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ŽEM S SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR.8840/0003:345   

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                                                                         Planavimo organizator": Filomena Šveikauskien" 
                                                                                              (pagal detaliojo teritorij  planavimo  

organizatoriaus teisi  ir pareig  perdavimo  
2006-11-14 sutart! Nr.R5-(9.40)-743) 

                        Plano reng"jas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
  

1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZ  
Planuojama teritorija yra Pagryni  kaimo rytin"je dalyje. 200m ! rytus nuo kelio rajoninio kelio 4223 Šilut" – 

Užliekniai.      
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). Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto 
iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu 
Nr.T1-326, planuojama teritorija patenka ! Šilut"s miesto pl"tros gyvenam#sias  teritorijas.  

Pagryniai yra Šilut"s priemiestin" gyvenamoji teritorija, išsid"s$iusi 3km atstumu nuo miesto centro, kuriame 
randasi visa pagrindin" visuomenin" ir aptarnavimo infrastrukt%ra. 

Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios paskirties 
pastat  ar kit  svarbi  objekt  n"ra. Pagryni  kaimo apylink"se vyksta urbanizacijos procesai. 

Šiaur"s rytuose sklypas ribojasi su žem"s %kio paskirties žem"s sklypu, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:432. 
Šiaur"je sklypas ribojasi su gyvenamojo naudojimo b%do sklypu, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:119.  Iš šios pus"s ! 
sklyp# !siremia &žuolo gatv". Sklypo vakarine puse praeina žem"tvarkos projektu suprojektuota vieta lauko keliui. 
Pietin"je sklypo dalyje trimis kraštin"mis su sklypu ribojasi kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos naudojimo 
b%do ir mažaaukš$i  gyvenam j  nam  statybos žem"s sklypas, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:433, kuriam 
lygiagre$iai rengiamas detalusis planas pagal 2007-10-23 planavimo s#lygas Nr.09-582 (planavimo organizatorius 
Edgaro Žalgirio !galiotas asmuo Salom"ja Žalgirien" (pagal detaliojo teritorij  planavimo organizatoriaus teisi  ir 
pareig  perdavimo 2007-09-05 sutart! Nr.R5-(9.40)-857).  Pietuose sklypas ribojasi su vietiniu keliu atsišakojan$iu 
nuo rajoninio kelio 4223 Šilut" – Užliekniai.    

Planuojame sklype yra melioracijos tinklai. Pietine sklypo dal! kerta orin" 0,4kV !tampos elektros linija. 10kV 
aukštos !tampos orin" elektros linija praeina apie 100m ! pietvakarius nuo planuojamo sklypo. 100mm diametro 
vandentiekio linija eina žem"tvarkos projektu suprojektuoto kelio trasoje. Buitini  nuotek  tinklai yra suprojektuoti 
&žuolo gatv"je iki pat planuojamo sklypo ribos (tinklai projektuojami ir statomi pagal Nemuno žemupio I investicij  
paketo projektus).  Saugotin  želdini  planuojamame sklype n"ra, pietin"je dalyje auga  keletas pavieni   
menkaver$i  kr%m . 

 
2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 

 Planavimo tikslas – sklypo žem"s %kio paskirties keitimas kit# paskirt!, nustatant gyvenamosios teritorijos 
naudojimo b%d# ir mažaaukš$i  gyvenam j  nam  statybos pob%d!; sklypo padalinimas, užstatymo reglament , 
speciali j  žem"s naudojimo s#lyg  nustatymas. 
Išplanavimas: 

Planuojamo sklypo žem"s paskirtis iš žem"s %kio kei$iama ! kit#. Sklypas padalinamas suformuojant 
dvidešimt sklyp , kuriems nustatomas naudojimo b%das – gyvenamosios teritorijos – G, pob%dis – mažaaukš$i  
gyvenam j  nam  statybos – G1. Du sklypai, kuriems numatomas naudojimo b%das - inžinerin"s infrastrukt%ros 
teritorijos- I, sklypui 21 naudojimo pob%dis – susisiekimo ir inžinerini  komunikacij  aptarnavimo objekt  statybos 
– I1. Šiame sklype planuojama !rengti elektros transformatorin'. Sklypui 22 naudojimo pob%dis - susisiekimo ir 
inžinerini  tinkl  koridoriams – I2. Šiame sklype planuojama !rengti D1-2  kategorijos gatv' (&žuolo gatv"s t#sa) su 
trimis akligatviais, paskirstan$iais !važiavimus ! sklypus. J  trasose planuojami  elektros, vandentiekio ir buitini  
nuotek  tinkl  koridoriai, buitini  nuotek  siurblin".     

