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ŽEM S SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR.8840/0002:346, 

ŠILUT S R.SAV. PAGRYNI! K. GAMTOS G.13,
DETALIOJO PLANO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

                                                                              Planavimo organizatorius: UAB „Šiaudenis“ ir  
   Vilma Guobien" 

                                                                                       (pagal detaliojo teritorij  planavimo organizatoriaus teisi  
                                                                               ir pareig  perdavimo 2009-07-22 sutart! Nr.R5-(9.40)-722 

 
Plano reng"jas: UAB “Nemuno deltos projektai” 

 
 
Detaliojo plano rengimo pagrindas 
 -   Šilut"s rajono savivaldyb"s administracijos direktoriaus 2009-07-20 !sakymas Nr.A1-723 „D"l žem"s 
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:346, Gamtos g.13, Pagryni  k., Šilut"s r.sav., detaliojo plano rengimo ir 
detaliojo teritorij  planavimo organizatoriaus teisi  ir pareig  perdavimo“;  
-     Detaliojo teritorij  planavimo organizatoriaus teisi  ir pareig  perdavimo 2009-07-22 sutartis Nr.R5(9.40)-
722; 
-    Planavimo s#lyg  s#vadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-10-23 Nr.73, patvirtintas Šilut"s 
rajono savivaldyb"s Architekt$ros ir urbanistikos skyriaus ved"jo; 
-      Planavimo užduotis, patvirtinta planavimo organizatoriaus. 
 
Planavimo tikslai ir uždaviniai 
Pakeisti kitos paskirties žem"s sklypo naudojimo b$d# ir pob$d! nustatant komercin"s paskirties objekt  
teritorijos naudojimo b$d# ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d!; nustatyti 
užstatymo reglamentus, patikslinti speciali#sias žem"s naudojimo s#lygas ir servitutus. 

 
 

1.ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ  
 

Bendrieji duomenys 
Planuojamas sklypas yra Pagryni  kaimo pietin"je dalyje.  
Žem"s sklypo paskirtis – kita; naudojimo b$das – pramon"s ir sand"liavimo objekt  teritorijos; pob$dis – 
pramon"s ir sand"liavimo !moni  statybos. Sklypo plotas – 2,8489ha. Sklype stovi dirbtuvi  pastatas, prie 
!važiavimo ! teritorij# – pra"jimo posto pastatas. Sklypas ir pastatai dalimis priklauso UAB „Šiaudenis ir 
fiziniam asmeniui Vilmai Guobienei.  
 
Sklype, pagal statybos leidim# Nr. LNS-37-090709-00105, išduot# 2009-07-09 Šilut"s rajono savivaldyb"s 
administracijos, statomos vyteli  pynimo dirbtuv"s su pagalbin"mis patalpomis.  
Pagal parengt# supaprastint# projekt# sklype iškastas dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys (k$dra). 
 
Gretimyb"s 
Sklypas ribojasi: 

- vakaruose - žem"s $kio paskirties žem"s sklypais, kuri  kadastriniai Nr.8840/0002:647, Nr. 
8840/0002:587, Nr. 8840/0002:596 ir kitos paskirties, pramon"s ir sand"liavimo objekt  teritorijos 
naudojimo b$do, pramon"s ir sand"liavimo !moni  statybos pob$džio sklypu, kurio  kadastrinis Nr. 
8840/0002:381, registruotame adresu Šilut"s r.sav. Pagryni  k. Gamtos g.13B. Sklype stovi apleistas 
garažo pastatas; 

 
- pietuose - žem"s $kio paskirties žem"s sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:646 ir laisva valstybine 

žeme; 
 

- rytuose – Šilut"s r.sav., Pagryni  k., Gamtos g.11 – žem"s sklypas nesuformuotas, stovi Šilut"s žem"s 
$kio mokyklos patik"jimo teise valdomi mechanini  dirbtuvi , sand"lio ir pra"jimo punkto pastatai. Už 
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j  – Gamtos g. 9, stovi - !staigos pastatas su garažu, Gamtos g.7 - gyvenamoji sodyba. Už ši  pastat  ! 
rytus prasideda kaimo žalieji plotai – privat$s miškai; 

- šiaur"je – rajoniniu keliu Nr. 4239 Šlažai - Pagryniai, kurio apsaugos zona 20m ir kurios dalis patenka ! 
planuojam# sklyp#. Kitoje kelio pus"je priešais planuojam# sklyp# yra gyvenamoji sodyba Gamtos g.8 
– žem"s sklypas nesuformuotas ir du žem"s $kio paskirties žem"s sklypai, kuri  kadastriniai Nr. 
8840/0002:524 ir Nr.8840/0002:525.  

