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ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR.8840/0003:418,   

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
                                                                                    
Planavimo organizatorius:  
                                    Povilas Gadeikis   
(pagal Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus   
teisių ir pareigų perdavimo 2006-05-05  
sutartį Nr.R5-(9.40)-348) 

                             Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 
 
Detaliojo plano rengimo pagrindas  

- Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-02-01 įsakymas Nr.A1-72 „Dėl žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:418, Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., detaliojo plano 
rengimo“;  

- Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2006-05-05 sutartis Nr.R5-   
(9.40)-348; 

- Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti  2006-05-22 Nr.09-430/2006 (05/18), išduotos 
2006-05-22 Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus; 

- Planavimo užduotis, patvirtinta 2008-04-29;  
  
Detaliojo plano rengimo tikslas  
       - esamo žemės sklypo padalinimas; sklypų apstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų žemės sąlygų, 
servitutų tikslinimas, keitimas arba papildymas.   
          

1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 
Bendrieji duomenys      
Planuojama teritorija yra Pagrynių kaimo rytinėje dalyje. Pagryniai yra Šilutės priemiestinė gyvenamoji teritorija, 
išsidėsčiusi 3km atstumu nuo miesto centro, kuriame randasi visa pagrindinė visuomeninė ir aptarnavimo 
infrastruktūra. Sklypas suformuotas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:347, Šilutės r.sav., Pagrynių k.,  
detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005-04-28 sprendimu Nr.T1-696.  
Sklypo pietinėje dalyje, pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti statybos darbus Nr.05(1)1-97, statomas gyvenamasis 
namas ir pagalbinis pastatas.  
 
Gretimybės 
Sklypas šiaurinėje dalyje ribojasi su gyvenamuoju sklypu Ąžuolo g.9 (kadastrinis Nr.8840/0003:129), vakaruose – 
sklypas ribojasi su Ąžuolo gatve, rytuose – sklypas ribojasi su laisva valstybine žeme, toliau išsidėste žemės ūkio 
paskirties žemės sklypai. Pietuose sklypas ribojasi su inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypu 
(kadastrinis Nr.8840/0003:422), kuriame detaliuoju planu suplanuota Saulėtekio gatvės tąsa.   
Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis. Gretimybėse nėra viešosios 
paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų.  
 
Šilutės miesto bendrojo plano dokumentai 
Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 Lietuvos 
TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai.  
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto iki 2026 metų 
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-326, 
planuojama teritorija patenka į esamas mažo užstatymo tankio Šilutės miesto gyvenamąsias  teritorijas.  
 
Želdiniai ir inžineriniai tinklai  
Saugotinų želdinių planuojamame sklype nėra. Žemės paviršius lygus.   
Iš inžinerinių tinklų į teritoriją patenka melioracijos tinklai. Sklypo pietinę dalį kerta vandentiekio trasa. Į statomą 
gyvenamą namą yra atvesti elektros ir vandentiekio tinklai. Ryšio ir elektros tinklai eina Ąžuolo gatve. 
Magistraliniai buitinių nuotekų tinklai Ąžuolo gatvėje yra suprojektuoti ir bus statomi pagal Nemuno žemupio I 
investicijų paketo projektus.  
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2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 

  
Planuojamo sklypo žemės paskirtis nekeičiama (esama – kitos paskirties žemė). Sklypas padalinamas suformuojant 
du sklypus, kuriems paliekamas esamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos – G1.  
 
Sklypas 1 suformuojamas prie statomo gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato (pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti 
statybos darbus Nr.05(1)1-97). Sklypas 2 formuojamas planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje. Sklype 2 
planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Sklypų 
želdinimas reglamentuojamas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne 
mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  
 
Įvažiavimas į sklypą 1 paliekamas esamas (suprojektuotas). Į sklypą 2 planuojamas naujas įvažiavimas iš Ąžuolo 
gatvės.  
Sklypų inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – pagal UAB „Šilutės vandenys“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas 
Nr.(6.24-06)-17(S12), tinklai prijungiami prie Ąžuolo gatvėje esančių magistralinių vandentiekio 
tinklų; 

- buitinių nuotekų tinklai - pagal UAB „Šilutės vandenys“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas 
Nr.(6.24-06)-17(S12),  tinklai prijungiami prie  Ąžuolo gatvėje planuojamų pakloti magistralinių 
buitinių nuotekų tinklų; 

- lietaus nuotekų tinklai – pagal UAB „Šilutės komunalininkas“ 2006-02-27 išduotas specialiąsias 
sąlygas Nr.33, lietaus nuotekų tinklai prijungiami prie melioracijos griovio  Ąžuolo gatvėje, šiaurėje 
nuo planuojamo sklypo; 

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB  „VST“, Šilutės –Šilalės skyriaus, 
2006-03-21 išduotas sąlygas Nr. 49000-44. Elektros tinklas prijungiamas prie Ąžuolo getvėje  orinės 
elektros 0,4kV linijos stulpo.    

