gretimuose žemės 
sklypuose vykdomai ūkinei veiklai nustatomi pagal pridedamą sąrašą įstatymų ir norminių dokumentų: 
 

1. LR Teritorijų planavimo įstatymas 2004-05-01. 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr.I-2223, 1992-01-21, red. I-1352, 1996-05-28, red. Nr.IX-677, 

2001-12-20. 
3. LR Vandens įstatymas Nr.IX-1388, 2003-03-25. 
4. LR Žemės įstatymo pakeitimo įstatymas 1994-04-26 Nr.1-446. 
5. Atlkiekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.72-3016, 2002. 
6. Aplinkos monitoringo įstatymas Nr.112-2824, 1997-11-20. 
7. Žemės ir miško naudojimo specialiosios sąlygos (LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343, 

red. 1995-12-29 Nr.1640). 
8. AM 2001-10-05 įsakymas 495 “Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti 2005, Nr.87-

3054”. 
9. LAND 4-99 “Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti projektavimo, 
įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka”. 

10. AM 2003-12-24 įsakymas Nr.687 “Aplinkos apsaugos reikalavimai paviršinėms nuotekons 
tvarkyti”. 

11. STR 2.02.05:2004 “Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos” 2004-07-08 Nr.D1-376. 
12. LR AM įsakymas 2001-03-30 Nr.171 “Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su 

nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo”. 
13. HN 35-2002 “Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės”. 
14. HN 60-2004 “Pavojingų cheminių medžiagų didžiausias leidžiamos koncentracijos dirvožemyje” 

(2004, Nr.41-1357). 
15. HN 44-2003 “Vandenviečių sanitarinių zonų nustatymas ir priežiūra”. 
16. HN 104-2000 “Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų”. 
17. HN 33:1:2003 “Akustinis rtriukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. 

Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai”. 
18. HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”. 
19. STR 2.01.01(1-:-6):1999-2004 “Esminiai statinio reikalavimai”. 
20. AM 2003-12-19 įsakymas Nr.673 “Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, 

priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka”. 
21. LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2004-01-15 Nr.IX-1962, 2004-09-28 

Nr.IX-2466. 
22. STR 2.01.04:2004 “gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”. 
23. STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”. 
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