 
Susisiekimas, inžineriniai tinklai, želdiniai  
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos yra rajoniniu keliu Nr. 4239 Šlažai – Pagryniai, kuris Pagryni  
gyvenviet"je yra Gamtos gatv". %važiavimas ! sklyp# iš šio kelio sklypo šiaurin"s pus"s centre.   
  
Sklypo šiaur"s vakarin! kamp# kerta 10kV orin"  elektros linija, vis# sklyp# nuo šiaur"s vakarinio iki pietrytinio 
kampo ir šiaur"s kryptimi kerta magistralin" vandentiekio linija. Tarp kelio ir sklypo šiaurin"s ribos praeina 
0,4kV orin" elektros linija ir magistralini  ryšio tinkl  linija.  
 
Sklype yra elektros, vandentiekio ir ryšio tinklai. Buitin"s nuotekos kanalizuojamos ! nuotek  šulinius. 
Artimiausi buitini  nuotek  tinklai yra Aušros gatv"je, 200m ! šiaur& nuo planuojamo sklypo. Neveikiantys 
Pagryni  kaimo buitini  nuotek  valymo !renginiai yra 560 m ! vakarus nuo planuojamo sklypo. Centralizuot  
lietaus nuotek  tinkl  ir šilumos tinkl  n"ra. 
 
Planuojamame sklype auga saugomi medžiai (specialiosios žem"s naudojimo s#lygos). Tarp kelio ir sklypo 
šiaurin"s ribos auga brand$s medžiai (pagal požymius saugotini medžiai). 
 
Teritorij  planavimo dokument , kult$ros paveldo ir saugom  teritorij  duomenys 
Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met  
bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-
326, planuojamas sklypas patenka ! urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas U.1. 
Inžineriniuose ir susisiekimo infrastrukt$ros sprendiniuose rajoninis kelias Nr.4239 Šlažai – Pagryniai, kuris 
Pagryni  gyvenviet"je yra Gamtos gatv" numatomas rekonstruoti. 
   
Šilut"s miesto bendrojo plano (baigiamasis etapas) susisiekimo sistemos sprendiniuose planuojamo sklypo 
šiaurin" pus" patenka ! teritorij# numatyt# planuojam pietiniam Šilut"s miesto apvažiavimui – naujai pagrindinei 
B2 kategorijos gatvei.  
 
Pagryni  gyvenviet"s išplanavimo projekte (generalinis planas), patvirtintame 1987-03-05 Šilut"s rajono, 
Jonai'i  ap., LDT VK sprendimu Nr.12, planuojama teritorija patenka ! gamybin& – komunalin& zon# (Pagryni  
technikos kiemas). Ši zona buvo išd"styta ! pietus nuo gyvenviet"s centro. 
 
150m ! vakarus nuo planuojamo sklypo yra senosios kapinait"s – kult$ros vertyb" L625.  
 
Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis ir nepatenka ! vandens 
telkini  apsaugos zonas ir pakran'i  apsaugos juostas (patvirtintas 1985-07-25 Šilut"s rajono LDT VK 
sprendimu Nr.143). 
 
Planuojamas sklypas yra 830m ! pietry'ius nuo Pagryni  vandenviet"s ir sklypo šiaur"s vakarinis kampas 
patenka ! vandenviet"s sanitarin"s apsaugos zonos (SAZ) 3-#j# juost# (UAB „Šilut"s vandenys“ vandenvie'i  
SAZ projektai). 

Planuojamos veiklos programa 
Sklype planuojama veikla – pramonin" gamybin" kei'iama ! komercini  objekt  veikl# - pramog , paslaug  ir 
prekybos pob$džio veikl#. Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, 
numatomi rekonstruoti ir išpl"sti pakei'iant bei pritaikant juos universaliai (daugiafunkcei) keli  preki  grupi  
mažmeninei prekybai ir greta jos maitinimo, pramog  organizavimo ir kit  paslaug  teikimo planuojamai 
veiklai. 
 
