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AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Planavimo  organizatorius: DANGIRA BAGO�IEN� 
Detaliojo plano reng�jas: Remigijus Petrauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A329, galiojimo 
laikas iki 2010-11-21) 
Urbanistin�s dalies vadovas (architektas): Remigijus Petrauskas 
Atsakingi specialistai už braižym� ir aiškinamojo rašto ruošim� (vadovaujantis LST 
1516:1998 priedas B): Tomas Bartkus, Monika Petreikyt�.  
Planuojamos teritorijos dislokacija:   žem�s  skl. Aušros g. 13, Pagryni� k., Šilut�s r. sav., 
žem�s. skl. Kad. Nr. 8840/0002:212;  0,3100 ha 
Detaliojo planavimo darb� tikslas: žem�s sklypo padalinimas nekei�iant paskirties; žem�s 
sklypo užstatymo reglament�, speciali�j� žem�s naudojimo s�lyg�, servitut� pildymas, 
tikslinimas keitimas. 
Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene tvarka: bendroji 
 
Detaliojo planavimo s�lygos: 
Teritorijos detalusis planas rengimas  vadovaujantis Detaliojo teritorij� planavimo organizatoriaus 
ir pareig� perdavimo žem�s sklyp� savininkams sutartimi 2007-10-08 Nr. R5-(9.40)-1003, 
Planavimo užduotimi ir  Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos direktoriaus Š. Laužiko 
patvirtintomis planavimo s�lygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti 2007-11-16 Nr. 09-
608; 

o AM Klaip�dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-11-13 s�lygos Nr. 
(9.14.3)-LV4-7862; 

o Klaip�dos visuomen�s sveikatos centro Šilut�s filialo 2007-10-19 s�lygos Nr. (17.6.7)-
E6-58; 

o Šilut�s priešgaisrin�s gelb�jimo tarnybos valstybin�s priešgaisrin�s prieži�ros 
inspekcijos 2007-10-10 s�lygos Nr. 657; 

o Klaip�dos apskrities viršininko administracijos Žem�s tvarkymo departamento Šilut�s 
rajono žem�tvarkos skyriaus 2007-11-16 s�lygos Nr. S5-539; 

o Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos Kaimo reikal� skyriaus 2007-10-29 s�lygos 
Nr. KR3-(19.15)-438; 

o AB „VST" 2007-10-10 s�lygos Nr. 49000-226; 
o UAB „Šilut�s vandenys" 2007-10-10 s�lygos Nr. (6.24-06)-210(S12); 
o UAB „Šilut�s šilumos tinklai" 2007-10-11 s�lygos Nr. 2R-(1.16)-1093; 
o UAB „Šilut�s komunalininkas" 2007-10-12 s�lygos Nr. 136; 
 

o AB „TEO LT" 2007-11-07 s�lygos Nr. 03-2-05-7141; 
o V� „Klaip�dos regiono keliai" 2007-10-26 s�lygos Nr. V2-1279. 

 
Teritorija vertinama šiais aspektais: 

o Sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo; 
o Erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo); 
o Aplinkosauginiu; 
o Priešgaisriniu. 

 
 
 
 
Planuojamos teritorijos sprendiniams �takos turintys anks�iau rengti planavimo 
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dokumentai: 
o Šilut�s rajono LDT VK 1987 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 64 patvirtintas 

Pagryni� gyvenviet�s generalinis planas. 
o Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2000-02-

23 Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 420; 
o Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2004-01-

27 Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 13.6-199; 
o Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2007-07-

02 Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 4-3818-(1.3). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAMOS PAD�TIES ANALIZ� 
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Esamos  teritorijos raidos apžvalga ir charakteristika 

Planuojama  teritorija yra Aušros g. 13, Pagryni� k., Šilut�s r. sav. 
Planuojamos teritorijos esamos pad�ties analizei atlikti panaudota UAB „Pamario krašto 

projektai“ 2007-06-15 atlikta topografin� nuotrauka, žem�s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro V� registro centro, bei planavimo organizatoriaus pateikti duomenys. Planuojama 
teritorija apži�r�ta vietoje. 

Planuojamas  Dangiros Bago�ien�s žem�s sklypas 	registruotas  žem�s  ir  kito  
nekilnojamojo  turto  kadastro  ir  registro  valstyb�s  	mon�je,  registro 	rašo  Nr. 88/302666. 
Paskirtis – kita (mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybai) sklypas  0,3100 ha, žem�s skl. Kad. Nr. 
8840/0002:212. 

Žem�s paviršius absoliutin� altitud� svyruoja nuo 6,96 iki 7,74 pagal Baltijos aukš�i� 
sistem�. Sklype  stovi vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas ir �kinis pastatas. 

 � sklyp� privažiuojama iš Aušros gatv�s. 
 