Sklypuose planuojamas gyvenam j  nam  su priblokuotais ar atskirai stovin$iais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architekt%rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos.  Numatomas sklyp  želdinimas 
vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto 
sklypo ploto (reglamentas a).  
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Susisiekimo sistema:  
(važiavimui  ir sklyp  aptarnavimui teritorijoje planuojamas infrastrukt%ros sklypas, kuriame numatoma 

!rengti D1-2  kategorijos gatv' (&žuolo gatv"s t#sa šiaurin"je sklypo pus"je) su trimis akligatviais, paskirstan$iais 
!važiavimus ! sklypus. Vakar  pus"je gatv" sujungiama su žem"tvarkos projektu suprojektuota vieta keliui (gatvei) 
!rengti.  Gatvi  trasose planuojami  elektros, vandentiekio ir buitini  nuotek  tinkl  koridoriai, buitini  nuotek  
siurblin". Siurblin"s vieta parinkta šiaurin"je teritorijos dalyje  prie &žuolo gatv"je suprojektuot  magistralini  
buitini  nuotek  tinkl  linijos, tam atvejui, jeigu projektuojant š! tinkl# planuojamoje teritorijoje neužtekt  reikiam  
nuolydži  suprojektuoti savitakiniam tinklui.    

  
Sklyp  inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – pagal UAB Šilut"s vandenys 2006-08-04 išduotas speciali#sias s#lygas Nr.(6.24-
06)-93(S12),  tinklai prijungiami prie100mm diametro vandentiekio linijos, einan$ios žem"tvarkos 
projektu suprojektuoto kelio (gatv"s) trasoje.  

- buitini  nuotek  tinklai - pagal UAB Šilut"s vandenys 2006-08-04 išduotas speciali#sias s#lygas 
Nr.(6.24-06)-93(S12), prijungiami prie suprojektuot  &žuolo gatv"je tinkl  linijos (tinklai 
projektuojami ir statomi pagal Nemuno žemupio I investicij  paketo projektus). Infrastrukt%ros sklype 
numatyta vieta siurblinei. Siurblin"s vieta parinkta šiaurin"je teritorijos dalyje  prie &žuolo gatv"je 
suprojektuot  magistralini  buitini  nuotek  tinkl  linijos, tam atvejui, jeigu projektuojant š! tinkl# 
planuojamoje teritorijoje neužtekt  reikiam  nuolydži  suprojektuoti savitakiniam tinklui;    

- lietaus nuotek  tinklai – lietaus nuotek  tinkl  n"ra ir jie neplanuojami;  
- elektra – pasijungimas prie elektros tinkl  numatytas pagal AB  VST, Šilut"s skyriaus, 2006-08-04 

išduotas s#lygas Nr. 49000-108. Prisijungimas planuojamas nuo magistralini  aukštos !tampos tinkl . 
Tinklai vedami inžinerini  tinkl  koridoriais. Elektros transformatorinei numatytas atskiras sklypas 
Nr.21. ( sklypus 0,4kv kabeli  linijas numatoma jungtis iš nauj  modulini  transformatorini  pagal 
išduotas technines s#lygas. Esam# orin' elektros linij# numatoma sukabeliuoti, iškeliant iš sklypo rib  
ir vedant inžinerini  tinkl  koridoriais;  

- šildymas – pagal UAB Šilut"s šilumos tinklai 2006-08-03 speciali#sias s#lygas Nr.2R-(1.16)-728, 
magistralini  šilumos tinkl  n"ra. Sklypuose statomuose pastatuose planuojamas vietinis šildymas. 
Šildymo sistema 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 2006-09-05 s#lygas Nr.KR3-
444; 

- ryšiai – pagal AB TEO LT 2006-08-16 išduotas speciali#sias s#lygas Nr.03-2-05-5710, ryšio tinkl  
n"ra. Jeigu kvartale ateityje bus vedami ryšio tinklai,  juos prisijungti bus galima inžinerini  tinkl  
koridoriais.    

