
VANDOS MARTINKIEN�S NUOSAVYB�S TEISE VALDOMO ŽEM�S SKLYPO 
(KADASTRINIS NR. 8840/0002:306) PAGRYNI� K. ŠILUT�S RAJONE  

DETALIOJO PLANO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDRI DUOMENYS 

1.1. Detaliojo planavimo organizatorius: Vanda Martinkien�, gyv. Melioratori� kv. 5-42 g. 61, 
Šilut�s r. sav., Šilut�. 

1.2. Detaliojo plano reng�jas: UAB „TS PROJECTS", Lietuvinink� g. 61, Šilut�, tel./faks.: (8-
441) 54807, mob.: 8-614 41649, elektroninis paštas: tsprojektai@gmail.com. Projekto vadovas: 
architektas Ri�ardas Jonas Valatka, atestato Nr. A 480. 

1.3. Planuojama teritorija: Pagryni� kaimas, Šilut�s r. sav. (žem�s sklypo kadastrinis Nr. 
8840/0002:306, plotas 1,0808 ha). 

1.4. Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas savivaldyb�s lygmens. 

1.5. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: padalinti žem�s sklyp�, esant� 
Šilut�s r. sav., Šilut�s sen., Pagryni� k, kadastrinis Nr. 88840/0002:306, sklypo plotas – 1.0808 ha, 
pakei�iant žem�s �kio paskirt� � kit� nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo b�d� ir 
mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybos pob�d�; nustatyti užstatymo reglamentus, patikslinti 
speciali�sias naudojimo s�lygas bei servitutus. 

1.6. Detaliojo planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorij� planavimo dokument� 
rengimas, teritorij� planavimo dokumento sprendini� pasekmi� vertinimas, baigiamasis. 

1.7. Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka. 

1.8. Detaliojo planavimo teisiniai pagrindai ir s�lygos: 
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorij� planavimo organizatoriaus 
teisi� ir pareig� perdavimo žem�s sklypo savininkui sutartimi, 2007-09-17, Nr. R5-(9.40)-883, 
Šilut�s rajono savivaldyb�s Administracijos direktoriaus, Šar�no Laužiko patvirtintomis planavimo 
s�lygomis detaliajam planui rengti, 2007-11-09, Nr. 09-508: 

� AM Klaip�dos regiono aplinkos apsaugos departamento s�lygos 2007-10-18 Nr. 
(9.14.3)-LV4-7247; 

� Klaip�dos visuomen�s sveikatos centro Šilut�s filialo s�lygos 2007-09-21 Nr. (17-
6.7)-E6-47; 

� Šilut�s priešgaisrin�s gelb�jimo tarnybos valstybin�s priešgaisrin�s prieži�ros 
inspekcijos 2007-09-20 s�lygos Nr. 585; 

� Klaip�dos apskrities viršininko administracijos Žem�s tvarkymo departamento 
Šilut�s rajono žem�tvarkos skyriaus 2007-10-16 s�lygos Nr. S5-476; 

� Šilut�s rajono savivaldyb�s administracijos Kaimo reikal� skyriaus 2007-09-27 
s�lygos Nr. KR3(19.15)-346; 

� AB „VST" s�lygos 2007-09-20 Nr. 49000-174; 
� UAB „Šilut�s vandenys“ 2007-10-08 s�lygos Nr. (6.24-06)-187(S12); 
� UAB „Šilut�s šilumos tinklai“ 2007-09-24 s�lygos Nr. 2R-(1.16)-1042; 
� UAB „Šilut�s komunalininkas“ 2007-10-12 s�lygos Nr. 136; 
� AB „TEO LT“ 2007-11-09 s�lygos Nr. 03-2-05-7177; 
� V� „Klaip�dos regiono keliai“ 2007-09-25 s�lygos Nr. V2-1145. 

 
 
 



1.9. Detaliojo planavimo projektavimo pagrindai: 
Detalusis planas rengiamas UAB „AGROMETRA“ paslaug� �mon�s (licencijos Nr. 52TK-326, 
2009 05 06 parengtos skaitmenin�s topo nuotraukos (M 1:1000) pagrindu. Koordina�i� sistema 
LKS-94. Aukš�i� sistema - Baltijos. 
Planuojama teritorija apži�r�ta vietoje, padarytos fotonuotraukos. 

1.10. Teritorijoje galioja teritorij� planavimo dokument� sprendiniai: 
1) bendr�j� plan�: 

Šilut�s rajono LDT VK 1987 m. balandžio 23 d. Sprendimu Nr. 64 patvirtintas Pagryni� 
gyvenviet�s generalinis planas; 

2) speciali�j� plan�: 
Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2000-02-23 

Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 420; 
Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2004-01-27 

Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 13.6-199; 
Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2007-07-02 

Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 4-3818-(1.3); 
3) detali�j� plan�: - 
4) prisijungimo prie inžinerini� tinkl� ir susisiekimo komunikacij� reikalavimai: 
 Pagal planavimo s�lygas. 
5) �kio šak� pl�tros program� ir strategini� dokument� nuostatos bei s�lygas išduodan�i� 
institucij� kompetencijai priskirti reikalavimai:- 
1.11. Rengiamo detaliojo plano sprendini� pasekmi� poveikio vertinimas atliekamas šiais 
aspektais: sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo), aplinkosauginiu, priešgaisriniu. 