Inžineriniai tinklai 
Sklype 	rengti inžineriniai tinklai:  

o Vandentiekis tiekiamas iš  Pagryni� kaimo centralizuot� vandentiekio tinkl�. 
o Vietin� buitini� nuotek� linija nukreipta 	 buitini� nuotek� kaupimo rezervuar�.  
o Elektros linija su elektros apskaitos spinta.   
o Ryši� linija. 

 
Esami žem�s naudojimo apribojimai 

Remiantis Valstyb�s 	mon�s registr� centro pateiktais duomenis apie planuojam� 
žem�s sklyp�, kurio unikalus Nr.8840-0002-0212, Kad. Nr.8840/0002:212, užregistruoti šie 
apribojimai: 

o vandentiekio, lietaus ir fekalin�s kanalizacijos tinkl� ir 	rengini� apsaugos zona – 
0,042ha; 

o ryši� linij� apsaugos zonos – 0,0118ha 
o elektros linij� apsaugos zonos – 0,0244 ha 

Planuojama teritorija inžineriniu poži�riu n�ra pilnai 	savinta. Planuojam� teritorij� supa 
gyvenamosios paskirties teritorijos. Gretimose teritorijose komercini�, gyventoj� aptarnavimo 
skirt� objekt� n�ra.  
 
Sklypo gretimyb�s 
Gretimybi� 	registruota n�ra 
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RAIDOS KONCEPCIJA 
 
Teritorijos reglamentai ir planavimo projektiniai pasi�lymai 

Planuojamos  teritorijos  optimaliausiam  panaudojimui  taikomi  tvarkymo  reglamentai,  
kuriuos  nusako  projektuojama  tikslin�  žem�s  paskirtis,  aplinkosauginiai  faktoriai  ir  esama  
urbanistin�  situacija.  Teritorij�  ir  atskir�  funkcini�  zon�  reglamentuose  apibr�žiami  teritorij�  
naudojimo  prioritetai.  Taikomi  reglamentai  atsako  	  klausim�  k�  saugoti,  k�  galima  ir  
negalima  daryti,  statyti  ir  	rengti  planuojamoje  teritorijoje.  

Planuojama teritorija yra užstatyta pastatais, kurie bus išsaugomi, 	 j� 	važiuojama esamais 
privažiavimo keliais.  

Planavimo  tikslas –– žem�s  sklypo  dalinimas 	 dvi dalis,  mažaaukš�i� gyvenam�j� 
nam� statyba su priklausiniais.  

Numatomos  pastat� užstatymo zonos. Užstatymo  zonose  numatoma  gyvenam�j�  nam�  
su  priklausiniais  statyba.  Pastatai  tradicinio  t�rio,  vieno – dviej�  aukšt�  arba vieno aukšto su 
mansarda.  Nam�  �kio  pastatai  vienaaukš�iai  su  pastog�mis.  Garažai  gali  b�ti  blokuojami  
su  gyvenamuoju  namu  arba  su  nam�  �kio  pastatu.  Gyvenam�j�  nam�  aukštis  nuo  vidutinio  
žem�s  paviršiaus  iki   kraigo  numatomas  ne didesnis kaip  8,5 m.  Aukštis skai�iuojamas nuo 
pastat� užstatomo ploto žem�s paviršiaus nuolydžio vidurkio iki stogo kraigo. Pagrindin�s vis� 
numatom� statyti statini� apdailos medžiagos pasirenkamos laisvai. 
 
Inžineriniai tinklai 

Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuot� inžinerini� 
tinkl�, kai inžinerini� tinkl� infrastrukt�ra bus 	rengta. Iki tol, kol bus 	rengti centralizuoti 
inžineriniai tinklai numatomi kai kurie laikini vietiniai inžineriniai tinklai. 

o Vandentiekio tinklai: vanduo numatomas tiekti iš centralizuot� Pagryni� kaimo 
vandentiekio tinkl�. Nustatyta reikiama apsaugos zona ir servitutas tinkl� tiesimui bei 
aptarnavimui.  

o Nuotek�  tinklai: Esam� buitini� nuotek� sistem� demontuoti. Buitini� nuotek� surinkimui 
ir valymui numatoma 	rengti vietin	 buitini� nuotek� valymo 	rengin	, apvalytas vanduo 
išflirtuojamas 	 grunt�. Nustatytos reikiamos apsaugos zonos ir servitutai tinkl� tiesimui 
bei aptarnavimui. 

o Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra, dujomis. 
o Elektros tinklai: Sklype Nr. 1 naudojamasi esamais elektros tinklais. Sklype Nr. 2 

planuojam pajungti nuo numatomos naujai 	rengti, ant vakarin�s sklypo ribos, 	vadin�s 
apskaitos elektros spintos kuri pajungiama nuo artimiausios 0,4 kV  elektros oro linijos 
atramos. Numatytos reikiamos apsaugos zonos ir servitutai tinkl� tiesimui bei 
aptarnavimui. 

o Ryši� tinklai: sklype Nr.1 esami ryši� tinklai. Sklype Nr. 2 nenumatoma nauj� ryši� tinkl� 
tras�. Numatytos reikiamos apsaugos zonos ir servitutai tinkl� tiesimui bei aptarnavimui. 