- šildymas – pagal UAB Šilutės šilumos tinklai 2006-02-27 specialiąsias sąlygas Nr.1.16-0199, 
planuojamoje teritorijoje šilumos tinklų nėra. Sklypuose esamuose ir numatomuose statyti pastatuose 
planuojamas vietinis šildymas. Šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, 
įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos - rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-03-10 sąlygas Nr.KR3-
149; 

- ryšiai – pagal AB „Lietuvos telekomas“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas Nr.03-2-05-1409, 
ryšio tinklai prisijungiami nuo magistralinių ryšio tinklų Ąžuolo gatvėje. 

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų 
prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant techninius 
projektus. 
  
Gaisrinė sauga -  išorinis gaisrų gesinimas numatomas iš Pagrynių kaimo priešgaisrinių hidrantų sistemos ir sklype 
1 esančio atviro vandens telkinio, kurį planuojama padidinti iki 150m2 paviršiaus. 
 
Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Naujos sąlygos 
      -    Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
Naikinamos sąlygos  

-  Kelių apsaugos zonos - II punktas. Sklypas yra gyvenvietėje, šalia praeina Ąžuolo gatvė. Planuojama 
teritorija nesiriboja su apsaugos zoną turinčiu keliu.  
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3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 

SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Pagrynių k., Ąžuolo g.11. 
Sklypo plotas: 1639 kv.m 
Sklypo savininkas: Povilas Gadeikis ir Diana Gadeikienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 11,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 24%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas;  
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
SKLYPAS 2  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. Šilutės sen., Pagrynių k. - prieš rengiant sklypo geodezinius matavimus, planavimo 
organizatorius turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybę, kad sklypui būtų suteiktas tikslus adresas. 
Sklypo plotas: 1488 kv.m. 
Sklypo savininkas: Povilas Gadeikis ir Diana Gadeikienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 11,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 25%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryšių linijų apsaugos zonos – I punktas; 
- Elektros linijų apsaugos zonos – VI punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas;  
-  Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas. 

Servitutai: 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 

4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

Planuojamo sklypo žemės paskirtis nekeičiama (esama – kitos paskirties žemė). Sklypas padalinamas suformuojant 
du sklypus, kuriems paliekamas esamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos – G1.  
 
Sklypas 1 suformuojamas prie statomo gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato (pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti 
statybos darbus Nr.05(1)1-97). Sklypas 2 formuojamas planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje. Sklype 2 
planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Sklypų 
želdinimas reglamentuojamas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne 
mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  
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Įvažiavimas į sklypą 1 paliekamas esamas (suprojektuotas). Į sklypą 2 planuojamas naujas įvažiavimas iš Ąžuolo 
gatvės.  
Sklypų inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – pagal UAB „Šilutės vandenys“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas 
Nr.(6.24-06)-17(S12), tinklai prijungiami prie Ąžuolo gatvėje esančių magistralinių vandentiekio 
tinklų; 

- buitinių nuotekų tinklai - pagal UAB „Šilutės vandenys“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas 
Nr.(6.24-06)-17(S12),  tinklai prijungiami prie  Ąžuolo gatvėje planuojamų pakloti magistralinių 
buitinių nuotekų tinklų; 

- lietaus nuotekų tinklai – pagal UAB „Šilutės komunalininkas“ 2006-02-27 išduotas specialiąsias 
sąlygas Nr.33, lietaus nuotekų tinklai prijungiami prie melioracijos griovio  Ąžuolo gatvėje, šiaurėje 
nuo planuojamo sklypo; 

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB  „VST“, Šilutės –Šilalės skyriaus, 
2006-03-21 išduotas sąlygas Nr. 49000-44. Elektros tinklas prijungiamas prie Ąžuolo getvėje  orinės 
elektros 0,4kV linijos stulpo.    