Statomas vyteli  pynimo cechas numatomas pertvarkyti (parengus nauj# projekt#) ! restoran  ir kavini  pastat# 
su apgyvendinimo patalpomis. Esamas dirbtuvi  pastatas planuojamas pritaikyti tradicini  amat  ekspozicijai ir 
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mokymui. Sklype numatoma !rengti aikštel& vasaros koncertams ir nameli , skirt  trumpalaikiam 
apgyvendinimui su poilsio infrastrukt$ra zona. 
Planuojamos $kin"s veiklos poveikio visuomen"s sveikatai vertinimo atrankos duomenys 
Vadovaujantis Klaip"dos visuomen"s sveikatos centro Šilut"s filialo 2009-09-10 išduotomis s#lygomis 
Nr.(12.6.9)ŠE2–26, buvo pateikti duomenys atlikti atrank#, d"l planuojamos $kin"s veiklos poveikio 
visuomen"s sveikatai vertinimo b$tinumo nustatymo. Planuojamos $kin"s veiklos poveikio visuomen"s 
sveikatai vertinimo atrankos sprendimas Nr.E4-279 (išduotas Klaip"dos visuomen"s sveikatos centro 2010-01-
18, galioja iki 2012-01-18) nustat", kad planuojamos $kin"s veiklos poveikio visuomen"s sveikatai vertinimas 
neprivalomas.   
 
Preliminari  ekogeologini  tyrim  rezultatai  
Vadovaujantis LR Klaip"dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2009-09-15 išduotomis planavimo 
s#lygomis Nr.(9.14.3)-LV-4517, buvo atlikti preliminar$s ekogeologiniai tyrimai, kuri  tikslas – nustatyti 
galim# geologin"s aplinkos taršos židinio poveik! dirvožemiui, gruntui ir požeminiam vandeniui. Tyrimus atliko 
UAB „Ingeo“. Gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos 2010-03-26 raštas Nr.1.7-728 
„D"l preliminari  ekogeologini  tyrim  vertinimo“.  
 
 

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 
 
Kitos paskirties žem"s sklypo naudojimo b$das kei'iamas !  komercin"s paskirties objekt   teritorijos – K , 
nustatant prekybos paslaug  ir pramog  objekt  statybos – K1 – naudojimo pob$d!. 
 
Išplanavimas, susisiekimas, želdiniai 
Sklype planuojama veikla – pramonin" gamybin"  kei'iama ! komercini  objekt  veikl# - pramog , paslaug  ir 
prekybos pob$džio veikl#. Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, 
numatomi rekonstruoti ir išpl"sti pakei'iant bei pritaikant juos planuojamai veiklai. 
 
Statomas vyteli  pynimo cechas numatomas pertvarkyti (parengus nauj# projekt#) ! restoran  ir kavini  pastat# 
su apgyvendinimo patalpomis. Esamas dirbtuvi  pastatas planuojamas pritaikyti tradicini  amat  ekspozicijai ir 
mokymui. Sklype numatoma !rengti aikštel& vasaros koncertams ir nameli , skirt  trumpalaikiam 
apgyvendinimui su poilsio infrastrukt$ra zona. 
 
Vertinant planuojamos veiklos kompleksiškum#, !vairi  funkcini  paskir'i  pastat , kuriuose norminiai 
reikalavimai triukšmo atžvilgiu yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype bei poveik! gretimyb"ms, nustatytas 
reglamentas c, ribojantis  sklypo pastat  vidaus ir išor"s aplinkai garso klas" - ne žemesn" nei C. 
 
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos yra rajoniniu keliu Nr. 4239 Šlažai – Pagryniai, kuris Pagryni  
gyvenviet"je yra Gamtos gatv". %važiavimas ! sklyp# iš šio kelio sklypo šiaurin"s pus"s centre.  
Sklypo vidaus aptarnavimo kelias planuojamas sklypo centrin"je dalyje kaip akligatvis, kurio gale suplanuota 
priešgaisrin" apsisukimo aikštel".  
 
Sklypo vakarin"je ir šiaurin"je dalyse suplanuotos trumpalaikio automobili  stov"jimo vietos. Konkretus 
automobili  viet  poreikis (viet  skai'ius) reikalingas objektams ir atstumai iki gyvenam j  ir viešo naudojimo 
pastat  projektuojami technini  projekt  rengimo etape, vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest , miesteli  ir 
kaim  susisiekimo sistemos“ reikalavimais. 
  
Statom  statini  zona ir užstatymo linija sklype formuojamos !vertinant kelio apsaugos zon# – 20m, kurioje 
numatyta !rengti infrastrukt$ros koridori  ir Šilut"s miesto bendrojo plano (baigiamasis etapas) susisiekimo 
sistemos  sprendiniais suplanuotos pagrindin"s B2 kategorijos gatv"s raudonosiomis linijomis – 35m.   
 