 
Numatomi privažiavimai  bei  transporto  eismo  organizavimas 

Planuojamos  teritorijos privažiavimo keliai planuojami vadovaujantis  STR  2.06.01:1999  
"Miest�,  miesteli�  ir  kaim�  susisiekimo  sistemomis"  ir  	vertinus  esam�  b�kl
. Privažiavimo  
kelio  kategorija  bei  plotis  parinktas  pagal  funkcin
  jo  paskirt	,  bei  prognozuojam�  
transportin	  apkrovim�.   

� sklyp� Nr. 1 	važiuojama esama nuovaža, o sklypui Nr. 2 formuojama nauja nuovaža nuo 
Aušros gatv�s. 

Privažiavimams  ir  šaligatviams  si�loma bitumini� trinkeli� danga. 
Planuojamo sklypo automobili� parkavimas planuojamas kiekviename sklype, pagal 

individualius poreikius.  
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Gaisrin� sauga 

Bendru atveju planuojam� pastat� minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas – II, 
išlaikant atstumus tarp pastat� (8m) išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialiosios 
žem�s naudojimo s�lygos, kei�iamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp 
pastat� pagal STR 2.02.09:2005. 

Gaisro atveju vanduo imamas iš centralizuot� vandentiekio tinkl� – priešgaisrini� 
hidrant�. 
 
Galimi kraštotvarkiniai konfliktai 

Gretimuose sklypuose yra gyvenam�j� ir �kini� pastat�. Planuojamoje teritorijoje yra 
statini�, kurie bus išsaugomi, tod�l neigiam� vizualin	 poveik	 urbanizuojamam kraštovaizdžio 
pob�džiui negali padaryti nauj� pastat� atsiradimas, j� statybos vieta, dydžiai, formos, spalvos. 
Nauj� gyvenam�j� sklyp� veiklos neigiam� vizualin	 poveik	 galima sumažinti organizacin�mis 
bei planavimo ir architekt�ros priemon�mis, suderinant projekto sprendinius su aplinkos 
komponent� išsaugojimo reikalavimais. 
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SPRENDINIAI 
 

Formuojami žem�s sklypai: 
o SKLYPAS NR. 1 

 
PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: 
 
� Žem�s naudojimo paskirtis KITOS PASKIRTIES ŽEM�; 
� Žem�s naudojimo b�das GYVENAMOJI TERITORIJA (tp6,G) 
� Žem�s naudojimo pob�dis MAŽAAUKŠ�I� GYVENAM�J�  NAM� 

STATYBOS  (tp6, G1) 
� Sklypo plotas  1598m2 

� Leistinas  sklypo užstatymo tankumas 
procentais (užstatyto ploto santykis su sklypo 
plotu) 

 
25% 

�  Leistinas užstatymo intensyvumo 
procentas (statini� bendro ploto santykis su sklypo 
plotu) 

 
70% 

� Leistina pastat� aukštis metrais  Iki 8,5 metr� 
Architekt�riniai reikalavimai: 

o Garažai  gali  b�ti  blokuojami  su  gyvenamuoju  namu  arba  su  nam�  �kio  pastatu; 
o Apdaila ir spalviniai sprendiniai pasirenkami laisvai. 
 

Servitutai: 
Tarnaujantys: 
o Sklypo Nr.1 dalis S1 tarnaus sklypui Nr.2, ryši� linij� aptarnaujan�iai 	monei, AB „VST“, 

UAB „Šilut�s vandenys“: teis� tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas (kodai – 206, 207, 208); Servitutai galioja inžinerini� tinkl� apsaugos zonos 
ribose; Servituto  plotas- 181m2 

Viešpataujantys: 
o Sklypas Nr.1 viešpataus sklypo Nr.2 dalyje S2: teis� tiesti, naudoti, aptarnauti požemines 

ir antžemines komunikacijas (kodai – 106, 107, 108); 
Pastaba: sklyp� numeriai  pažym�ti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  br�žinyje. Sklypo servitutai tikslinami 
kadastrini� matavim� metu. 
 
Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:( LR vyriausyb�s nutarimas 1992 05 12 Nr343 ir v�lesn�s 
redakcijos) 

o Ryši� linij� apsaugos zona (I skyrius) – 83m2 (esama) 
o Elektros linij� apsaugos zona (VI skyrius) – 112m2 (esama) 
o Vandentiekio tinkl� ir 	rengini� apsaugos zona (XLIX skyrius) – 101m2 (planuojama) 

 
Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo  s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� metu. 
 