II. ESAMOS B�KL�S ANALIZ� 
2. Bendra informacija apie planuojam� teritorij�: Planuojamas žem�s sklypas yra Pagryni� 
k., Šilut�s raj. sav. Sklypas nuosavyb�s teise priklauso Vandai Martinkienei. Žem�s sklypo 
(kadastrinis Nr.8840/0002:306) bendras plotas yra 1,0808 ha, iš jo žem�s �kio naudmen�, taip pat 
ariamos žem�s plotas 1,0808 ha. Žem�s �kio naudmen� našumo balas – 21.0. Miško plot� n�ra. 
Sklypo pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - žem�s �kio, o naudojimo b�das - kiti žem�s 
�kio paskirties žem�s sklypai. Sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei 
�renginiai, plotas 1,0808 ha. Taip pat sklype �registruota keli� apsaugos zona, bendras plotas – 
0,0601 ha. 
 
2.2. Planuojamos teritorijos geografin�s pad�ties aprašymas: Žem�s sklypas yra 55º19´34“ 
šiaur�s platumos ir 21º28´22“ ryt� ilgumos. Sklypas yra Pagryni� kaime, Šilut�s rajone. 

2.3.  � planuojam� sklyp� patenkama vietin�s reikšm�s keliu iš K. Griniaus gatv�s esan�ios Pagryni� 
kaime. 

2.4. Sklypo gretimyb�s: Planuojama teritorija Šiaur�je ribojasi su žem�s �kio paskirties sklypu 
(kadastrinis Nr. 8840/0002:310) nuosavyb�s teise priklausan�iu Zigmui Rapalavi�iui; Rytuose 
ribojasi su laisvu valstybiniu žem�s fondu (pravažiavimu); Vakarin�je pus�je ribojasi su laisvu 
valstybin�s žem�s fondu. Pietuose sklypas ribojasi su kitos paskirties sklypu (mažaaukš�i� 
gyvenam�j� nam� statybos), (kadastrinis Nr. 8840/0002:509) nuosavyb�s teise priklausan�iu 
Gunarui Malinauskui ir Redai Malinauskienei. Taip pat ribojasi su kitos paskirties sklypu 
(mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybos), (kadastrinis Nr. 8840/0002:508) nuosavyb�s teise 
priklausan�iu Nikolajui Kovyrcovui ir Danutei Mikšienei. 

2.5. Teritorijos užstatymas: Planuojama teritorija neužstatyta. Planuojamas sklypas yra skirtas 



individualiai žem�s �kio veiklai. 

2.6. Inžineriniai tinklai: Planuojamoje teritorijoje n�ra centralizuot� tinkl�. 

2.7. Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje vyrauja dirvonuojanti žem�s �kio žem�. 

2.8.Gamtos ir kult�ros paveldo objektai: Šis plotas nepatenka � saugomas, rekreacines teritorijas, 
jame n�ra istorini�, kult�rini� ar archeologini� vertybi�. Su viešosios paskirties statiniais, 
saugomomis ar rekreacin�mis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. 

2.9. Teritorijos pl�tros tendencijos: Pagal Šilut�s rajono bendr�j� plan� planuojama teritorija 
patenka � gyvenam�j� teritorij� mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybai. Gretimyb�se esanti 
teritorija yra spar�iai urbanizuojama, aplinkui rengiami detalieji planai, kei�iantys pagrindin� žem�s 
naudojimo paskirt� iš žem�s �kio � kit�, ruošiamasi statyti mažaaukš�ius gyvenamuosius namus. 

2.10. Problemin�s situacijos: Sklype n�ra vandens tiekimo, nuotek� šalinimo ir kitos inžinerin�s 
infrastrukt�ros. 
 
Projekto vadovas......................................................................................... R. J. Valatka 
 
Planavimo organizator�.............................................................................V. Martinkien� 

III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 
 

3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 
Detaliuoju planu kei�iama žem�s sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0000:306, bendras plotas 