Planuojamame sklype auga saugomi medžiai (specialiosios žem"s naudojimo s#lygos) j  charakteristikos 
pateikiamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo br"žinyje.   
Sklypo želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  
želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtintas 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694, reikalavimus 
(reglamentas a) – 15%. Vertinant aukš'iau min"t#  planuojamos veiklos kompleksiškum#, !vairi  funkcini  
paskir'i  pastat , kuriuose norminiai reikalavimai triukšmo atžvilgiu yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype 
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bei poveik! gretimyb"ms, palei sklypo vakarin&, pietin& ir rytin& ribas planuojami apsauginiai želdiniai -  
reglamentas b.    
Inžineriniai tinklai 
Sklypo inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenviet"s infrastrukt$roje, prisijungiant prie Pagryni  gyvenviet"s 
inžinerini  tinkl . Palei sklypo šiaurin& kraštin&, kelio apsaugos zonos ribose planuojamas infrastrukt$ros 
koridorius, kuriame nustatyti inžinerini  tinkl  aptarnavimo ir tiesimo servitutai.  
 
Planuojamo sklypo inžineriniai tinklai: 

- vandentiekio ir buitini  nuotek  tinklai – pagal UAB „Šilut"s vandenys“ 2009-09-02 išduotas 
speciali#sias s#lygas Nr.(6.24-06)-171(S12). Suplanuotas magistralin"s vandentiekio linijos išk"limas ! 
infrastrukt$ros koridori . Buitin"s nuotekos kanalizuojamos ! artimiausius buitini  nuotek  tinklus 
Aušros gatv"je, 200m ! šiaur& nuo planuojamo sklypo; 
 

- elektra – pagal AB „VST“ 2009-10-22 išduotas speciali#sias s#lygas Nr.TS-09-25-0288. Elektros tinkl  
prisijungimas iš rytin"je pus"je gretimyb"se esan'ios elektros pastot"s; 

 
- lietaus nuotekos – pagal „UAB Šilut"s komunalininkas“ 2009-09-23 išduotas speciali#sias s#lygas 

Nr.130, centralizuot  nuotek  tinkl  n"ra. Planuojamo sklypo lietaus nuotek  tinklai projektuojami  
technini  projekt  stadijoje. Lietaus nuotek  kanalizavimas ! sklype esant! vandens telkin!.  Poreikis 
lietaus nuotek  valymui nustatomas technini  projekt  rengimo stadijoje, konkretizavus suplanuot  
objekt  veiklos apimtis, pagal paviršini  nuotek  tvarkymo reglament# (LR AM 2007 04 02 !sakymas 
Nr.D1-193) ;   

 
- ryšiai – pagal TEO LT, AB 2009-09-02 išduotas planavimo s#lygas Nr.365. Esami ar naujai planuojami 

ryši  tinklai vedami inžinerin"s infrastrukt$ros koridoriumi;  
 

- šildymas – pagal UAB „Šilut"s šilumos tinklai“ 2009-09-07 išduotas planavimo s#lygas Nr.2R-(1.16)-
596, centralizuot  šilumos tinkl  n"ra. Objektuose planuojama vietin" šildymo sistema, kuri 
pasirenkama technini  projekt  rengimo etape, !vertinant objekt  specifik# bei pasirinktos sistemos 
techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

 
- melioracijos sistemos – pagal Šilut"s rajono savivaldyb"s administracijos kaimo reikal  skyriaus 2009-

09-14 planavimo s#lygas Nr.KP3-(19.15)-333, melioracijos tinkl  n"ra. 
 
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams nustatytos specialiosios žem"s naudojimo s#lygos. Tinkl  
tiesimui ir aptarnavimui nustatyti servitutai. Preliminar$s inžinerini  tinkl  prisijungimo sprendiniai pateikiami 
susisiekimo ir inžinerin"s infrastrukt$ros objekt  pl"tros br"žinyje. Inžinerini  tinkl  prisijungimo sprendiniai 
detalizuojami rengiant techninius projektus.  
 
Gaisrin" sauga 
Išorinis gaisr  gesinimas planuojamas iš sklype esan'io dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio 
(k$dros). Privažiavimo akligatvio gale suplanuota priešgaisrin" apsisukimo aikštel".  
 
Atstumas nuo priešgaisrini  vandens pa"mimo viet  iki pastat  numatytas ne mažesnis kaip 10m, jeigu statomi 
pastatai bus I ugniai atsparumo laipsnio. Statant II ar III ugniai atsparumo  laipsnio pastatus šis atstumas turi 
b$ti didinamas iki 30m. 

Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklypuose atitinka STR 2.02.02:2004 „Visuomenin"s paskirties 
statiniai“ 26 punkto reikalavimus. 
 