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BR�ŽINYJE NURODYTA: 

o Detaliojo plano galiojimo riba (ži�r. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo); 
o Projektuojamo sklypo riba, numeris ir plotas (ži�r. Br�žin	 žym�jimu 0712-DP-2); 
o Esamas kelias, privažiavimas 	 sklyp� (ži�r. Br�žin	 žym�jimu 0712-DP-2); 
o Užstatymo zona ir ribos (ži�r. Br�žin	 žym�jimu 0712-DP-2); 
o Projektuojamo žem�s sklypo kamp� koordinat�s: 

 
Sklypo Nr.1 kamp� koordinat�s 
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Sklypo kamp� 
numeriai 

X koordinat�s Y koordinat�s 

1 6135005.16 340478.26 
2 6135026.91 340514.66 
3 6135038.64 340531.19 
4 6135020.43 340545.10 
7 6134981.23 340493.65 

Pastaba: sklypo rib� kamp� koordinat�s tikslinamos kadastrini� matavim� metu. 
 

o SKLYPAS NR. 2 
 
PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: 
 
� Žem�s naudojimo paskirtis KITOS PASKIRTIES ŽEM�; 
� Žem�s naudojimo b�das GYVENAMOJI TERITORIJA (tp6,G) 
� Žem�s naudojimo pob�dis MAŽAAUKŠ�I� GYVENAM�J�  NAM� 

STATYBOS  (tp6, G1) 
� Sklypo plotas  1502m2 

� Leistinas  sklypo užstatymo tankumas 
procentais (užstatyto ploto santykis su sklypo 
plotu) 

 
25% 

�  Leistinas užstatymo intensyvumo 
procentas (statini� bendro ploto santykis su sklypo 
plotu) 

 
70% 

� Leistina pastat� aukštis metrais  Iki 8,5 metr� 
Architekt�riniai reikalavimai: 

o Garažai  gali  b�ti  blokuojami  su  gyvenamuoju  namu  arba  su  nam�  �kio  pastatu; 
o Apdaila ir spalviniai sprendiniai pasirenkami laisvai. 
 

Servitutai: 
Tarnaujantys: 
o Sklypo Nr.2 dalis S2 tarnaus sklypui Nr.1, AB „VST“, UAB „Šilut�s vandenys“ : teis� 

tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai – 206, 207, 208); 
Servitutai galioja inžinerini� tinkl� apsaugos zonos ribose; Servituto  plotas- 252m2. 

Viešpataujantys: 
o Sklypas Nr.2 viešpataus sklypo Nr.1 dalyje S1: teis� tiesti, naudoti, aptarnauti požemines 

ir antžemines komunikacijas (kodai – 106, 107, 108); 
Pastaba: sklyp� numeriai  pažym�ti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  br�žinyje. Sklypo servitutai tikslinami 
kadastrini� matavim� metu. 
 
 
Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:( LR vyriausyb�s nutarimas 1992 05 12 Nr343 ir v�lesn�s 
redakcijos) 

o Elektros linij� apsaugos zona (6 skyrius) – 92m2 (esama) 
o Vandentiekio tinkl� ir 	rengini� apsaugos zona (49 skyrius) – 67m2 (planuojama) 

Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo  s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� metu. 
 
 
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BR�ŽINYJE NURODYTA: 

o Detaliojo plano galiojimo riba (ži�r. Br�žin	 žym�jimu 0712-DP-2); 
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o Projektuojamo sklypo riba, numeris ir plotas (ži�r. Br�žin	 žym�jimu 0712-DP-2); 
o Esamas kelias, privažiavimas 	 sklyp� (ži�r. Br�žin	 žym�jimu 0712-DP-2); 
o Užstatymo zona ir ribos (ži�r. Br�žin	 žym�jimu 0712-DP-2); 
o Projektuojamo žem�s sklypo kamp� koordinat�s: 

Sklypo kamp� 
numeriai 

X koordinat�s Y koordinat�s 

4 6135020.43 340545.10 
5 6135002.34 340558.91 
6 6134961.80 340506.15 
7 6134981.23 340493.65 

 Pastaba: sklypo rib� kamp� koordinat�s tikslinamos kadastrini� matavim� metu. 
 
Numatomi privažiavimai  bei  transporto  eismo  organizavimas 

Planuojamos  teritorijos privažiavimo keliai planuojami vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „ 
Miest� ir miesteli� ir kaim� susisiekimo sistemos“. Prie sklypo Nr.1 privažiuojama esama 
nuovaža nuo Aušros gatv�s.  