1.0808 ha), esan�io Pagryni� k. Šilut�s sen., Šilut�s r. sav. ir nuosavyb�s teise priklausan�io Vandai 
Martinkienei pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis iš žem�s �kio � kitos paskirties žem�, 
padalinama � sklypus ir suformuojami 7 sklypai (Nr. 1-7) mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybai 
(tp6, G1) bei vienas inžinerin�s infrastrukt�ros sklypas: sklypas Nr.8, kuris numatomas susisiekimo 
ir inžinerini� tinkl� koridoriams (tp10, I2) taip pat nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimas. 
 Planuojama �kin� veikla - mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statyba ir eksploatacija. 
Statiniai gali b�ti statomi iki 3 aukšt�, bet neaukštesni kaip 10,5 m iki aukš�iausio šlaitinio stogo 
kraigo arba plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s. Sklypuose 
numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant � statini� aukšt�. Statiniai sklypuose privalo b�ti 
išd�styti taip, kad neb�t� pažeisti gretim� sklyp� savinink� ar naudotoj� pagr�sti interesai, tod�l 
kiekvienu konkre�iu atveju b�tina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbu�iai gyvenamieji pastatai“. 
Namo ir jo priklausini�, inžinerini� tinkl� statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti 
neleistino poveikio kaimyniniam žem�s sklypui bei jame esantiems statiniams. Ši� statini� esminis 
reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi b�ti užtikrintas pagal STR 
2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 
reikalavimus. Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinker�, 
tink�, med�, stikl�. Spalvinis sprendimas neapibr�žiamas. 
Gaisrin� sauga:  
  Bendru atveju planuojam� pastat� minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant 
atstumus tarp pastat� ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio 
projekto, bet kiekvienu konkre�iu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbu�iai gyvenamieji 
pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp nam� ir kit� 
pastat� priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo imamas iš priešgaisrinio 
atviro vandens telkinio, kuris numatytas sklype Nr.8. 
 Aplinkos apsauga: 



Planuojama �kin� veikla - mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statyba ir eksploatacija. Planuojamoje 
teritorijoje gamybin� veikla nebus vykdoma, tod�l sanitarin�s apsaugos zonos tokiai veiklai 
nenustatomos. Numatoma �kin� veikla fizikin�s, chemin�s, biologin�s taršos nepadidins, kitos 
fizin�s taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. 
Atliekos:  

Buitin�s ir �kio atliekos bus surenkamos � sklype stovin�ius konteinerius ir pagal gyventoj� 
sutartis su buitini� atliek� vež�jais išvežamos � buitini� atliek� s�vartyn�. 
Želdiniai: 

Planuojamoje teritorijoje saugom� želdini� n�ra. Mažiausias želdyn� plotas privalo b�ti ne 
mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto.  

Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo techninio projekto rengimo metu pagal 
STR 2.02.09: 2005 “Vienbu�iai gyvenamieji pastatai“. 
 �gyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, b�tina laikytis LR Vyriausyb�s 1992-05-12 
nutarimo Nr. 343 „D�l speciali�j� žem�s ir miško naudojimo s�lyg�", 2004-08-19 LR sveikatos 
apsaugos ministro �sakymo Nr.V-586 „D�l sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo ir režimo 
taisykli� patvirtinimo". 
 
Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
Keli� apsaugos zonos (II skyrius): 
• Vietin�s reikšm�s kelio apsaugos zona           - 10 m nuo kelio briaunos. 
Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios  
melioracijos sistemos bei �renginiai (XXI skyrius)     - 1.0808 ha; 
3.2. Servitutai: Tarnaujantys: sklypas Nr. 8 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas, bei kelio servitutu. 
 
3.3. Inžinerini� komunikacij� pagrindiniai sprendiniai: 
Inžinerin�s komunikacijos bus prijungtos prie esam� Pagryni� gyvenviet�s centralizuot� inžinerini� 
tinkl�. 
Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuot� Pagryni� gyvenviet�s 
vandentiekio tinkl�. Planuojamoje teritorijoje numatomi 7 sklypai mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybai, tod�l numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 5.6 m³/p. 
Nuotek� tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuot� Pagryni� gyvenviet�s 
nuotek� tinkl�. Šiuo detaliuoju planu planuojami 7 sklypai, tod�l vidutiniškai išvalys apie 5.6 m³/p 
nuotek�. 
Lietaus nuotek� tinklai: žem�s sklypuose numatoma �rengti drenaž� nuvedant lietaus vanden� � 
centralizuotus magistralinius lietaus nuotek� tinklus, o laikinai, parengus technin� projekt� 
nuvedama � lietaus nuotakyn� pagal STR 2.07.01:2003 „Vanden�tiekis ir nuotek� šalinimas. Pastato 
inžinerin�s sistemos, lauko inžineriniai tinklai". 
Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama 
kooperuotis ir �sirengti viso kvartalo centralizuot� šildym�; kiekvienu konkre�iu atveju sprendžiama 
techninio projekto rengimo metu. 
Melioracija: sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esam� melioracijos 

sistem� ir �rengiant lietaus nuotek� surinkimo sistem�, nepažeidžiant gretim� žem�s sklyp� 

savinink� interes�. Projektuojamo sklypo teritorijoje esan�ius drenažo sistemos tinklus saugoti, o 
patenkan�ius � užstatymo zon� iškelti savinink� l�šomis. Techninio projekto metu bus rengiamas 
drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad neb�t� pažeistas vandens režimas gretim� žem�s 
sklyp� plotuose. Darbai atliekami užsakovo l�šomis. 
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas. 
Elektros tinklai: Elektros tiekim� projektuojamiems sklypams iki skirstom�j� punkt�, subendrint� 
su vartotoj� �vadiniais apskaitos skydeliais, numatoma pajungti nuo gretimyb�se numatytos �rengti 
transformatorin�s, kuri projektuojama Petro Pin�iaus sklype (kadastrinis Nr.8840/0002:475). 
Ryši� tinklai: detaliuoju planu neplanuojami. 