Gaisr  gesinimo sistemos alternatyvos, tame tarpe ir gyvenviet"s priešgaisrini  hidrant  sistemos atsiradimas 
per laikotarp!, vertinamos technini  projekt  rengimo metu. 
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3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 

 
SKLYPAS 1    
Sklypo adresas: Šilut"s r.sav., Pagryni  k., Gamtos g.13  
Sklypo plotas: 28 489 kv.m. 
Sklypo savininkai: UAB „Šiaudenis“ ir Vilma Guobien" 
 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b$das - K - komercin"s paskirties objekt  teritorija; pob$dis – prekybos, paslaug  ir 
pramog  objekt  statybos – K1; 
2 – leistinas pastat  aukštis, metrais – 15 m; 
3 – leistinas žem"s sklypo užstatymo tankumas – 0.25; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0.40; 
a – želdyn  plotas - 15, priklausom j  želdyn  norma (plotas) procentais nuo žem"s sklypo ploto, pagal  
„Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  želdyn  norm  (plot ) nustatymo 
tvarkos aprašo“, patvirtintas LR AM 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694, reikalavimus; 
b – apsauginiai želdiniai;  
c – pastat  vidaus ir išor"s aplinkai garso klas" - ne žemesn" nei C;  
 
Planuojamo žem"s sklypo specialiosios naudojimo s#lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Ryši  linij  apsaugos zonos – I punktas; 
- Keli  apsaugos zonos – II punktas; 
- Elektros linij  apsaugos zonos – VI punktas; 
- Požemini  vandens telkini  (vandenvie'i ) sanitarin"s apsaugos zonos – XX punktas; 
- Saugotini medži  ir kr$m  želdiniai, augantys ne miško žem"je – XXVII punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin"s kanalizacijos tinkl  ir !rengini  apsaugos zona – XLIX punktas. 

 
 Servitutai: 

- kodas 206 – teis" tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
- kodas 207 – teis" aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
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4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINI! PASEKMI! VERTINIMO 
ATASKAITA 

 
Kitos paskirties žem"s sklypo naudojimo b$das kei'iamas !  komercin"s paskirties objekt   teritorijos – K , 
nustatant prekybos paslaug  ir pramog  objekt  statybos – K1 – naudojimo pob$d!. 
 
Išplanavimas, susisiekimas, želdiniai 
Sklype planuojama veikla – pramonin" gamybin"  kei'iama ! komercini  objekt  veikl# - pramog , paslaug  ir 
prekybos pob$džio veikl#. Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, 
numatomi rekonstruoti ir išpl"sti pakei'iant bei pritaikant juos planuojamai veiklai. 
 
Statomas vyteli  pynimo cechas numatomas pertvarkyti (parengus nauj# projekt#) ! restoran  ir kavini  pastat# 
su apgyvendinimo patalpomis. Esamas dirbtuvi  pastatas planuojamas pritaikyti tradicini  amat  ekspozicijai ir 
mokymui. Sklype numatoma !rengti aikštel& vasaros koncertams ir nameli , skirt  trumpalaikiam 
apgyvendinimui su poilsio infrastrukt$ra zona. 
 
Vertinant planuojamos veiklos kompleksiškum#, !vairi  funkcini  paskir'i  pastat , kuriuose norminiai 
reikalavimai triukšmo atžvilgiu yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype bei poveik! gretimyb"ms, nustatytas 
reglamentas c, ribojantis sklypo pastat  vidaus ir išor"s aplinkai garso klas" - ne žemesn" nei C. 
 
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos yra rajoniniu keliu Nr. 4239 Šlažai – Pagryniai, kuris Pagryni  
gyvenviet"je yra Gamtos gatv". %važiavimas ! sklyp# iš šio kelio sklypo šiaurin"s pus"s centre.  
Sklypo vidaus aptarnavimo kelias planuojamas sklypo centrin"je dalyje kaip akligatvis, kurio gale suplanuota 
priešgaisrin" apsisukimo aikštel".  
 
Sklypo vakarin"je ir šiaurin"je dalyse suplanuotos trumpalaikio automobili  stov"jimo vietos. Konkretus 
automobili  viet  poreikis (viet  skai'ius) reikalingas objektams ir atstumai iki gyvenam j  ir viešo naudojimo 
pastat  projektuojami technini  projekt  rengimo etape, vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest , miesteli  ir 
kaim  susisiekimo sistemos“ reikalavimais. 
  
Statom  statini  zona ir užstatymo linija sklype formuojamos !vertinant kelio apsaugos zon# – 20m, kurioje 
numatyta !rengti infrastrukt$ros koridori  ir Šilut"s miesto bendrojo plano (baigiamasis etapas) susisiekimo 
sistemos sprendiniais suplanuotos pagrindin"s B2 kategorijos gatv"s raudonosiomis linijomis – 35m. 
 
