
    
 
 

KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ 
GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS )   SKLYPO,  KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 

PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. 
DETALUSIS  PLANAS 

 
 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Detaliojo plano rengimo pagrindas –  1.1. Šilutės rajono savivaldybės  administracijos 
direktoriaus 2008-02-28 d. įsakymas Nr. A1-187, “Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 
8840/0002:382, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., detaliojo plano rengimo.“ 1.2. Šilutės 
rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus 2008-02-28 d. įsakymas Nr. A1-183,  „Dėl 
sklypo Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., kadastrinis Nr. 8840/0002:382, detaliojo 
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo.“                                             

2. Detaliojo plano organizatoriaus teisių perėmėjai – Romualdas Naujokas ir Genė 
Naujokienė, gyvenantys Sodų g. 11-58, Šilutėje. 

      3.   Detaliojo plano rengėjas – architektė Rasa Bekerytė  (Stoties g. 19, LT- 81164 Kuršėnai). 
      4.   Detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo tvarka : supaprastinta.  
 
 
 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIŪLYMAI  
 

      5. Sklypo plotas – 0,2518 ha., kitos paskirties žemė, naudojimo būdas -  gyvenamosios teritorijos, 
naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Šis žemės sklypas turi skirtą servitutą 
kodas 208,- teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas ( tarnaujantis daiktas ). Taip pat 
turi paskirtas specialiąsias sklypo naudojimo sąlygas: kelio apsaugos zoną, vandentiekio, lietaus ir 
fek. kanalizacijos tinklų apsaugos zonas, žemių, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios 
melioracijos sistemos ir įrenginiai apsaugos zonas. Nagrinėjamas sklypas yra sklypų skirtų 
individualių namų statybai kvartale. 2004 metais detaliuoju planu buvo suformuoti trys sklypai apie 
25 arų dydžio. Nagrinėjamas sklypas yra pats šiauriausias. Pietų pusėje jį riboja žemėtvarkos projektu 
suprojektuotas kelias, šiaurėje – gyvenamosios paskirties 0,2521 ha sklypas, priklausantis Astai ir 
Egidijui Grušauskams. Gretimas sklypas rytuose yra 10m pločio, 0,2088 ha ploto  infrastruktūros 
teritorijos sklypas, priklausantis Editai Endriulienei. Gretimas sklypas vakaruose apie 2 ha ploto yra 
visuomeninės paskirties teritorija (skirta bažnyčioms, vienuolynams ir kitokiems religinių 
bendruomenių objektams statyti). Sklypas priklauso Šilutės evangelikų baptistų bažnyčiai.  

  Detalaus plano sprendiniuose siūloma: 
          5.1. Šiuo detaliuoju planu sklypas kadastrinis Nr. 8840/0002:382, plotas – 0,2518 ha, 
dalinamas į du sklypus:  Nr. 1 – plotas 0,1559 ha ir Nr. 2 – plotas 0, 0959 ha. Abiejų sklypų 
naudojimo būdas -  gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos. Įvažiavimai iš greta esančio infrastruktūros paskirties sklypo. 
         

 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                III. NUMATOMI   SPRENDINIAI  

 
                                                                                                                                                    Lentelė 

 Esama padėtis Numatomi  sprendiniai 
   Planuojama teritorija Privati žemė . Namų valda 

 
 

   Teritorijos adresas kadastrinis Nr. 8840/0002:382 
Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. 

sav.   

Sklypas, nekeičiant jo 
ribų ir ploto, dalinamas į 

du sklypus 
  

   Nagrinėjamos teritorijos plotas 0,2518 ha Formuojami 2 sklypai 
 

1. Formuojamas sklypas   
Kitos paskirties – mažaaukštė 
gyvenamoji  statyba 

 

 

 
 

 

  

 
1.1.  sklypo plotas viso : 

  
0,1559  ha 

1.2.  sklypo  paskirtis Valstybinė žemė, privati žemė -  
namų valda 

Kitos  paskirties  žemė 
 

1.3. žemės sklypo naudojimo būdas - G – gyvenamosios  
terotorijos 

1.4. žemės sklypo naudojimo pobūdis                                                                                             - G1 – Mažaaukščių 
gyvenamųjų namų 

statybos 
 

   

   

2. Formuojamas sklypas  kitos 
paskirties – mažaaukštė 
gyvenamoji statyba 

  

 
   2.1.  sklypo  plotas  viso: 

 

 
 

 
0,0959 ha 

   2.2.  sklypo  paskirtis Privati žemė -  namų valda 
 

Kitos  paskirties  žemė 
 

   2.3.  žemės sklypo naudojimo būdas - G – gyvenamosios  
terotorijos 

   2.4. žemės sklypo naudojimo pobūdis 
                                                                                             

                             -  G1 – Mažaaukščių 
gyvenamųjų namų 

statybos 
 

 

 

 

 



 

                                

                           SPECIALIOSIOS  SĄLYGOS  IR  APRIBOJIMAI 

      Detaliojo  plano  teritorijai  nenustatytos  specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos  ir  

apribojimai. 