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: 
          Išorinis gaisr  gesinimas – gaisr  gesinimui teritorijoje planuojamas priešgaisrinis hidrantas ant 100mm 
diametro vandentiekio linijos, einan$ios žem"tvarkos projektu suprojektuoto kelio (gatv"s) trasoje.  
 
Sprendiniai, kurie yra bendri su žem"s  sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:433 detaliojo plano sprendiniais: 

- Susisiekimo sistemos sprendiniai – gatv"s trasos !rengimas, kurioje yra numatytas tarnaujantis 
servitutas kodas 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). 

- Inžinerini  tinkl  – elektros, vandentiekio ir buitini  nuotek  tinkl  bei siurblin"s sprendiniai. 
- Gaisrin"s saugos sprendiniai. 

Visi šie sprendiniai yra suderinti tarpusavyje, pasirašant ant pagrindinio br"žinio.  
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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: 1608kv.m 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 25%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 19%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Keli  apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
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: 1300kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 27%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 19%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Keli  apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21,  22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 3 
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: 1250kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
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1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 27%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas;  
- Keli  apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
 
SKLYPAS 4 
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: 1200kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 28%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 5 
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: 960kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
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Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 6 
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: 954kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 7 
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: 1041kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 29%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
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- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 8 
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: 1174kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 28%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 9 
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: 1172kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 28%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 10 
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. 
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Sklypo plotas: 1095kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 28%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 11 
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: 1049kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 29%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 12 
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: 1254kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 27%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
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a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 13 
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: 1182kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 28%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 14 
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: 1072kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 29%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybini  ir komunalini  objekt  sanitarin"s apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 
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Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 15 
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: 1060kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
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 – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 29%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
  
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – 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 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
 
SKLYPAS 16 
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: 1000kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 29%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
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SKLYPAS 17 
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: 950kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 18 
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: 950kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 19 
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: 950kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
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      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 30%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 20 
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: 1011kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das – gyvenamoji teritorija - G; pob%dis – mažaaukš$i  gyvenam j  nam   
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 29%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdyn  plotas – 18%; 
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 22; 
- kodas 106 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklypams 21, 22; 
- kodas 108 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) - sklypams 21, 22; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti. 
 
SKLYPAS 21 
Sklypo adresas: Šilut"s r.sav. Šilut"s sen., Pagryni  k.   
Sklypo plotas: 100kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das –  inžinerin"s infrastrukt%ros teritorijos- I, naudojimo pob%dis – susisiekimo ir 
inžinerini  komunikacij  aptarnavimo objekt  statybos – I1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 4,00m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 40%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  

Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žem"s sklype !rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei !renginiai – XXI punktas; 
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Servitutai: 
- kodas 206 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypuose 4-20; Taip 

pat sklypams suplanuotiems žem"s sklypo, kurio kadastrinisNr.8840/0003:433 detaliuoju planu; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti bei visiems sklype suplanuotiems inžineriniams tinklams aptarnauti 
sklypuose 4-20. Taip pat sklypams suplanuotiems žem"s sklypo, kurio kadastrinisNr.8840/0003:433 
detaliuoju planu; 

- kodas 208 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypuose 4-20. 
Taip pat sklypams suplanuotiems žem"s sklypo, kurio kadastrinisNr.8840/0003:433 detaliuoju planu. 

 
SKLYPAS 22 
Sklypo adresas: Šilut"s r.sav. Šilut"s sen., Pagryni  k.   
Sklypo plotas: 4533kv.m. 
Sklypo savinink": Filomena Šveikauskien" 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b%das –  inžinerin"s infrastrukt%ros teritorijos- I, naudojimo pob%dis – susisiekimo ir 
inžinerini  tinkl  koridoriams – I2; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais - ---; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas, procentais – ---; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – ---;  
Planuojamo (žem"s sklypo) specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Gamybini  ir komunalini  objekt  sanitarin"s apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV 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 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – sklypuose 4-20. Taip pat sklypams suplanuotiems žem"s 

sklypo, kurio kadastrinisNr.8840/0003:433 detaliuoju planu; 
- kodas 206 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypuose 4-20; Taip 

pat sklypams suplanuotiems žem"s sklypo, kurio kadastrinisNr.8840/0003:433 detaliuoju planu; 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – melioracijos 

tinklams ir !renginiams aptarnauti bei visiems sklype suplanuotiems inžineriniams tinklams aptarnauti 
sklypuose 4-20. Taip pat sklypams suplanuotiems žem"s sklypo, kurio kadastrinisNr.8840/0003:433 
detaliuoju planu; 

- kodas 208 – teis" naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypuose 4-20. 
Taip pat sklypams suplanuotiems žem"s sklypo, kurio kadastrinisNr.8840/0003:433 detaliuoju planu. 