 
3.4. Susisiekimas: Privažiavimas prie planuojamos teritorijos numatomas pagal Pagryni� 
kadastrin�s vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projekt� iš Pagryni� gyvenviet�s suprojektuotu 
vietin�s reikšm�s keliu. � sklypus numatomas patekimas iš projektuojamos D 1-2 kat. gatv�s, 
išeinan�ios iš suprojektuoto vietin�s reikšm�s kelio. Si�lomi gatvi� plo�iai tarp raudon�j� linij� 
15.0 m. Patekimui � sklypus rekomenduojami 4 metr� plo�io �važiavimai. �važiavimo vietos gali 
kisti priklausomai nuo gyvenamojo namo projekto. Automobili� parkavimas galimas tik 
gyvenam�j� sklyp� ribose, tod�l numatomos dvi normin�s automobili� stov�jimo vietos sklype. 
3.5. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai 
strateginis vertinimas neatliekamas. 
 
Projekto vadovas........................................................................................... R. J. Valatka 
 
Planavimo organizator�.................................................................................V. Martinkien� 

 
IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

 
4.1. Planavimo tikslai bei uždaviniai: Detaliuoju planu numatoma pakeisti pagrindin� tikslin� 

žem�s sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0002:306, bendras plotas 1,0808 ha), esan�io Pagryni� k. 
Šilut�s sen., Šilut�s r. sav., nuosavyb�s teise priklausan�io Vandai Martinkienei, pagrindin� 
naudojimo paskirt� iš žem�s �kio � kitos paskirties žem�, nustatyti naudojimo b�d� - 
gyvenamosios teritorijos, naudojimo pob�d� – mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybos, 
padalinti � sklypus ir taip pat nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režim�. 

 
4.2. Gretimyb�s, galin�ios 	takoti detaliojo plano sprendinius: 
Sklypo gretimyb�se n�ra veikian�i� ferm�, pramon�s ir kit� pavojing� objekt�, tur�sian�i� poveik� 
planuojamai gyvenamajai aplinkai ir tiesiogiai gyventoj� sveikatai. Ši teritorija nepatenka � 
saugomas, rekreacines teritorijas, jame n�ra istorini�, kult�rini� ar archeologini� vertybi�, su 
viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacin�mis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais 
nesiriboja. 
 
4.3. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemon�s: �gyvendinant šio detaliojo plano 
sprendinius, b�tina laikytis LR Vyriausyb�s 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „D�l speciali�j� žem�s ir 
miško naudojimo s�lyg�", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro �sakymo Nr.V-586 „D�l 
sanitarini� apsaugos zon� rib� nustatymo ir režimo taisykli� patvirtinimo" bei STR 2.02.09:2005 
„Vienbu�iai gyvenamieji pastatai“. 

4.4. Teritorijos statyb� programa: Planuojama �kin� veikla – mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� ir 
j� priklausini� statyba bei eksploatacija. 

Ištrauka iš ekonomin�s veiklos r�ši� klasifikatoriaus 
SEKCIJA SKYRIUS GRUP� KLAS� PAVADINIMAS 

F    STATYBA 

 41   Pastat� statyba 

  41.2  Gyvenam�j� ir negyvenam�j� pastat� statyba 
   41.20 Gyvenam�j� ir negyvenam�j� pastat� statyba 
 42   Inžinerini� statini� statyba 
   42.11 Keli� ir automagistrali� tiesimas 
  42.9  Kit� inžinerini� statini� statyba 
 43   Specializuota statybos veikla 
  43.2  Elektros, vandentiekio ir kitos �rangos �rengimas 

Mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� sklyp� plotai 1005 m² ir 1467 m². Sklypuose numatoma 



maksimali užstatymo zona atsižvelgiant � statini� aukšt�. Planuojam� sklyp� užstatymo tankumo 
indeksas 25%-30%, užstatymo intensyvumo indeksas 75%-90% (nustatyta vadovaujantis STR 
2.02.09:2005, Vienbu�iai gyvenamieji pastatai"). Mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� eksploatacijai 
suformuojamas inžinerin�s infrastrukt�ros sklypas Nr. 8, kuris numatomas susisiekimo ir 
inžinerini� tinkl� koridoriams (tp10, I2, plotas - 2768 m²). 

Statiniai gali b�ti statomi iki 3 aukšt�, bet neaukštesni kaip 10,5 m iki aukš�iausio šlaitinio 
stogo kraigo arba plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s. Statiniai 
sklypuose privalo b�ti išd�styti taip, kad neb�t� pažeisti gretim� sklyp� savinink� ar naudotoj� 
pagr�sti interesai, tod�l kiekvienu konkre�iu atveju b�tina vadovautis STR 2.02.09:2005 
„Vienbu�iai gyvenamieji pastatai“. 