- šildymas – pagal UAB Šilutės šilumos tinklai 2006-02-27 specialiąsias sąlygas Nr.1.16-0199, 
planuojamoje teritorijoje šilumos tinklų nėra. Sklypuose esamuose ir numatomuose statyti pastatuose 
planuojamas vietinis šildymas. Šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, 
įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos - rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-03-10 sąlygas Nr.KR3-
149; 

- ryšiai – pagal AB „Lietuvos telekomas“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas Nr.03-2-05-1409, 
ryšio tinklai prisijungiami nuo magistralinių ryšio tinklų Ąžuolo gatvėje. 

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų 
prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant techninius 
projektus.  
Gaisrinė sauga - išorinis gaisrų gesinimas numatomas iš Pagrynių kaimo priešgaisrinių hidrantų sistemos ir sklype 
1 esančio atviro vandens telkinio, kurį planuojama padidinti iki 150m2 paviršiaus ploto.    
 

4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 
 

4.1.1 aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo  aspektu 
Planuojama teritorija yra Pagrynių kaimo rytinėje dalyje. Pagryniai yra Šilutės priemiestinė gyvenamoji teritorija, 
išsidėsčiusi 3km atstumu nuo miesto centro, kuriame randasi visa pagrindinė visuomeninė ir aptarnavimo 
infrastruktūra. Sklypas suformuotas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:347, Šilutės r.sav., Pagrynių k.,  
detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005-04-28 sprendimu Nr.T1-696.  
Sklypo pietinėje dalyje, pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti statybos darbus Nr.05(1)1-97, statomas gyvenamasis 
namas ir pagalbinis pastatas.  
 
Sklypas šiaurinėje dalyje ribojasi su gyvenamuoju sklypu Ąžuolo g.9 (kadastrinis Nr.8840/0003:129), vakaruose – 
sklypas ribojasi su Ąžuolo gatve, rytuose – sklypas ribojasi su laisva valstybine žeme, toliau išsidėste žemės ūkio 
paskirties žemės sklypai. Pietuose sklypas ribojasi su inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypu 
(kadastrinis Nr.8840/0003:422), kuriame detaliuoju planu suplanuota Saulėtekio gatvės tąsa.   
Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis. Gretimybėse nėra viešosios 
paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų.  
 
Sklypas 1 suformuojamas prie statomo gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato (pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti 
statybos darbus Nr.05(1)1-97). Sklypas 2 formuojamas planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje. Sklype 2 
planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Saugotinų 
želdinių planuojamoje teritorijoje nėra. Sklypų želdinimas reglamentuojamas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ 
Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  
Įvažiavimas į sklypą 1 paliekamas esamas (suprojektuotas). Į sklypą 2 planuojamas naujas įvažiavimas iš Ąžuolo 
gatvės.  
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Sklypų inžineriniai tinklai: 

- vandens tiekimas – pagal UAB „Šilutės vandenys“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas 
Nr.(6.24-06)-17(S12), tinklai prijungiami prie Ąžuolo gatvėje esančių magistralinių vandentiekio 
tinklų; 

- buitinių nuotekų tinklai - pagal UAB „Šilutės vandenys“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas 
Nr.(6.24-06)-17(S12),  tinklai prijungiami prie  Ąžuolo gatvėje planuojamų pakloti magistralinių 
buitinių nuotekų tinklų; 

- lietaus nuotekų tinklai – pagal UAB „Šilutės komunalininkas“ 2006-02-27 išduotas specialiąsias 
sąlygas Nr.33, lietaus nuotekų tinklai prijungiami prie melioracijos griovio  Ąžuolo gatvėje, šiaurėje 
nuo planuojamo sklypo; 

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB  „VST“, Šilutės –Šilalės skyriaus, 
2006-03-21 išduotas sąlygas Nr. 49000-44. Elektros tinklas prijungiamas prie Ąžuolo getvėje  orinės 
elektros 0,4kV linijos stulpo.    

- šildymas – pagal UAB Šilutės šilumos tinklai 2006-02-27 specialiąsias sąlygas Nr.1.16-0199, 
planuojamoje teritorijoje šilumos tinklų nėra. Sklypuose esamuose ir numatomuose statyti pastatuose 
planuojamas vietinis šildymas. Šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, 
įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos - rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-03-10 sąlygas Nr.KR3-
149; 

- ryšiai – pagal AB „Lietuvos telekomas“ 2006-02-28 išduotas specialiąsias sąlygas Nr.03-2-05-1409, 
ryšio tinklai prisijungiami nuo magistralinių ryšio tinklų Ąžuolo gatvėje. 

