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 ŽEM S SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 8840/0002:507 

ŠILUT S R. SAV., ŠILUT S SEN., PAGRYNI! KAIME,  
DETALIOJO PLANO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                                                         Planavimo organizatoriai: Dalia Bernotien" ir Vilma Grici#nien"     
                                                                                                                   (pagal detaliojo teritorij  planavimo   
                                                                                                                    organizatoriaus teisi  ir pareig  perdavimo  
                                                                                                                    2006-12-05 sutart! Nr.R5-(9.40)-849) 

                                           Plano reng"jas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 
 

1. ESAMA SITUACIJA - ANALIZ   
Planuojamas žem"s sklypas yra Šilut"s rajone, Šilut"s seni#nijoje, Pagryni  kaime. Tai kitos paskirties . 

gyvenamosios teritorijos naudojimo b#do ir mažaaukš$i  gyvenam j  nam  statybos naudojimo pob#džio  sklypas, 
suformuotas detaliuoju planu, patvirtintu Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos 2006-06-22 sprendimu Nr.T1-1166 
„D"l pritarimo žem"s sklypo, kurio kadastrinis nr.8840/0002:269, Šilut"s r.sav., Šilut"s sen., Pagryni  k., žem"s 
#kio paskirties keitimui ir detaliojo plano patvirtinimo“. Sklyp% lygiomis dalimis nuosavyb"s teise turi planavimo 
organizator"s.  

Planuojama teritorija yra Pagryni  kaimo vakarin"je dalyje. Privažiavimas ! sklyp% suplanuotas iš 
žem"tvarkos projektu suprojektuoto privažiavimo kelio, kuris detaliajame plane si#lomas rekonstruoti ! D 
kategorijos gatv&.  

Inžinerini  tinkl  sklype n"ra. Detaliuoju planu suprojektuotas vandentiekio, buitini  nuotek   ir elektros 
tinkl  prisijungimas prie magistralini  tinkl . Detaliuoju planu buvo suplanuoti bendri gaisrin"s saugos sprendiniai, 
kuriems !gyvendinti sklypas turi viešpataujant! servitut% – kiti servitutai – teis" ribotai naudotis žem"s sklypo 
dalimis – priešgaisriniam privažiavimui, sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:508.        
           Saugotin  želdini  planuojamuose sklypuose n"ra. Sklyp  žem"s paviršius - lygus. Sklype yra melioracijos 
sistem  !renginiai.  
               Teritorij% patenka ! Pagryni  gyvenviet"s teritorij%, kuri generaliniame gyvenviet"s plane numatyta 
gyvenamajai statybai.  (Pagryni  gyvenviet"s generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 Šilut"s rajono LDT VK 
sprendimu Nr.64).   
 
 

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
            Planavimo tikslas –  sklypo padalinimas; užstatymo reglament , speciali j  žem"s naudojimo s%lyg  
nustatymas      

Planuojamas žem"s sklypas dalinamas ! du sklypus, kuriems nustatomas (paliekamas esamas) naudojimo 
b#das – gyvenamosios teritorijos – G, pob#dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam  statybos – G1.  

Sklypuose planuojamas gyvenam j  nam  su priblokuotais ar atskirai stovin$iais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo linija formuojama, !vertinant privažiavimo kelio, kaip  b#simos gatv"s, užstatym%. 
Užstatymo architekt#rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Numatomas sklyp  želdinimas vadovaujantis 
STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto.  

'važiavimai ! sklypus planuojami  per sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:508 nustatyt% servitut% -  
kodas 103 –  teis" kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dal! (viešpataujantis daiktas).   