Namo ir jo priklausini�, inžinerini� tinkl� statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti 
neleistino poveikio kaimyniniam žem�s sklypui bei jame esantiems statiniams. Ši� statini� esminis 
reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi b�ti užtikrintas pagal STR 
2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 
reikalavimus. 

Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinker�, tink�, 
med�, metal�, stikl�. Spalvinis sprendimas neapibr�žiamas. 

4.5. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa: 
Gaisrin� sauga. 
Bendru atveju planuojam� pastat� minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant 
atstumus tarp pastat� ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio 
projekto, bet kiekvienu konkre�iu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbu�iai gyvenamieji 
pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp nam� ir kit� 
pastat� priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo imamas iš priešgaisrinio 
atviro vandens telkinio, kuris numatytas sklype Nr.8. 
Aplinkos apsauga. 
Planuojama �kin� veikla - mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statyba ir eksploatacija. Planuojamoje 
teritorijoje gamybin� veikla nebus vykdoma, tod�l sanitarin�s apsaugos zonos tokiai veiklai 
nenustatomos. Numatoma �kin� veikla fizikin�s, chemin�s, biologin�s taršos nepadidins, kitos 
fizin�s taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. 
Atliekos.  
Buitin�s ir �kio atliekos bus surenkamos � sklype stovin�ius konteinerius ir pagal gyventoj� sutartis 
su buitini� atliek� vež�jais išvežamos � buitini� atliek� s�vartyn�. 
Želdiniai.  

Planuojamoje teritorijoje saugom� želdini� n�ra. Mažiausias želdyn� plotas privalo b�ti ne 
mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas namo 
techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.02.09: 2005 “Vienbu�iai gyvenamieji pastatai“. 

Susisiekimas. 
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos numatomas pagal Pagryni� kadastrin�s vietov�s žem�s 
reformos žem�tvarkos projekt� iš Pagryni� gyvenviet�s suprojektuotu vietin�s reikšm�s keliu. � 
sklypus numatomas patekimas iš projektuojamos D 1-2 kat. gatv�s, išeinan�ios iš suprojektuoto 
vietin�s reikšm�s kelio. Si�lomi gatvi� plo�iai tarp raudon�j� linij� 15.0 m. Patekimui � sklypus 
rekomenduojami 4 metr� plo�io �važiavimai. �važiavimo vietos gali kisti priklausomai nuo 
gyvenamojo namo projekto. Automobili� parkavimas galimas tik gyvenam�j� sklyp� ribose, tod�l 
numatomos dvi normin�s automobili� stov�jimo vietos sklype. 
4.6. Inžineriniai tinklai. 
Inžinerin�s komunikacijos bus prijungtos prie esam� Pagryni� gyvenviet�s centralizuot� inžinerini� 
tinkl�. 
Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuot� Pagryni� gyvenviet�s 
vandentiekio tinkl�. Planuojamoje teritorijoje numatomi 7 sklypai mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybai, tod�l numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 5.6 m³/p. 



Nuotek� tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuot� Pagryni� gyvenviet�s 
nuotek� tinkl�. Šiuo detaliuoju planu planuojami 7 sklypai, tod�l vidutiniškai išvalys apie 5.6 m³/p 
nuotek�. 
Lietaus nuotek� tinklai: žem�s sklypuose numatoma �rengti drenaž� nuvedant lietaus vanden� � 
centralizuotus magistralinius lietaus nuotek� tinklus, o laikinai, parengus technin� projekt� 
nuvedama � lietaus nuotakyn� pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotek� šalinimas. Pastato 
inžinerin�s sistemos, lauko inžineriniai tinklai". 
Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama 
kooperuotis ir �sirengti viso kvartalo centralizuot� šildym�; kiekvienu konkre�iu atveju sprendžiama 
techninio projekto rengimo metu. 
Melioracija: sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esam� melioracijos 

sistem� ir �rengiant lietaus nuotek� surinkimo sistem�, nepažeidžiant gretim� žem�s sklyp� 

savinink� interes�. Projektuojamo sklypo teritorijoje esan�ius drenažo sistemos tinklus saugoti, o 
patenkan�ius � užstatymo zon� iškelti savinink� l�šomis. Techninio projekto metu bus rengiamas 
drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad neb�t� pažeistas vandens režimas gretim� žem�s 
sklyp� plotuose. Darbai atliekami užsakovo l�šomis. 
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas. 
Elektros tinklai: Elektros tiekim� projektuojamiems sklypams iki skirstom�j� punkt�, subendrint� 
su vartotoj� �vadiniais apskaitos skydeliais, numatoma pajungti nuo gretimyb�se numatytos �rengti 
transformatorin�s, kuri projektuojama Petro Pin�iaus sklype (kadastrinis Nr.8840/0002:475). 
Ryši� tinklai: detaliuoju planu neplanuojami. 