 
 

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

 
 Išplanavimas: 

Planuojamo sklypo žem"s paskirtis iš žem"s %kio kei$iama ! kit#. Sklypas padalinamas suformuojant 
dvidešimt sklyp , kuriems nustatomas naudojimo b%das – gyvenamosios teritorijos – G, pob%dis – mažaaukš$i  
gyvenam j  nam  statybos – G1. Du sklypai, kuriems numatomas naudojimo b%das - inžinerin"s infrastrukt%ros 
teritorijos- I, sklypui 21 naudojimo pob%dis – susisiekimo ir inžinerini  komunikacij  aptarnavimo objekt  statybos 
– I1. Šiame sklype planuojama !rengti elektros transformatorin'. Sklypui 22 naudojimo pob%dis - susisiekimo ir 
inžinerini  tinkl  koridoriams – I2.  Šiame sklype planuojama !rengti D1-2  kategorijos gatv' (&žuolo gatv"s t#sa) su 
trimis akligatviais, paskirstan$iais !važiavimus ! sklypus. J  trasose planuojami  elektros, vandentiekio ir buitini  
nuotek  tinkl  koridoriai, buitini  nuotek  siurblin".     

Sklypuose planuojamas gyvenam j  nam  su priblokuotais ar atskirai stovin$iais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architekt%rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos.  Numatomas sklyp  želdinimas 
vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto 
sklypo ploto (reglamentas a).  
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Susisiekimo sistema:  
(važiavimui  ir sklyp  aptarnavimui teritorijoje planuojamas infrastrukt%ros sklypas, kuriame numatoma 

!rengti D1-2  kategorijos gatv' (&žuolo gatv"s t#sa šiaurin"je sklypo pus"je) su trimis akligatviais, paskirstan$iais 
!važiavimus ! sklypus. Vakar  pus"je gatv" sujungiama su žem"tvarkos projektu suprojektuota vieta keliui (gatvei) 
!rengti.  Gatvi  trasose planuojami  elektros, vandentiekio ir buitini  nuotek  tinkl  koridoriai, buitini  nuotek  
siurblin". Siurblin"s vieta parinkta šiaurin"je teritorijos dalyje prie &žuolo gatv"je suprojektuot  magistralini  
buitini  nuotek  tinkl  linijos, tam atvejui, jeigu projektuojant š! tinkl# planuojamoje teritorijoje neužtekt  reikiam  
nuolydži  suprojektuoti savitakiniam tinklui.    

 
Sklyp  inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – pagal UAB Šilut"s vandenys 2006-08-04 išduotas speciali#sias s#lygas Nr.(6.24-
06)-93(S12),  tinklai prijungiami prie100mm diametro vandentiekio linijos, einan$ios žem"tvarkos 
projektu suprojektuoto kelio (gatv"s) trasoje.  

- buitini  nuotek  tinklai - pagal UAB Šilut"s vandenys 2006-08-04 išduotas speciali#sias s#lygas 
Nr.(6.24-06)-93(S12), prijungiami prie suprojektuot  &žuolo gatv"je tinkl  linijos (tinklai 
projektuojami ir statomi pagal Nemuno žemupio I investicij  paketo projektus). Infrastrukt%ros sklype 
numatyta vieta siurblinei. Siurblin"s vieta parinkta šiaurin"je teritorijos dalyje  prie &žuolo gatv"je 
suprojektuot  magistralini  buitini  nuotek  tinkl  linijos, tam atvejui, jeigu projektuojant š! tinkl# 
planuojamoje teritorijoje neužtekt  reikiam  nuolydži  suprojektuoti savitakiniam tinklui;    