Planuojamame sklype auga saugomi medžiai (specialiosios žem"s naudojimo s#lygos) j  charakteristikos 
pateikiamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo br"žinyje. 
  
Sklypo želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  
želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtintas 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694, reikalavimus 
(reglamentas a) – 15%. Vertinant aukš'iau min"t# planuojamos veiklos kompleksiškum#, !vairi  funkcini  
paskir'i  pastat , kuriuose norminiai reikalavimai triukšmo atžvilgiu yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype 
bei poveik! gretimyb"ms, palei sklypo vakarin&, pietin& ir rytin& ribas planuojami apsauginiai želdiniai - 
reglamentas b. 
 
Inžineriniai tinklai 
Sklypo inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenviet"s infrastrukt$roje, prisijungiant prie Pagryni  gyvenviet"s 
inžinerini  tinkl . Palei sklypo šiaurin& kraštin&, kelio apsaugos zonos ribose planuojamas infrastrukt$ros 
koridorius, kuriame nustatyti inžinerini  tinkl  aptarnavimo ir tiesimo servitutai.  
 
Planuojamo sklypo inžineriniai tinklai: 

- vandentiekio ir buitini  nuotek  tinklai – pagal UAB „Šilut"s vandenys“ 2009-09-02 išduotas 
speciali#sias s#lygas Nr.(6.24-06)-171(S12). Suplanuotas magistralin"s vandentiekio linijos išk"limas ! 
infrastrukt$ros koridori .  Buitin"s nuotekos kanalizuojamos ! artimiausius buitini  nuotek  tinklus 
Aušros gatv"je, 200m ! šiaur& nuo planuojamo sklypo; 

- elektra – pagal AB „VST“ 2009-10-22 išduotas speciali#sias s#lygas Nr. TS-09-25-0288. Elektros 
tinkl  prisijungimas iš rytin"je pus"je gretimyb"se esan'ios elektros pastot"s; 
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- lietaus nuotekos – pagal „UAB Šilut"s komunalininkas“ 2009-09-23 išduotas speciali#sias s#lygas 
Nr.130, centralizuot  nuotek  tinkl  n"ra. Planuojamo sklypo lietaus nuotek  tinklai projektuojami  
technini  projekt  stadijoje. Lietaus nuotek  kanalizavimas ! sklype esant! vandens telkin!.  Poreikis 
lietaus nuotek  valymui nustatomas technini  projekt  rengimo stadijoje, konkretizavus suplanuot  
objekt  veiklos apimtis, pagal paviršini  nuotek  tvarkymo reglament# (LR AM 2007 04 02 !sakymas 
Nr.D1-193) ;   

- ryšiai – pagal TEO LT, AB 2009-09-02 išduotas planavimo s#lygas Nr.365. Esami ar naujai planuojami 
ryši  tinklai vedami inžinerin"s infrastrukt$ros koridoriumi;  

- šildymas – pagal UAB „Šilut"s šilumos tinklai“ 2009-09-07 išduotas planavimo s#lygas Nr.2R-(1.16)-
596, centralizuot  šilumos tinkl  n"ra. Objektuose planuojama vietin" šildymo sistema, kuri 
pasirenkama technini  projekt  rengimo etape, !vertinant objekt  specifik# bei pasirinktos sistemos 
techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos – pagal Šilut"s rajono savivaldyb"s administracijos kaimo reikal  skyriaus 2009-
09-14 planavimo s#lygas Nr.KP3-(19.15)-333, melioracijos tinkl  n"ra. 

 
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams nustatytos specialiosios žem"s naudojimo s#lygos. Tinkl  
tiesimui ir aptarnavimui nustatyti servitutai. Preliminar$s inžinerini  tinkl  prisijungimo sprendiniai pateikiami 
susisiekimo ir inžinerin"s infrastrukt$ros objekt  pl"tros br"žinyje. Inžinerini  tinkl  prisijungimo sprendiniai 
detalizuojami rengiant techninius projektus.  
 
Gaisrin" sauga 
Išorinis gaisr  gesinimas planuojamas iš sklype esan'io dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio 
(k$dros). Privažiavimo akligatvio gale suplanuota priešgaisrin" apsisukimo aikštel".  
 
Atstumas nuo priešgaisrini  vandens pa"mimo viet  iki pastat  numatytas ne mažesnis kaip 10m, jeigu statomi 
pastatai bus I ugniai atsparumo laipsnio. Statant II ar III ugniai atsparumo  laipsnio pastatus šis atstumas turi 
b$ti didinamas iki 30m. 

Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklypuose atitinka STR 2.02.02:2004 „Visuomenin"s paskirties 
statiniai“ 26 punkto reikalavimus. 
 
Gaisr  gesinimo sistemos alternatyvos, tame tarpe ir gyvenviet"s priešgaisrini  hidrant  sistemos atsiradimas 
per laikotarp!, vertinamos technini  projekt  rengimo metu. 

 
 

4.1.SPRENDINI! VERTINIMAS 
 

4.1.1. sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo bei aplinkosauginiu aspektu: 
Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis ir nepatenka ! vandens 
telkini  apsaugos zonas ir pakran'i  apsaugos juostas (patvirtintas 1985-07-25 Šilut"s rajono LDT VK 
sprendimu Nr.143).   
 
Sklype planuojama veikla – pramonin" gamybin"  kei'iama ! komercini  objekt  veikl# - pramog , paslaug  ir 
prekybos pob$džio veikl#. Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo naudojimo b$do ir pob$džio, 
numatomi rekonstruoti ir išpl"sti pakei'iant bei pritaikant juos planuojamai veiklai. 
 
Statomas vyteli  pynimo cechas numatomas pertvarkyti (parengus nauj# projekt#) ! restoran  ir kavini  pastat# 
su apgyvendinimo patalpomis. Esamas dirbtuvi  pastatas planuojamas pritaikyti tradicini  amat  ekspozicijai ir 
mokymui. Sklype numatoma !rengti aikštel& vasaros koncertams ir nameli , skirt  trumpalaikiam 
apgyvendinimui su poilsio infrastrukt$ra zona. 
 
Sklype numatyta veikla ir planuojami objektai, n"ra sanitarin& apsaugos zon# formuojantys veiksniai, tod"l 
sanitarin" apsaugos zona sklypui nenustatoma. 
 
Vertinant planuojamos veiklos kompleksiškum#, !vairi  funkcini  paskir'i  pastat , kuriuose norminiai 
reikalavimai triukšmo atžvilgiu yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype bei poveik! gretimyb"ms, nustatytas 
reglamentas c, ribojantis  sklypo pastat  vidaus ir išor"s aplinkai garso klas" - ne žemesn" nei C.  
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Sklypo vakarin"je ir šiaurin"je dalyse suplanuotos trumpalaikio automobili  stov"jimo vietos. Konkretus 
automobili  viet  poreikis (viet  skai'ius) reikalingas objektams ir atstumai iki gyvenam j  ir viešo naudojimo 
pastat  projektuojami technini  projekt  rengimo etape, vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miest , miesteli  ir 
kaim  susisiekimo sistemos“ reikalavimais. 
 
Sklypo želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir priklausom j  
želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtintas 2007-12-21 !sakymu Nr.D1-694, reikalavimus 
(reglamentas a) – 15%. Vertinant aukš'iau min"t#  planuojamos veiklos kompleksiškum#, !vairi  funkcini  
paskir'i  pastat , kuriuose norminiai reikalavimai triukšmo atžvilgiu yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype 
bei poveik! gretimyb"ms, palei sklypo vakarin&, pietin& ir rytin& ribas planuojami apsauginiai želdiniai -  
reglamentas b.    
   
Sklypo inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenviet"s infrastrukt$roje, prisijungiant prie Pagryni  gyvenviet"s 
inžinerini  tinkl . Palei sklypo šiaurin& kraštin&, kelio apsaugos zonos ribose planuojamas infrastrukt$ros 
koridorius, kuriame nustatyti inžinerini  tinkl  aptarnavimo ir tiesimo servitutai. 
  
Planuojamo sklypo konversija iš gamybin"s ! komercin& iš esm"s pagerins aplinkos kokyb&, tod"l detaliojo 
plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir aplinkosauginiu aspektu 
netur"s.   
 
4.2. kraštovaizdžio  (erdviniu – urbanistiniu miesto dalies apstatymo)  aspektu: 
Planuojamo sklypo sprendiniai parengti !vertinant - Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  
bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 2007-12-
13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-326, planuojamam sklypui numatyt# urbanizuot  ir 
urbanizuojam  teritorij   U.1 – reglament#; -  Šilut"s miesto bendrojo plano (baigiamasis etapas) susisiekimo 
sistemos  sprendinius – užstatymo riba planuojama !vertinant   planuojamos pagrindin"s  B2  kategorijos gatv"s 
raudon#sias linijas.  
 