Prie sklypo Nr.2 planuojama nauja nuovaža nuo Aušros gatv�s. �važiavimus 	 sklypus 
ži�r�ti br�žinyje žym�jimu 0712-DP-2. 

Privažiavimams  ir  šaligatviams  si�loma  bitumini� trinkeli�  danga. 
Planuojamo sklypo automobili� parkavimas planuojamas kiekviename sklype, pagal 

individualius poreikius.  
INŽINERIN�  �RANGA 

 
Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie  centralizuot� inžinerini� 

Pagrini� kaimo tinkl�, kai inžinerini� tinkl� infrastrukt�ra bus 	rengta. Iki tol, kol bus 	rengti 
centralizuoti inžineriniai tinklai numatomi kai kurie laikini vietiniai inžineriniai tinklai. 

o Vandentiekio tinklai: reikaling� geriamojo vandens kiek	  numatoma tiekti iš 
esamos vandentiekio linijos.Vandentiekis pajungiamas prie esamo vandentiekio 
šulinio. Reikalinga šulinyje pakeisti esama armat�r�. Minimalus geriamo vandens 
kiekis  -200 l/d vienam žmogui (pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek� 
šalintuvas. Pastato inžinerin�s sistemos. Lauko  inžineriniai tinklai“, 5 skyri�.) 
preliminarus vandens kiekis 1 vienbu�iam gyvenamajam namui 1m3/d. Nustatyta 
apsaugos zona žem�s juosta išilgai vamzdyn� trasos, kurios plotis – po 5 metrus 
abipus vamzdyno ašies (sprendžiama techninio projekto rengimo metu STR 
nustatyta tvarka, gavus technines s�lygas). 

o Nuotek� tinklai: buitines nuotekas numatoma nuvesti 	 detaliuoju planu sklype Nr. 
2 suplanuot� uždaro tipo biologinio valymo 	rengin	 bei nustatoma 10m – 
sanitarin� apsaugos zona. Atstumas tarp biologinio valymo 	renginio ir  nam� �kio 
pastato turi b�ti nemažesnis kaip 8 m, atstumas iki šiltnamio turi b�ti ne mažesnis 
kaip 3 m.  Iš buitini� nuotek� 	rengini� išvalytas vanduo surenkamas supylimo 
rezervuare iš kurio išvežimas numatomas sudarius sutartis su atitinkama veikla 
užsiiman�iomis 	mon�mis. Atlikus grunto geologinius tyrimus ir nusta�ius 
gruntinio vandens lyg	 b�t� galima 	rengti infiltracijos 	rengin	. Preliminarus 
nuotek� kiekis 1 vienbu�iam gyvenamajam namui 1m3/d. Atsiradus galimybei 
pasijungti prie bendros (centralizuotos) nuotek� tvarkymo sistemos priklausan�ios 
savivaldybei, nuotek� šalinim� numatyti 	 jas.  
Esamus buitini� nuotek� 	renginius demontuoti.               
Nustatyta apsaugos zona žem�s juosta išilgai vamzdyn� trasos, kurios plotis – po 5 
metrus abipus vamzdyno ašies (sprendžiama techninio projekto rengimo metu STR 
nustatyta tvarka, gavus technines s�lygas).   
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o Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra, dujomis (sprendžiama techninio projekto 
rengimo metu STR nustatyta tvarka, gavus technines s�lygas). 

o Elektros tinklai: sklype Nr. 1 naudojamasi esamais elektros tinklais. Sklype Nr. 2 
šalia sklypo ribos esan�ios prie Aušros gatv�s planuojama nauja elektros 	vadin� 
apskaitos spinta, nuo kurios požeminiais kabeliais elektra išvedžiojama po sklyp�. 
Požemin�s elektros kabeli� linijos apsaugos zona - žem�s juosta, kurios plotis po 1 
metr� nuo linijos konstrukcij� kraštini� tašk�. Nuotolis nuo šios linijos iki pastat� 
ir statini� - 0,6 metro (sprendžiama techninio projekto rengimo metu STR nustatyta 
tvarka, gavus technines s�lygas). 

o Ryši� tinklai:  yra esami ryši� tinklai, kurie detaliojo plano sprendiniais numatomi 
išsaugoti esamoje vietoje,  ir nenumatoma  nauj� ryši� linij�. Nustatyta ryši� linij� 
apsaugos zona žem�s juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos 
(sprendžiama techninio projekto rengimo metu STR nustatyta tvarka, gavus 
technines s�lygas). 

 
Gaisrin� sauga 
Bendru atveju planuojam� pastat� minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas – II, 

išlaikant atstumus tarp pastat� (8m) išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialiosios 
žem�s naudojimo s�lygos, kei�iamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp 
pastat� pagal STR 2.02.09:2005. 