- lietaus nuotek  tinklai – lietaus nuotek  tinkl  n"ra ir jie neplanuojami;  
- elektra – pasijungimas prie elektros tinkl  numatytas pagal AB  VST, Šilut"s skyriaus, 2006-08-04 

išduotas s#lygas Nr. 49000-108. Prisijungimas planuojamas nuo magistralini  aukštos !tampos tinkl . 
Tinklai vedami inžinerini  tinkl  koridoriais. Elektros transformatorinei numatytas atskiras sklypas 
Nr.21. ( sklypus 0,4kv kabeli  linijas numatoma jungtis iš nauj  modulini  transformatorini  pagal 
išduotas technines s#lygas. Esam# orin' elektros linij# numatoma sukabeliuoti, iškeliant iš sklypo rib  
ir vedant inžinerini  tinkl  koridoriais;  

- šildymas – pagal UAB Šilut"s šilumos tinklai 2006-08-03 speciali#sias s#lygas Nr.2R-(1.16)-728, 
magistralini  šilumos tinkl  n"ra. Sklypuose statomuose pastatuose planuojamas vietinis šildymas. 
Šildymo sistema 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 2006-09-05 s#lygas Nr.KR3-
444; 

- ryšiai – pagal AB TEO LT 2006-08-16 išduotas speciali#sias s#lygas Nr.03-2-05-5710, ryšio tinkl  
n"ra. Jeigu kvartale ateityje bus vedami ryšio tinklai,  juos prisijungti bus galima inžinerini  tinkl  
koridoriais.    

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: 
          Išorinis gaisr  gesinimas – gaisr  gesinimui teritorijoje planuojamas priešgaisrinis hidrantas ant 100mm 
diametro vandentiekio linijos, einan$ios žem"tvarkos projektu suprojektuoto kelio (gatv"s) trasoje.  
 
Sprendiniai, kurie yra bendri su žem"s  sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:433 detaliojo plano sprendiniais: 

- Susisiekimo sistemos sprendiniai – gatv"s trasos !rengimas, kurioje yra numatytas tarnaujantis 
servitutas kodas 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). 

- Inžinerini  tinkl  – elektros, vandentiekio ir buitini  nuotek  tinkl  bei siurblin"s sprendiniai. 
- Gaisrin"s saugos sprendiniai. 

Visi šie sprendiniai yra suderinti tarpusavyje, pasirašant ant pagrindinio br"žinio.  
 

4.1.SPRENDINI! VERTINIMAS 
 

4.1.1 aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo  aspektu 
Planuojama teritorija yra Pagryni  kaimo rytin"je dalyje. 200m ! rytus nuo kelio rajoninio kelio 

4223 Šilut" – Užliekniai.         
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 
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LDT VK sprendimu Nr.64). Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026met  bendrojo plano 
koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s 
rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-326, planuojama teritorija patenka ! Šilut"s miesto pl"tros 
gyvenam#sias  teritorijas.  
      Pagryniai yra Šilut"s priemiestin" gyvenamoji teritorija, išsid"s$iusi 3km atstumu nuo miesto centro, kuriame 
randasi visa pagrindin" visuomenin" ir aptarnavimo infrastrukt%ra. 
       Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios paskirties 
pastat  ar kit  svarbi  objekt  n"ra. Pagryni  kaimo apylink"se vyksta urbanizacijos procesai, gretimuose žem"s 
sklypuose yra statomi  gyvenamieji namai arba j  statyba yra planuojama detaliaisiais planais.  

      (važiavimui  ir sklyp  aptarnavimui teritorijoje planuojamas infrastrukt%ros sklypas, kuriame numatoma 
!rengti D1-2  kategorijos gatv' (&žuolo gatv"s t#sa šiaurin"je sklypo pus"je) su trimis akligatviais, paskirstan$iais 
!važiavimus ! sklypus. Vakar  pus"je gatv" sujungiama su žem"tvarkos projektu suprojektuota vieta keliui (gatvei) 
!rengti.  Gatvi  trasose planuojami  elektros, vandentiekio ir buitini  nuotek  tinkl  koridoriai, buitini  nuotek  
siurblin". Siurblin"s vieta parinkta šiaurin"je teritorijos dalyje  prie &žuolo gatv"je suprojektuot  magistralini  
buitini  nuotek  tinkl  linijos, tam atvejui, jeigu projektuojant š! tinkl# planuojamoje teritorijoje neužtekt  reikiam  
nuolydži  suprojektuoti savitakiniam tinklui. Visi teritorijoje planuojami tinklai yra jungiami prie Pagryni   kaimo 
magistralini  tinkl .    
       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.  