 
4.7. Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
Keli� apsaugos zonos (II skyrius): 
•Vietin�s reikšm�s kelio apsaugos zona          - 10 m nuo kelio briaunos. 
Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios 
 melioracijos sistemos bei �renginiai (XXI skyrius):  - 1.0808 ha; 

                        
Pastabos: sklyp� specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� metu. 
 
Servitutai: nenustatomi. 
 
4.8. Formuojami aštuoni nauji žem�s sklypai ir jiems nustatomi šie privalomi teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 
Žem�s sklypas Nr. 01 
Plotas- 1467 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp6); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - gyvenamoji teritorija, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos (G1); 
2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukš�iausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s); 
3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas - 0.25, (25%); 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%); 
5) Statini� statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br�žin�; 
6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 
žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 
8) Servitutai: nenustatomi. 

 
Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  



- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos  
sistemos bei �renginiai (XXI skyrius):                             - 1467 m²; 
- Keli� apsaugos zonos (II skyrius): 
• Vietin�s reikšm�s kelio apsaugos zona                         - 171 m²; 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 
 
Žem�s sklypas Nr. 02  
Plotas – 1445 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp6); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - gyvenamoji teritorija, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukš�iausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s); 

3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas – 0.26, (26%); 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.78, (78%); 
5) Statini� statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br�žin�; 
6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 

žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 

8) Servitutai: nenustatomi. 

Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos  
bei �renginiai (XXI skyrius):                                  - 1445 m²; 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 
 
Žem�s sklypas Nr. 03  
Plotas – 1005 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp6); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - gyvenamoji teritorija, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukš�iausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s); 

3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas – 0.29, (29%); 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.87, (87%); 
5) Statini� statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br�žin�; 
6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 

žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 

8) Servitutai: nenustatomi. 

Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos  
bei �renginiai (XXI skyrius):                                  - 1005 m²; 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 



 
Žem�s sklypas Nr. 04  
Plotas – 1030 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp6); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - gyvenamoji teritorija, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukš�iausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s); 

3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas – 0.29, (29%); 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.87, (87%); 
5) Statini� statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br�žin�; 
6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 

žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 

8) Servitutai: nenustatomi. 

Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos  
bei �renginiai (XXI skyrius):                                  - 1030 m²; 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 
 
Žem�s sklypas Nr. 05  
Plotas – 1022 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp6); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - gyvenamoji teritorija, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukš�iausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s); 

3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas – 0.29, (29%); 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.87, (87%); 
5) Statini� statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br�žin�; 
6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 

žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 

8) Servitutai: nenustatomi. 

Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos  
bei �renginiai (XXI skyrius):                                  - 1022 m²; 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 
 
Žem�s sklypas Nr. 06  
Plotas – 1010 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp6); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - gyvenamoji teritorija, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos (G1); 



2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukš�iausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s); 

3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas – 0.29, (29%); 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.87, (87%); 
5) Statini� statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br�žin�; 
6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 

žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 

8) Servitutai: nenustatomi. 

Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos  
bei �renginiai (XXI skyrius):                                  - 1010 m²; 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 
 
Žem�s sklypas Nr. 07  
Plotas – 1060 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp6); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - gyvenamoji teritorija, mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) - iki 10.5 m (iki aukš�iausio šlaitinio stogo kraigo arba 
plokš�iojo stogo parapeto taško nuo vidutin�s žem�s paviršiaus altitud�s); 

3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas – 0.28, (28%); 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.84, (84%); 
5) Statini� statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br�žin�; 
6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 

žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 

8) Servitutai: nenustatomi. 

Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos:  
- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos  
bei �renginiai (XXI skyrius):                                  - 1060 m²; 
- Keli� apsaugos zonos (II skyrius): 
• Vietin�s reikšm�s kelio apsaugos zona                          - 171 m²; 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 
 
Žem�s sklypas Nr. 08 
Plotas – 2769 m2; 
Pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem� (tp10); 

1) Naudojimo b�das ir pob�dis - inžinerin�s infrastrukt�ros teritorija, susisiekimo ir 
inžinerini� tinkl� koridoriams (I2); 

2) Leistinas pastat� aukštis (metrais) – statini� statyba nenumatoma; 
3) Leistinas žem�s sklypo užstatymo tankumas - 0; 
4) Leistinas žem�s sklypo užstatymo intensyvumas - 0; 
5) Statini� statybos zona - nenustatoma; 



6) Komunalini� ar vietini� inžinerini� tinkl� ir pastat� šildymo sistem� prijungimo s�lygos - 
žymima grafiškai infrastrukt�ros objekt� ir komunikacini� koridori� br�žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 

8) Servitutai: 
Tarnaujantys: Sklypas Nr. 8 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu. 

Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos: 
- Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei �renginiai  
(XXI skyrius):                                      - 2768 m 2 ; 
- Keli� apsaugos zonos (II skyrius): 
• Vietin�s reikšm�s kelio apsaugos zona                    - 255 m²; 
 
Pastaba: sklyp� servitutai ir specialiosios naudojimo s�lygos tikslinamos kadastrini� matavim� 
metu. 
 
Projekto vadovas............................................................................. R. J. Valatka 
 
Planavimo organizator�..................................................................V. Martinkien� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINI� POVEIKIO GAMTINEI 
APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS 

�vertinant planuojamos �kin�s veiklos pob�d�, galima daryti išvad�, kad tos veiklos poveikis 
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui �vairiais aspektais bus: 

 a) oro kokybei Planuojamoje teritorijoje numatoma �kin� veikla n�ra susijusi su pavojinga 
aplinkos tarša, tai ir neigiama �taka oro kokybei neprognozuojama. 

 b) paviršinio ir 
požeminio vandens 
kokybei 

B�simi pastatai bus prijungti prie centralizuot� gyvenviet�s vandentiekio, 
nuotek� tinkl�. Planuojamoje teritorijoje numatomi 7 sklypai mažaaukš�i� 
gyvenam�j� nam� statybai, tod�l numatomas vidutiniškas vandens 
suvartojimas bus apie 5.6 m³/p. Nuotek� vidutiniškai išvalys apie 5.6 m³/p. Nei 
paviršinio, nei požeminio vandens kokybei neigiama �taka d�l planuojamos 
�kin�s veiklos neprognozuojama. 

 c) dirvožemio 
ištekliams ir žem�s 
�kio naudmenoms 

Planuojamoje teritorijoje gamybin� veikla nebus vykdoma, o numatoma �kin� 
veikla nepadidins fizikin�s, chemin�s, biologin�s taršos, tod�l planuojama 
�kin� veikla nepavojinga, dirvožemio tarša neprognozuojama. 

 d) ekosistemai ir 
biologinei �vairovei, 
gamtinei 
rekreacinei aplinkai 
ir kraštovaizdžio 
ekologinei 
pusiausvyrai 

Planuojamas sklypas yra skirtas žem�s �kio veiklai, ta�iau žem� šiuo metu 
nedirbama, yra apleista dirvonuojanti; sklypas yra šalia mažai naudojamo 
vietin�s reikšm�s kelio, kuris, urbanizuojantis šiai teritorijai, bus naudojamas 
vis intensyviau; ši teritorija nepasižymi ekosistemos ar biologine �vairove. Tiek 
d�l savo geografin�s pad�ties, tiek d�l želdini� ar kit� gamtini� objekt� 
nebuvimo nei planuojamas sklypas, nei šalia jo esanti teritorija nebuvo ir n�ra 
naudojama rekreaciniams tikslams ir n�ra atraktyvi šiuo poži�riu, tod�l jos 
urbanizacija ir planuojama veikla netur�s neigiamos �takos min�tais aspektais. 

 e) saugomoms 
gamtos vertyb�ms  

Planuojamoje teritorijoje n�ra saugom� gamtos vertybi� s�raše �rašyt� objekt�. 

 f) kraštovaizdžio 
estetinei kokybei 

Planuojama teritorija nenaudojama žemdirbystei ir niekas nesir�pina jos 
estetine ir kraštovaizdžio kokybe, tod�l, �gyvendinus šio detaliojo plano 
sprendinius, teritorijos estetinis vaizdas taps b�dingas urbanizuotai teritorijai. 
Kuo aukštesn�s architekt�rin�s kokyb�s pastatai �ia bus pastatyti, kuo grei�iau 
bus sutvarkyta teritorija po statyb� ir kuo labiau bus tvarkomi nam� valdos 
sklypai, tuo geresnis bus aplinkos estetinis vaizdas.  

 g) kult�ros paveldo 
objektams 

Planuojamoje teritorijoje n�ra kult�ros paveldo objekt�. 
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VI. TERITORIJ� PLANAVIMO DOKUMENT� SPRENDINI� POVEIKIO 
VERTINIMO LENTEL� 

 

1 .  Teritorij� planavimo dokumento organizatorius: Vanda Martinkien� 
2.  Teritorij� planavimo dokumento reng�jas: UAB „TS Projects“. 
3. Teritorij� planavimo dokumento pavadinimas: Žem�s sklypo (kadastrinis 

Nr. 8840/0002:306) Pagryni� k. Šilut�s r. sav. detalusis planas. 
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan�iais teritorij� planavimo 

dokumentais: Planuojamai teritorijai galioja šie teritorij� planavimo dokumentai:  
Šilut�s rajono LDT VK 1987 m. balandžio 23 d. Sprendimu Nr. 64 patvirtintas 