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybės nėra sanitarinę apsaugos zoną formuojantys objektai, todėl  detaliojo 
plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybėms triukšmo, atmosferinės taršos, 
natūralaus apšvietimo aspektais neturės. 
Rengiant rekonstruojamų pastatų  techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo išvežimo 
tvarką.  
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo 
aspektu neturės. 

 
4.1.2 erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 
Planuojama teritorija yra Pagrynių kaimo rytinėje dalyje. Pagryniai yra Šilutės priemiestinė gyvenamoji teritorija, 
išsidėsčiusi 3km atstumu nuo miesto centro, kuriame randasi visa pagrindinė visuomeninė ir aptarnavimo 
infrastruktūra. Sklypas suformuotas žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:347, Šilutės r.sav., Pagrynių k.,  
detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2005-04-28 sprendimu Nr.T1-696.  
Sklypo pietinėje dalyje, pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti statybos darbus Nr.05(1)1-97, statomas gyvenamasis 
namas ir pagalbinis pastatas.  
 
Planuojama teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-05-16 
Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai.  
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto iki 2026 metų 
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-326, 
planuojama teritorija patenka į esamas mažo užstatymo tankio Šilutės miesto gyvenamąsias  teritorijas.  
  
Sklypas 1 suformuojamas prie statomo gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato (pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti 
statybos darbus Nr.05(1)1-97). Sklypas 2 formuojamas planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje. Sklype 2 
planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo 
intensyvumas reglamentuojamas vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Saugotinų 
želdinių planuojamoje teritorijoje nėra. Sklypų želdinimas reglamentuojamas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ 
Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  
Įvažiavimas į sklypą 1 paliekamas esamas (suprojektuotas). Į sklypą 2 planuojamas naujas įvažiavimas iš Ąžuolo 
gatvės.  
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu  (kraštovaizdžio formavimo) aspektu neturės. 
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4.1.3 priešgaisriniu aspektu 
Gaisrinė sauga -  išorinis gaisrų gesinimas numatomas iš Pagrynių kaimo priešgaisrinių hidrantų sistemos ir sklype 
1 esančio atviro vandens telkinio, kurį planuojama padidinti iki 150m2 paviršiaus ploto.     
Sklype 2 planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. 
Atstumai tarp gretimų sklypų užstatymų atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.“ ir 
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.   
Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 2.01.06:2003 
“Statinių žaibosauga.   
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės. 

 
 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ (detaliojo plano)  
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 

 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 

Povilas Gadeikis, Šilutė, Žalgirio g.5-10, tel. 8 656 33700 
 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas  
UAB “Nemuno deltos projektai”, PV Alma Čepienė, atstato Nr.A695 
 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0003:418 Šilutės raj. sav., Šilutės sen., Pagrynių k. 
detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-
05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai.  
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto 
iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr.T1-326,  planuojama teritorija patenka į esamas mažo užstatymo tankio 
Šilutės miesto gyvenamąsias  teritorijas. 
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026metų bendrojo plano koncepcija ir Šilutės miesto iki 
2026 metų bendrojo plano koncepcija , patvirtinta 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu Nr.T1-326.  Planuojama teritorija patenka į esamas mažo užstatymo tankio Šilutės 
miesto gyvenamąsias  teritorijas. 
 

6. Status quo situacija           
Planuojama teritorija yra Pagrynių kaimo rytinėje dalyje. Pagryniai yra Šilutės priemiestinė 
gyvenamoji teritorija, išsidėsčiusi 3km atstumu nuo miesto centro, kuriame randasi visa pagrindinė 
visuomeninė ir aptarnavimo infrastruktūra. Sklypas suformuotas žemės sklypo, kurio kadastrinis 
Nr.8840/0003:347, Šilutės r.sav., Pagrynių k.,  detaliojo plano, patvirtinto Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos 2005-04-28 sprendimu Nr.T1-696.  
Sklypo pietinėje dalyje, pagal 2005-09-21 leidimą  vykdyti statybos darbus Nr.05(1)1-97, statomas 
gyvenamasis namas ir pagalbinis pastatas.  
 