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. 

 Rengiant pastat   techninius projektus b%tina numatyti susidariusio statybinio laužo išvežimo tvark#.  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 

užtikrinimo aspektu netur"s. 
 
4.1.2 erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 

Sklypuose planuojamas gyvenam j  nam  su priblokuotais ar atskirai stovin$iais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architekt%rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Kadangi želdini  planuojamoje 
teritorijoje n"ra, numatomas sklyp  želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  

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). Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto 
iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu 
Nr.T1-326, planuojama teritorija patenka ! Šilut"s miesto pl"tros gyvenam#sias  teritorijas.  

Pagryniai yra Šilut"s priemiestin" gyvenamoji teritorija, išsid"s$iusi 3km atstumu nuo miesto centro, 
kuriame randasi visa pagrindin" visuomenin" ir aptarnavimo infrastrukt%ra. 

Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios paskirties 
pastat  ar kit  svarbi  objekt  n"ra. Pagryni  kaimo apylink"se vyksta urbanizacijos procesai, gretimuose žem"s 
sklypuose yra statomi  gyvenamieji namai arba j  statyba yra planuojama detaliaisiais planais. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu  (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 
netur"s. 

 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 

Išorinis gaisr  gesinimas – gaisr  gesinimui teritorijoje planuojamas priešgaisrinis hidrantas ant 100mm 
diametro vandentiekio linijos, einan$ios žem"tvarkos projektu suprojektuoto kelio (gatv"s) trasoje.  

Sklypuose planuojamas gyvenam j  nam  su priblokuotais ar atskirai stovin$iais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architekt%rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos.   

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.   

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu netur"s. 
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TERITORIJ! PLANAVIMO DOKUMENT! (detaliojo plano)  

SPRENDINI! POVEIKIO VERTINIMO LENTEL  
1. Teritorij  planavimo dokumento organizatorius 

Filomena Šveikauskien", Šilut"s r.sav., Pagryni# k., Šilut"s g.38, tel. 8441-69131   
 

2. Teritorij  planavimo dokumento reng"jas  
UAB “Nemuno deltos projektai”, PV Alma $epien", atstato Nr.A695 
 

3. Teritorij  planavimo dokumento pavadinimas 
Žem"s sklypas, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:345 Šilut"s raj. sav., Šilut"s  sen., Pagryni# kaime, 
detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan$iais teritorij  planavimo dokumentais 
       Pagryni# gyvenviet"s generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 Šilut"s rajono LDT VK 
sprendimu  
Nr.64.   
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin"s trukm"s strateginio planavimo dokumentais 
       Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026met# bendrojo plano koncepcija ir Šilut"s miesto 
iki 2026 met# bendrojo plano koncepcija , patvirtinta 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s 
tarybos sprendimu Nr.T1-326. Planuojama teritorija patenka % Šilut"s miesto pl"tros gyvenam&sias 
teritorijas. 
 

6. Status quo situacija 
       Planuojama teritorija yra Pagryni# kaimo rytin"je dalyje. 200m % rytus nuo kelio rajoninio kelio 
4223 Šilut" – Užliekniai.      
      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). Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met# 
bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met# bendrojo plano koncepcijoje, 
patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-326, planuojama 
teritorija patenka % Šilut"s miesto pl"tros gyvenam&sias  teritorijas.  
      Pagryniai yra Šilut"s priemiestin" gyvenamoji teritorija, išsid"s'iusi 3km atstumu nuo miesto 
centro, kuriame randasi visa pagrindin" visuomenin" ir aptarnavimo infrastrukt(ra. 
       Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios 
paskirties pastat# ar kit# svarbi# objekt# n"ra. Pagryni# kaimo apylink"se vyksta urbanizacijos 
procesai, gretimuose žem"s sklypuose yra statomi  gyvenamieji namai arba j# statyba yra 
planuojama detaliaisiais planais.
  