Gaisro atveju vanduo imamas iš centralizuot� vandentiekio tinkl� – priešgaisrini� 
hidrant�. 

Statiniai turi b�ti suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui: 
- statinio laikan�ios konstrukcijos tam tikr� laik� išlaikyt� apkrovas; 
- b�t� ribojamas ugnies bei d�m� plitimas; 
- žmon�s gal�t� saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelb�ti kitomis priemon�mis; 
- ugniagesiai gelb�tojai gal�t� saugiai dirbti. 
Statinius projektuoti vadovaujantis STR 2.01.04:2004 „Gaisrin� sauga. Pagrindiniai 

reikalavamai“. 
Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp nam� ir kit� pastat� priklausomai nuo j� 

atsparumo ugniai laipsnio turi buti užtikrinti pagal STR 2.02.09.2005.  
Pastat� element� atsparumai ugniai turi atitikti STR 2.01.04:2004 žemiau esan�ioje 
lentel�je pateikus dydžius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statini� (gaisrini� skyri�) atsparumo ugniai laipsniai 
Statinio element� atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.) 
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2 C0 R 90 EI 15 REI 45 RE 15 REI 90 R 60 

I 

3 C1 R 60 EI 15 REI 45 RE 15 REI 60 R 45 
II C2 R 45 EI 15 REI 15 RE 15 REI 30 R 15 
III C3 Nenormuojama 

Pastatuose reikalinga 	rengti automatin
 gaisrin
 signalizacij�,  kai nuo pastato iki 
priešgaisrin�s gelb�jimo tarnybos yra daugiau nei 5km    

 
PLANUOJAMOS TERITORIJOS APLINKOS POVEIKIO APSAUGOS 

PRIEMON�S 
 

1. Aplinkos  apsauga 
 

Statini�, teršian�i� aplink�, statyba neplanuojama. Planuojama gyvenamoji teritorija 
neigiamo poveikio aplinkai, kraštovaizdžiui, augmenijai ir gyv�nijai neturi. 

Siekiant  apsaugoti  dirvožem	  ir  atmosfer�  nuo  užteršimo  nutekamaisiais  vandenimis,  
atliekomis,  suodžiais,  detaliajame  plane  numatytos  šios  priemon�s: 

1) vandens apsauga; 
2) dirvožemio apsauga; 
3) augmenijos apsauga; 
4) atmosferos apsauga. 

 
1.1. Vandens  apsauga 

 
Vandens  apsauga  nuo  galimos  lietaus vandens  neigiamos  �takos 
Užteršt� lietaus vandens nuotek� nesusidarys, tod�l jo valymas nenumatomas.  
Lietaus (tirpstan�io sniego) vandens tek�jimo kryptis nuo pastat� ir kiemo organizuojama 

planiruojant  žem�s  pavirši�. 
 

  1.2. Dirvožemio  apsauga 
 
Statybos  aikštel�je,  prieš  pradedant  žem�s  kasimo  darbus,  nuimamas  augalinis  

sluoksnis  su  vel�na,  sand�liuojamas  netoliese  ( statybos  aikštel�s  pakraštyje ),  ir,  užbaigus  
statybos  darbus,  paskleidžiamas  20 cm  sluoksniu  laisvoje  teritorijoje - naudojamas  vejos  
	rengimui.  Atliekami  teritorijos  sutvarkymo  darbai. 

Atliekant  žem�s  kasybos  darbus,  b�tina  išsaugoti  derling�j	  dirvožemio  sluoksn	. 
Planiruojant teritorij� stengtis išsaugoti esam� reljef�. Pastatus projektuoti kiekvienam sklypui 
individualiai, pritaikant prie esamo reljefo aukš�io.  

Dirvožemio užpylimo darbai turi b�ti atliekami užbaigus pagrindinius pastato išor�s 
statybos ir remonto darbus, kad neb�t� pažeistas ar nesukelt� nepatogum� tuos darbus vykdyti. 
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1.3. Augmenijos  apsauga 

 
Pastat� statybos vietoje želdini� n�ra. Laisv� sklypo teritorij� si�loma apželdinti veja su 

dekoratyviniais želdiniais, užsodinti medžiais. Taip  pat  numatyta  tam tikr� plot� užsodinti  
vaismedžiais  ir  vaiskr�miais. 

 
1.4. Atmosferos  apsauga 

 
Planuojamoje teritorijoje veikla (mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statyba ir 

eksploatavimas) pavojaus aplinkai nekelia, kenksming� teršal�, didelio triukšmo, dulki� tokia 
veikla nesukelia. Taip pat nebus ir žymaus oro teršimo, nes pastatai bus apšildomi geoterminiu 
šildymu, elektros prietaisais ar kietu kuru. Išleidžiami NO ir CO kiekiai neviršys leistino kiekio. 
Taigi, sklype numatoma veikla netur�s žymaus poveikio supan�iai aplinkai. Planuojamos 
teritorijos gretimyb�se n�ra veikian�i� ferm�, pramon�s objekt�, kuri� sanitarin� zona daryt� 
	tak�  detaliojo plano sprendiniams.  