Sklypas šiaurinėje dalyje ribojasi su gyvenamuoju sklypu Ąžuolo g.9 (kadastrinis 
Nr.8840/0003:129), vakaruose – sklypas ribojasi su Ąžuolo gatve, rytuose – sklypas ribojasi su laisva 
valstybine žeme, toliau išsidėste žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Pietuose sklypas ribojasi su 
inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypu (kadastrinis Nr.8840/0003:422), kuriame 
detaliuoju planu suplanuota Saulėtekio gatvės tąsa.   
Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis. Gretimybėse 
nėra viešosios paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų.  
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Teritoriją patenka į Šilutės miesto teritoriją, kuri generaliniame miesto plane patvirtintame 1983-
05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalų komiteto, numatyta gyvenamajai teritorijai.  
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje ir Šilutės miesto 
iki 2026 metų bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr.T1-326, planuojama teritorija patenka į esamas mažo užstatymo tankio 
Šilutės miesto gyvenamąsias  teritorijas.  
 
Saugotinų želdinių planuojamame sklype nėra. Žemės paviršius lygus.   
Iš inžinerinių tinklų į teritoriją patenka melioracijos tinklai. Sklypo pietinę dalį kerta vandentiekio 
trasa. Į statomą gyvenamą namą yra atvesti elektros ir vandentiekio tinklai. Ryšio ir elektros tinklai 
eina Ąžuolo gatve. Magistraliniai buitinių nuotekų tinklai Ąžuolo gatvėje yra suprojektuoti ir bus 
statomi pagal Nemuno žemupio I investicijų paketo projektus.  
 
 

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
Esamo žemės sklypo padalinimas; sklypų apstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų, servitutų tisklinimas, keitimas arba papildymas.   
 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas(pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)  
Sklypas 1 suformuojamas prie statomo gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato (pagal 2005-09-21 
leidimą  vykdyti statybos darbus Nr.05(1)1-97). Sklypas 2 formuojamas planuojamos teritorijos 
šiaurinėje dalyje. Sklype 2 planuojamas gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais 
pagalbiniais pastatais užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės 
nereglamentuojamos. Pastatų aukštis ir teritorijos užstatymo intensyvumas reglamentuojamas 
vadovaujantis Šilutės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai. Saugotinų želdinių 
planuojamoje teritorijoje nėra. Sklypų želdinimas reglamentuojamas vadovaujantis STR 
2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo 
ploto (reglamentas a).  
Įvažiavimas į sklypą 1 paliekamas esamas (suprojektuotas). Į sklypą 2 planuojamas naujas 
įvažiavimas iš Ąžuolo gatvės.  
 
Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, ryšio tinklai prijungiami prie magistralinių 
miesto tinklų. Sklypuose statomuose pastatuose planuojamas vietinis šildymas., kadangi 
magistralinių tinklų nėra ir jie neplanuojami.  Šildymo sistema pasirenkama techninio projekto 
rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus.  Rengiant 
rekonstruojamų pastatų  techninius projektus būtina numatyti susidariusio statybinio laužo 
išvežimo tvarką. Išorinis gaisrų gesinimas numatomas iš Pagrynių kaimo priešgaisrinių hidrantų 
sistemos ir sklype 1 esančio atviro vandens telkinio, kurį planuojama padidinti iki 150m2 paviršiaus 
ploto.     
 
Nei planuojama teritorija nei jos gretimybės nėra sanitarinę apsaugos zoną formuojantys objektai, 
todėl  detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybėms 
triukšmo, atmosferinės taršos, natūralaus apšvietimo aspektais neturės. 
 
 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai 

Gyvenamoji teritorija 
planuojama teritorinio 
planavimo dokumentais tam 
naudojimo būdui numatytoje 
teritorijoje, kuo numatoma darni 
ir subalansuota teritorijos plėtra. 
 

- 

9. 

ekonominei aplinkai Sprendžiamas aprūpinimo būstu   
klausimas. 
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socialinei aplinkai Sprendžiamas aprūpinimo būstu 
(būsto kokybės gerinimo) 
klausimas. 
 

-  

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

Planuojamų gyvenamųjų 
teritorijų  veikla yra darni ir 
subalansuota teritorijos plėtra, 
kuri lemia teigiamus erdvinius 
urbanistinio kraštovaizdžio 
pokyčius.  
 
 

- 

Siūlomos alternatyvos poveikis: ūkinės veiklos alternatyvos nenagrinėjamos. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
 
 
Projekto vadovė  (kvalifikacijos atestato Nr.A 695)                                         architektė A. Čepienė  
                                                                                                                           asistentas G. Tamošaitis 
 
 
                                                                                                  
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                                        Povilas Gadeikis 
 
 
Sklypo bendrasavininkė                                                                                     Diana Gadeikienė 
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