7. Tikslas, kurio siekiama !gyvendinant teritorij  planavimo sprendinius 
       Sklypo žem"s (kio paskirties keitimas kit& paskirt%, nustatant gyvenamosios teritorijos 
naudojimo b(d& ir mažaaukš'i# gyvenam#j# nam# statybos pob(d%; sklypo padalinimas, užstatymo 
reglament#, speciali#j# žem"s naudojimo s&lyg# nustatymas. 

 
8. Galimo sprendini  poveikio vertinimas(pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir !vertinimas)  

       Sklypuose planuojamas gyvenam#j# nam# su priblokuotais ar atskirai stovin'iais pagalbiniais 
pastatais užstatymas. Užstatymo architekt(rin"s išraiškos priemon"s nereglamentuojamos. Kadangi 
želdini# planuojamoje teritorijoje n"ra, numatomas sklyp# želdinimas vadovaujantis STR 
2.02.09:2005“ Vienbu'iai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo 
ploto (reglamentas a).  
      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). Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026met# 
bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met# bendrojo plano koncepcijoje, 
patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-326, planuojama 
teritorija patenka % Šilut"s miesto pl"tros gyvenam&sias  teritorijas.  
      Pagryniai yra Šilut"s priemiestin" gyvenamoji teritorija, išsid"s'iusi 3km atstumu nuo miesto 
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centro, kuriame randasi visa pagrindin" visuomenin" ir aptarnavimo infrastrukt(ra. 
       Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios 
paskirties pastat# ar kit# svarbi# objekt# n"ra. Pagryni# kaimo apylink"se vyksta urbanizacijos 
procesai, gretimuose žem"s sklypuose yra statomi  gyvenamieji namai arba j# statyba yra 
planuojama detaliaisiais planais. 
        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. 
        *važiavimui  ir sklyp# aptarnavimui teritorijoje planuojamas infrastrukt(ros sklypas, kuriame 
numatoma %rengti D1-2  kategorijos gatv) (+žuolo gatv"s t&sa šiaurin"je sklypo pus"je) su trimis 
akligatviais, paskirstan'iais %važiavimus % sklypus. Vakar# pus"je gatv" sujungiama su žem"tvarkos 
projektu suprojektuota vieta keliui (gatvei) %rengti.  Gatvi# trasose planuojami  elektros, 
vandentiekio ir buitini# nuotek# tinkl# koridoriai, buitini# nuotek# siurblin". Siurblin"s vieta 
parinkta šiaurin"je teritorijos dalyje  prie +žuolo gatv"je suprojektuot# magistralini# buitini# 
nuotek# tinkl# linijos, tam atvejui, jeigu projektuojant š% tinkl& planuojamoje teritorijoje neužtekt# 
reikiam# nuolydži# suprojektuoti savitakiniam tinklui. Visi teritorijoje planuojami tinklai yra 
jungiami prie Pagryni#  kaimo magistralini# tinkl#.    
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.  
         Išorinis gaisr# gesinimas – gaisr# gesinimui teritorijoje planuojamas priešgaisrinis hidrantas 
ant 100mm diametro vandentiekio linijos, einan'ios žem"tvarkos projektu suprojektuoto kelio 
(gatv"s) trasoje.  

 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri$iai 

Gyvenamoji teritorija 
planuojama teritorinio 
planavimo dokumentais tam 
naudojimo b(dui numatytoje 
teritorijoje, kuo numatoma darni 
ir subalansuota teritorijos pl"tra. 

- 

ekonominei aplinkai Sprendžiamas apr(pinimo b(stu   
klausimas. 

 

socialinei aplinkai Sprendžiamas apr(pinimo b(stu 
(b(sto kokyb"s gerinimo) 
klausimas. 

- 

9. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

 Planuojam# gyvenam#j# 
teritorij#  veikla yra darni ir 
subalansuota teritorijos pl"tra, 
kuri lemia teigiamus erdvinius 
urbanistinio kraštovaizdžio 
poky'ius.  

- 

Si%lomos alternatyvos poveikis: (kin"s veiklos alternatyvos nenagrin"jamos. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri$iai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
Projekto vadov"  (kvalifikacijos atestato Nr.A 695)                            architekt" A. )epien"  
                                                                                                              asistentas G. Tamošaitis     
 
                                                                                                        
Su detaliuoju planu susipažinome, pastab  ir pretenzij  neturime. 
Planavimo organizator":                                                                       Filomena Šveikauskien" 