Gyvenam�j�  nam�  apšildymas  numatomas  elektra arba kietu kuru. Virykl�s – 
elektrin�s. 

Buitin�s atliekos 
Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2003-

12-30 d. �sakymu Nr.722 patvirtintais „Atliek� tvarkymo taisykli�“ nustatytais reikalavimais. 
Planuojamoje gyvenamoje teritorijoje susidarys �kio ir buitin�s atliekos, kurios bus 

komplektuojamos 	 konteinerius ir išvežamos 	 buitini� atliek� s�vartyn� bei antrini� žaliav� 
surinkimo punktus pagal atskir� sutart	 su specializuotomis autotransporto 	mon�mis. 

DETALIOJO PROJEKTO SPRENDINI	 POVEIKIO VERTINIMO LENTEL� 
1. lentel� 

1. Teritorij� planavimo dokumento organizatorius: 
DANGIRA BAGO�IEN� 

2. Teritorij� planavimo dokumento reng�jas: 
REMIGIJUS PETRAUSKAS 

3. Teritorij� planavimo dokumento pavadinimas: 
Aušros g. 13, Pagryni� k., Šilut�s r. sav 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan�iais teritorij� planavimo dokumentais: 
Pagryni� gyvenviet�s generalinis planas, patvirtintas 1987-0423 Šilut�s rajono LDT VK sprendimu 
Nr. 64 

5. Status quo situacija: 
Dabar planuojamoje teritorijoje yra mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybos žem�s sklypas. Žem�s 
sklypas priklauso Dangirai Bago�ienei. Žem�s sklype esantis gyvenamasis namas ir priklausiniai 
priklauso Dangirai Bago�ienei. Teritorija tinkama statyboms. Teritorija inžineriškai paruošta. Pa�ioje 
teritorijoje yra inžinerini� tinkl�. Visa miesto gatvi� ir inžinerini� tinkl� infrastrukt�ra yra greta 
planuojamos teritorijos.  
Planuojamas žemes sklypas nesiriboja su rekreacin�mis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios 
paskirties pastatu ar kitu 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. 

6. Tikslas , kuriuo siekiama �gyvendinant teritorij� planavimo sprendinius: 
žem�s sklypo padalinimas nekei�iant paskirties; žem�s sklypo užstatymo reglament�, speciali�j� 
žem�s naudojimo s�lyg�, servitut� pildymas, tikslinimas keitimas. 

7. Galimo sprendini� poveikio vertinimas: 
8. 

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas 
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(trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
Mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statyba ir eksploatacija sklypo Aušros g. 13, Pagryni� k., 
Šilut�s r. sav 
Teritorijos vystymo 
darnai ia (ar) 
planuojamai 
veiklos sri�iai 

Trumpalaikis teigiamas poveikis: 	 Pagryni� miestel	 
ateis investicijos. Ilgalaikis teigiamas poveikis: 
�gyvendinus sprendinius bus pastatytas dar vienas 
gyvenamasis namas. Bus pl�tojama miestelio 
užstatymo strukt�ra, numatyta pagal bendr�j	 plan�. 
Planuojama, kad planuojamoje teritorijoje gyvens apie 
8 žmon�s. Bus patenkintas gyventoj� poreikis 	sigyti 
nauj� b�st� Pagryni� miestelyje. Bus sukurta nauj� 
darbo viet� gyvenam�j� nam� eksploatavimui ir 
aptarnavimui. 
Planuojamoje teritorijoje tolygiai ir nuosekliai 
vystomas užstatymas gyvenamaisiais namais. 
Tiesioginis sprendinio poveikis – bus sukurta naujos 
kokyb�s gyvenamoji aplinka su visa infrastrukt�ra. 
Teigiam� poveik	 patirs darbo rinka, aptarnavimo 
sritis.  

Galimas trumpalaikis 
neigiamas poveikis 
statybos metu: 
triukšmas, 
intensyvesnis 
transporto jud�jimas 

Ekonominiai 
aplinkai 

Trumpalaikis teigiamas poveikis: 	 Pagryni� miestel	 
ateis investicijos, kurios sukurs nauj� darbo viet� 
objekto statybos metu.  
Ilgalaikis teigiamas poveikis: �gyvendinus sprendinius 
bus pastatyti gyvenamieji namai, su priklausiniais. 
Planuojama, kad gyvenamuosiuose namuose gyvens 8 
žmon�s. Bus patenkintas gyventoj� poreikis 	sigyti 
nauj� b�st� Pagryni� miestelyje. Bus sukurta nauj� 
darbo viet� gyvenam�j� nam� eksploatavimui ir 
aptarnavimui.  