                                 

                     2 – Kelių apsaugos zona – po 10 m nuo kelio briaunų į abi puses (vietinės reikšmės 

kelias). Sklypui Nr. 1,- plotas - 362 m.kv. 

                     6 – Elektros linijų apsaugos zona – po 2 m oro linijų ( oro juosta ir oro erdvė ), po 1 m 

nuo požeminių kabelių. Sklypui Nr. 1,- plotas – 26 m. kv., sklypui Nr. 2,- plotas- 2 m. kv. Plotai 

tikslinami techninio projekto stadijoje. 

                     21 – Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 

įrengimai. Sklypui Nr. 1,- plotas – 1559 m. kv., sklypui Nr. 2,- plotas- 959 m. kv. 

                    49 - Vandentiekio, lietaus ir fek. Kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – po 5 

m nuo vamzdynų ašies. Plotai turi būti nustatyti techninio projekto metu. 

                  206 – Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas ( tarnaujantis daiktas) 

                  207 – Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 

                  208 – Teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 

   

INŽINERINIAI  TINKLAI 

Vandentiekis. 

    Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų teritorijoje nėra. 

    Vanduo į būsimus gyvenamuosius namus  bus tiekiamas iš šachtinių šulinių, įrengtų sklypo 

ribose. Prie statomo namo šachtinis šulinys yra. Ateityje numatyta prisijungti prie perspektyvinių 

rajono vandentiekio tinklų. Konkretūs sprendiniai tikslinami techninio projekto stadijoje. 

Buitinės  nuotekos. 

      Buitinėms nuotekoms prie būsimų namų projektuojami nuotekų kaupimo rezervuarai iš kurių 

periodiškai nuotekos bus išvežamos į valymo įrenginius. Ateityje numatyta prisijungti prie 

perspektyvinių rajono nuotekų tinklų.  

    Konkretūs  sprendiniai  tikslinami  techninio  projekto  stadijoje. 

Elektra  ir  ryšiai. 

   Ryšių  tinklų nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Galimybė prisijungti bus nagrinėjama techniniame 

projekte. 

   Elektra į sklypą Nr. 1, prie statomo namo, atvesta požeminiu 0,4 kV kabeliu iš MTT (modulinės 

elektros transformatorinės) esančios netoliese. Numatyta šio kabelio apsauginė zona ir servitutai 

techninei priežiūrai vykdyti. Galimybė pajungti antrą gyvenamąjį namą bus nagrinėjama 

techniniame projekte. 



 

 

 

          

 

APLINKOS APSAUGA. APŽELDINIMAS 

      Nagrinėjamas sklypas yra Šilutės rajone iki Šilutės miestelio kadastrinės vietovės ribos vos keli 

šimtai metrų. Vietovėje detaliaisiais planais formuojami nauji sklypai gyvenamiesiems namams 

statyti ir sparčiai kuriasi naujakuriai. Vyksta gyvenamosios teritorijos tankinimas. Tuo pačiu 

teritorijoje vystoma infrastruktūra,- planuojami keliai ir privažiavimai, numatomi sklypai 

infrastruktūrai, kuriuose bus tiesiami įvairūs tinklai. Tankiau apgyvendinta teritorija yra ekonominiu 

aspektu patrauklesnė įvairių tinklų plėtrai. O išvystyta infrastruktūra garantuoja geresnę gyvenimo 

kokybę, bei mažiausią žalą gamtai.  

Neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai nenumatoma. Aplinkos tarša 

nenumatoma. 

    Planuojami sklypai yra sąlyginai dideli ( 0,0959 ha ir 0,1559 ha ), planuojamas užstatymo tankis 

30% ir 25%. Taigi , daugiau, kaip du triačdaliai sklypo lieka įvairiems dekoratyviniams ir 

kultūriniams želdiniams. 

     

 

                                                          GAISRINĖ SAUGA 

      Gretimo infrastruktūros sklypo gale, prie vandens kanalo, detaliuoju planu Nr. NDP 04 D 078, 

numatyta 12m x 12m kietos dangos aikštelė. Atstumas nuo planuojamų sklypų tolimiausio krašto iki 

priešgaisrinės vandens paėmimo aikšelės apie 180m. 

Žiūrėti pateiktą kadastro žemėlapio ištrauką M 1:2000 (brėž. Nr. 3) 

 

 

                  PV, Atest. Nr. A1290                                                  Rasa Bekerytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situacijos schema.                                      

                                     

                                                                                        - planuojamas sklypas. 

 

     