 
Inžineriniai tinklai 

Sklyp  inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenviet"s infrastrukt#roje, prisijungiant prie Pagryni  
gyvenviet"s esam  inžinerini  tinkl : 

- vandentiekis ir nuotekos – centralizuoti gyvenviet" tinklai, pagal UAB „Šilut"s vandenys“ 2006-12-21 
išduotas s%lygas Nr. (6.24-06)-172(S12); prisijungimas pagal šias s%lygas suderintas sklypo Šilut"s 
r.sav., Pagryni  k., Tuj  g.27 savininku. Adresas patikslintas pagal kadastro žem"lap!; 

- lietaus nuotekos – lietaus nuotek  n"ra, pagal UAB „Šilut"s komunalininkas“ 2007-01-02 išduotas 
speciali%sias s%lygas Nr.01; 

- elektra – pasijungimas prie elektros tinkl  numatytas pagal AB “Vakar  skirstomieji tinklai”, Šilut"s 
                 skyriaus, 2006-12-20 išduotas planavimo s%lygas Nr.49000-219; 
       -         ryšiai – pagal AB TEO LT 2007-01-15 išduotas planavimo s%lygas Nr.03-2-05-285; 

- šildymas – centralizuot  šilumos tinkl  n"ra, pagal UAB „Šilut"s šilumos tinklai“ 2006-12-21 išduotas 
speciali%sias s%lygas Nr.(1.16) – 1178. Sklypuose planuojama vietin" šildymo sistema, kuri  
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pasirenkama techninio projekto rengimo etape, !vertinant pasirinktos sistemos techninius ir 
normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastat  ir statini  techninius projektus !vertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir j  rekonstrukcijai ar išk"limui keliamus reikalavimus, pagal Šilut"s rajono savivaldyb"s 
administracijos kaimo reikal  skyriaus 2006-12-27 s%lygas Nr.KR3-671; 

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žem"s naudojimo s%lygos. Tinkl  
prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerini  tinkl  sprendiniai detalizuojami rengiant techninius 
projektus.  
Gaisrin" sauga 
      Gaisrin"s saugos sprendiniams !gyvendinti sklypams yra servitutas – kiti servitutai – teis" ribotai naudotis 
žem"s sklypo dalimis – priešgaisriniam privažiavimui, sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:508. Šiais 
sprendiniais min"tame sklype gaisr  gesinimui numatytas atviras vandens telkinys iki 300m2 paviršiaus ploto bei 
privažiavimui prie priešgaisrinio vandens telkinio projektuojama kietos dangos 12mx12m priešgaisrin" apsisukimo 
aikštel".       
Speciali j  s%lyg  ir servitut  tikslinimas 
Nauji servitutai - kodas 103 –  teis" kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dal! (viešpataujantis daiktas) – 
sklype, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:508. 
 
 

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilut"s r.sav. Šilut"s sen., Pagryni  k. - prieš rengiant sklypo geodezinius matavimus, planavimo 
organizatorius turi kreiptis ! Šilut"s rajono savivaldyb&, kad sklypui b#t  suteiktas tikslus adresas. 
Sklypo plotas: 1700kv.m 
Sklypo savininkai: Dalia Bernotien" ir Vilma Grici#nien"     
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b#das – gyvenamoji teritorija - G; pob#dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,0m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 24%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 35%;  
a – želdyn  plotas – 19%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s%lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Elektros linij  apsaugos zona – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 

- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai: 
- kodas 103 –  teis" kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dal! (viešpataujantis daiktas) – sklype, kurio 

kadastrinis Nr. 8840/0002:508; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklype, kurio 

kadastrinis Nr. 8840/0002:508;   
- kiti servitutai – kodas 91 – teis" ribotai naudotis žem"s sklypo dalimis  - priešgaisriniam privažiavimui - 

(viešpataujantis daiktas) - sklype, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:508.  
- kodas 206 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
SKLYPAS 2  
 Sklypo adresas: Šilut"s r.sav. Šilut"s sen., Pagryni  k. - prieš rengiant sklypo geodezinius matavimus, planavimo 
organizatorius turi kreiptis ! Šilut"s rajono savivaldyb&, kad sklypui b#t  suteiktas tikslus adresas. 
Sklypo plotas: 1700kv.m 
Sklypo savininkai: Dalia Bernotien" ir Vilma Grici#nien"     
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b#das – gyvenamoji teritorija - G; pob#dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,0m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 24%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 35%;  
a – želdyn  plotas – 19%; 
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Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s%lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Elektros linij  apsaugos zona – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 

- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai: 
- kodas 103 –  teis" kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dal! (viešpataujantis daiktas) – sklype, kurio 

kadastrinis Nr. 8840/0002:508; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklype, kurio 

kadastrinis Nr. 8840/0002:508;   
- kiti servitutai – kodas 91 – teis" ribotai naudotis žem"s sklypo dalimis  - priešgaisriniam privažiavimui - 

(viešpataujantis daiktas) - sklype, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:508.  
- kodas 206 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
 

4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINI! PASEKMI! VERTINIMO 
ATASKAITA  

 
Planuojamas žem"s sklypas dalinamas ! du sklypus, kuriems nustatomas (paliekamas esamas) naudojimo 

b#das – gyvenamosios teritorijos – G, pob#dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam  statybos – G1.  
Sklypuose planuojamas gyvenam j  nam  su priblokuotais ar atskirai stovin$iais pagalbiniais pastatais 

užstatymas. Užstatymo linija formuojama, !vertinant privažiavimo kelio, kaip  b#simos gatv"s, užstatym%. 
Užstatymo architekt#rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Numatomas sklyp  želdinimas vadovaujantis 
STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto.  

'važiavimai ! sklypus planuojami  per sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:508 nustatyt% servitut% -  
kodas 103 –  teis" kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dal! (viešpataujantis daiktas).    

 
 

4.1.SPRENDINI! VERTINIMAS 
4.1.1. aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo  aspektu 

Nei planuojama teritorija nei jos gretimyb"s n"ra sanitarin& apsaugos zon% formuojantys objektai, tod"l  
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimyb"ms triukšmo, atmosferin"s 
taršos, nat#ralaus apšvietimo aspektais netur"s. 

Sklyp  inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenviet"s infrastrukt#roje, prisijungiant prie Pagryni  
gyvenviet"s generaliniame plane suprojektuot  ir !rengt  inžinerini  tinkl , vadovaujantis planavimo s%lygomis. 
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žem"s naudojimo s%lygos. Tinkl  
prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerini  tinkl  sprendiniai detalizuojami rengiant techninius 
projektus.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo aspektu netur"s. 

 
4.1.2 erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 

Planuojama teritorija nepatenka ! kraštovaizdžio vertybi  sud"ties turin$i% teritorij%. Sklypuose 
planuojamas gyvenam j  nam  su priblokuotais ar atskirai stovin$iais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo linija formuojama, !vertinant privažiavimo kelio, kaip  b#simos gatv"s, užstatym%. Užstatymo 
architekt#rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Numatomas sklyp  želdinimas vadovaujantis STR 
2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto.    

 'važiavimai ! sklypus planuojami  per sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:508 nustatyt% servitut% -  
kodas 103 –  teis" kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dal! (viešpataujantis daiktas).   

Planuojamas sklypas patenka ! Pagryni  gyvenviet"s teritorij%, kuri generaliniame gyvenviet"s plane 
numatyta gyvenamajai statybai ir atitinka šio plano sprendinius. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu  bei kraštovaizdžio formavimo 
aspektu netur"s. 
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4.1.3. priešgaisriniu aspektu 
      Gaisrin"s saugos sprendiniams !gyvendinti sklypams paliekamas servitutas – kiti servitutai – teis" ribotai 
naudotis žem"s sklypo dalimis – priešgaisriniam privažiavimui, sklype, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:508. Šiais 
sprendiniais min"tame sklype gaisr  gesinimui numatytas atviras vandens telkinys iki 300m2 paviršiaus ploto bei 
privažiavimui prie priešgaisrinio vandens telkinio projektuojama kietos dangos 12mx12m priešgaisrin" apsisukimo 
aikštel".       

Atstumai tarp gretim  sklyp  užstatym  atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrin" sauga. Pagrindiniai 
reikalavimai.“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbu$iai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrin"s saugos reikalavimus.   

Rengiant pastat  techninius projektus, b#tina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 
2.01.06:2003 “Statini  žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir RSN 139 -92 „Pastat  ir statini  žaibosauga“. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu netur"s. 
 
 
 
Projekto vadov"                                                                                   Alma (epien" (atestato Nr.A 695) 
 
                       
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastab  ir pretenzij  neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                         Dalia Bernotien"  
                                                        
                                                                                                             Vilma Grici#nien"     
                                                                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 