Pagryni� gyvenviet�s generalinis planas; 
Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2000-
02-23 Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 420; 
Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2004-
01-27 Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 13.6-199; 
Pagryni� kadastro vietov�s žem�s reformos žem�tvarkos projektas, patvirtintas 2007-
07-02 Klaip�dos apskrities viršininko �sakymu Nr. 4-3818-(1.3); 
Detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja ši� teritorij� planavimo dokument� 
sprendiniams. 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin�s trukm�s strateginio planavimo 
dokumentais: - 

6. Status quo situacija: Planuojamas žem�s sklypas yra Pagryni� k., Šilut�s r. sav. 
Sklypas nuosavyb�s teise priklauso Vandai Martinkienei. Žem�s sklypo (kadastrinis 
Nr. 8840/0002:306) bendras plotas yra 1.0808 ha, iš jo žem�s �kio naudmen�, taip pat 
ariamos žem�s plotas 1.0808 ha,. Žem�s �kio naudmen� našumo balas – 21.0. Sklypo 
pagrindin� tikslin� žem�s naudojimo paskirtis – žem�s �kio. Specialiosios naudojimo 
s�lygos: Žem�s sklype �rengtos valstybei priklausan�ios melioracijos sistemos bei 
�renginiai, plotas – 1.0808 ha; Keli� apsaugos zonos, plotas – 0,0601 ha. Kit� 
apribojim� ir servitut� n�ra. 
Planuojama teritorija neužstatyta. Planuojamoje teritorijoje želdini� n�ra, taip 
pat n�ra inžinerin�s infrastrukt�ros. 
Šis plotas nepatenka � saugomas, rekreacines teritorijas, jame n�ra istorini�, kult�rini� 
ar archeologini� vertybi�. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar 
rekreacin�mis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Planuojama teritorija 
n�ra kuo nors išskirtin� už šalia esan�i� toje Pagryni� gyvenviet�s dalyje. Planuojamas 
sklypas yra skirtas žem�s �kio veiklai, ta�iau žem� nedirbama ir nenaudojama. Pagal 
Šilut�s rajono bendr�j� plan� planuojama teritorija patenka � gyvenam�j� teritorij� 
mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� statybai, vietov� spar�iai urbanizuojama, aplinkui 
rengiami detalieji planai, kei�iantys žem�s naudojimo paskirt� � kit�, ruošiamasi statyti 
mažaaukš�ius gyvenamuosius namus. 
Sklypo gretimyb�se pavojing� objekt�, turin�i� poveik� planuojamai gyvenamajai 
aplinkai ir gyventoj� sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams n�ra. N�ra veikian�i� 
ferm�, pramon�s ir kt. objekt�, kuri� zona daryt� �tak� planuojamam sklypui. 

7. Tikslas, kuriuo siekiama 	gyvendinant teritorij� planavimo sprendinius: 
padalinti žem�s sklyp�, esant� Šilut�s r. sav., Šilut�s sen., Pagryni� k, kadastrinis Nr. 
88840/0002:306, sklypo plotas – 1.0808 ha, pakei�iant žem�s �kio paskirt� � kit� 
nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo b�d� ir mažaaukš�i� gyvenam�j� nam� 
statybos pob�d�; nustatyti užstatymo reglamentus, patikslinti speciali�sias naudojimo 
s�lygas bei servitutus. 



8.  Galimo sprendini� poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio 
aprašymas ir jo �vertinimas): �gyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, 
planuojamos vietov�s vaizdas pasikeis: teritorija taps urbanizuota, o 
architekt�rin�mis bei inžinerin�mis priemon�mis sutvarkius aplink�, šis 
gyvenam�j� nam� kvartalas darniai �siliet� � aplinkin�s teritorijos strukt�r�, 
padidint� Pagryni� gyvenviet�s estetin�, architekt�rin� ir ekonomin� vert�, bus 
dalinai pagerinta situacija, sprendžiant Šilut�s miesto ir rajono gyventoj� apr�pinimo 
b�stu klausimais.  
 Galima daryti išvad�, kad šio detaliojo plano sprendini� šioje teritorijoje 
�gyvendinimas, neži�rint trumpalaiki� nepatogum� (statybos metu) tur�s teigiam� 
poveik� ne tik planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai ir joje gyvenantiems žmon�ms. 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertinimo aspektai 
 
 
 
Sprendinio poveikis: 
1) teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai veiklos 
sri�iai  
2) ekonominei aplinkai,  
3) socialinei aplinkai,  
4) gamtinei aplinkai ir 
 kraštovaizdžiui  
 

Teigiamas 
(trumpalaikis, 

ilgalaikis) poveikis 
 

 
 

teigiamas ilgalaikis 
 

teigiamas ilgalaikis 
teigiamas ilgalaikis 

 
teigiamas ilgalaikis 

 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

 
 

 
nebus 

 
nebus 
nebus 

 
neigiamas trumpalaikis 

10. Si�lomos alternatyvos povei-
kis:  
1) teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai veiklos 
sri�iai  
2) ekonominei aplinkai,  
3) socialinei aplinkai,  
4) gamtinei aplinkai ir 
 kraštovaizdžiui  

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
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