- 

Socialiniai aplinkai Teigiama poveikis, vietos bendruomen� pasipildys 
naujais nariais. 

- 

Gamtiniai aplinkai 
ir kraštovaizdžiui 

Planuojama teritorija sudarys ilgalaik	 teigiam� 
poveik	 aplinkai, nes bus suplanuota teritorija, 
geresnis estetinis aplinkos vaizdas. Vykdant veikl� 
dideli oro teršal� kiekiai nesusidarys, planuojama 
teritorija naudosis tik gyventojai. Automobili� 
parkavimas numatomas sklyp� ribose. Detaliuoju 
planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie 
Pagryni� k. centralizuot� inžinerini� tinkl�. Patalp� 
šildymui planuojama naudoti kiet� kur�, elektr�. 
Saugom� ekosistem� ir biologini� zon�, kult�ros 
paveldo objekt� planuojamoje teritorijoje n�ra.  
Užtikrinamas kraštovaizdžio stabilumas. 

Galimas trumpalaikis 
neigiamas poveikis 
statybos metu 

Si�lomos alternatyvos poveikis: nesvarstomos 
Teritorijos vystymo 
darnai ia (ar) 
planuojamai 
veiklos sri�iai 

- - 

Ekonominiai 
aplinkai 

- - 

Socialiniai aplinkai - - 

9. 

Gamtiniai aplinkai - - 
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ir kraštovaizdžiui 
 
Išvada: Sprendinio poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sri�iai, 

ekonominei, socialinei aplinkai, kraštovaizdžio aspektais planuojamos teritorijos detaliajame 
plane b�t� teigiamas. Atlikta analiz� parod�, kad planavimo sprendiniai neabejotinai pagerins 
socialin
, gamtin�s aplinkos b�kl
. 
 

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 
DETALUSIS PLANAS 

 
o Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 2004 01 15 Teritorij� planavimo 

	statymu Nr.IX-1962, kitais 	statymais ir po	statyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, 
atitinka aplinkosauginius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus. 

o LR aplinkos apsaugos 	statymas Nr.I-2223, 1992-01-21 
o LR teritorij� planavimo 	statymas Nr. I-1120, 1995-12-12 
o LR žem�s 	statymas Nr.I-446, 1994-04-26 
o LR vandens 	statymas Nr.VIII-474, 1997-10-21 
o LR Vyriausyb�s 1992-05-12 nutarimas Nr.343 „D�l speciali�j� žem�s ir miško 

naudojimo s�lyg� patvirtinimo“  
o Lr Vyriausyb�s 1993-06-16 nutarimas Nr.469 „D�l gyvenam�j� nam� ir kit� 

objekt� statybos teritorijose, kuriose ne	rengti inžineriniai 	renginiai“ 
o LR SAM 	sakymas 2004-08-19 Nr.V-586 „D�l sanitarini� apsaugos zon� rib� 

nustatymo ir režimo taisykli� patvirtinimo“. 
o LR AM 	sakymas 2004-05-03 Nr. D1-239 “D�l detali�j� plan� rengimo taisykli� 

patvirtinimo”. 
o Lietuvos Higienos norma HN 44:2006 „Vandenvie�i� sanitarini� apsaugos zon� 

nustatymas ir prieži�ra“ 
o STR 2.06.01:1999 „ Miest� miesteli� ir kaim� susisiekimo sistemos“ 
o STR 2.02.09.2005 “Vienbu�iai gyvenamieji pastati” 
o STR 2.01.04:2004 “Gaisrine sauga. Pagrindiniai reikalvimai” 
Pastabos: Bet kuris inžinerini� tinkl� ir 	rangos pertvarkymas, atliekant statybos darbus 

planuojamoje teritorijoje, privalo b�ti vykdomas pagal atitinkamus tinklus eksploatuojan�i� 
organizacij� išduotas ir patvirtintas technines s�lygas. Pagal šias s�lygas turi b�ti parengiama 
atitinkama projektin� dokumentacija, suderinama su eksploatuojan�iomis organizacijomis, 
	forminti reikalingi leidimai. 

Detal�j	 plan� keisti galima Teritorij� planavimo 	statymo, šio 	statymo po	statymini� akt� 
nustatyta tvarka, pakeitimus derinant su detal�j	 plan� derinan�iomis institucijomis.            

Pareigos Vardas, pavard�. Atestato Nr. Parašas 
Projekto vadovas Remigijus Petrauskas A329  
Ruoš� Tomas Bartkus   
Ruoš� Monika Petreikyt�    

 