Susisiekimo sistemos sprendiniai !vertina esamus ir naujai planuojamus teritorijos sprendinius. Statom  statini  
zona ir užstatymo linija sklype formuojamos !vertinant kelio apsaugos zon# – 20m, kurioje numatyta !rengti   
infrastrukt$ros koridori  ir Šilut"s miesto bendrojo plano (baigiamasis etapas) susisiekimo sistemos  
sprendiniais suplanuotos pagrindin"s B2 kategorijos gatv"s raudonosiomis linijomis – 35m.    
 
Planuojamo sklypo konversija iš gamybin"s ! komercin& iš esm"s pagerins  urbanizuot  strukt$r  vizualin!, 
erdvin! ir estetin! kraštovaizd!.  
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio kraštovaizdžio (erdviniu urbanistiniu miesto dalies apstatymo) 
aspektu netur"s.  
 
4.3. priešgaisriniu aspektu: 
 Išorinis gaisr  gesinimas planuojamas iš sklype esan'io dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio 
(k$dros). Privažiavimo akligatvio gale suplanuota priešgaisrin" apsisukimo aikštel".  
Atstumas nuo priešgaisrini  vandens pa"mimo viet  iki pastat  numatytas ne mažesnis kaip 10m, jeigu statomi 
pastatai bus I ugniai atsparumo laipsnio. Statant II ar III ugniai atsparumo laipsnio pastatus šis atstumas turi b$ti 
didinamas iki 30m. 
 
Gaisr  gesinimo sistemos alternatyvos, tame tarpe ir gyvenviet"s priešgaisrini  hidrant  sistemos atsiradimas 
per laikotarp!, vertinamos technini  projekt  rengimo metu. 
 
Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklypuose atitinka STR 2.02.02:2004 „Visuomenin"s paskirties 
statiniai“ 26 punkto reikalavimus.  
 
Rengiant nauj   ir rekonstruojam  esam  pastat  techninius projektus, b$tina vadovautis STR 2.01.04:2004 
„Gaisrin" sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.02.:2004 „Visuomenin"s paskirties statiniai“, STR 
2.01.06:2003 “Statini  žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir kitais gaisrin& saug# reguliuojan'iais 
norminiais dokumentais.  
Detaliojo plano sprendiniai gaisrin"s saugos aspektu neigiamo poveikio netur"s. 
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TERITORIJ! PLANAVIMO DOKUMENT! (detaliojo plano) 
SPRENDINI! POVEIKIO VERTINIMO LENTEL  

 
1. Teritorij# planavimo dokumento organizatorius 

UAB „Šiaudenis“ ir Vilma Guobien" 
Šilut"s r.sav., Pagryni  k., Gamtos g.1 tel.: 8 685 49141 
  

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

3. Teritorij# planavimo dokumento pavadinimas 
Žem"s sklypo, kurio kadastrinis Nr.8840/0002:346, Šilut"s r.sav., Pagryni  k., Gamtos g.13, 
detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan$iais teritorij# planavimo dokumentais  
Pagryni  gyvenviet"s išplanavimo projektas (generalinis planas), 1987-03-05 Šilut"s rajono, Jonai'i  ap., 
LDT VK sprendimu Nr.12. Detaliajame plane vertinami rengiamo Šilut"s miesto bendrojo plano 
(baigiamasis etapas) susisiekimo sistemos sprendiniai.  
   

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin"s trukm"s strateginio planavimo dokumentais 
Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  bendrojo plano koncepcija ir Šilut"s miesto iki 2026 
met  bendrojo plano koncepcija, patvirtinta 2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu 
Nr.T1-326. 
 

6. Status quo situacija 
Planuojamas sklypas yra Pagryni  kaimo pietin"je dalyje.  
Žem"s sklypo paskirtis – kita; naudojimo b$das – pramon"s ir sand"liavimo objekt  teritorijos; pob$dis – 
pramon"s ir sand"liavimo !moni  statybos. Sklypo plotas – 2,8489ha. Sklype stovi dirbtuvi  pastatas, 
prie !važiavimo ! teritorij# – pra"jimo posto pastatas. Sklypas ir pastatai dalimis priklauso UAB 
„Šiaudenis“ ir fiziniam asmeniui Vilmai Guobienei.  
 
Sklype, pagal statybos leidim# Nr. LNS-37-090709-00105, išduot# 2009-07-09 Šilut"s rajono 
savivaldyb"s administracijos, statomos vyteli  pynimo dirbtuv"s su pagalbin"mis patalpomis.  
Pagal parengt# supaprastint# projekt# sklype iškastas dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys 
(k$dra). 
 
Sklypas ribojasi: 

- vakaruose - žem"s $kio paskirties žem"s sklypais, kuri  kadastriniai Nr.8840/0002:647, Nr. 
8840/0002:587, Nr. 8840/0002:596 ir kitos paskirties, pramon"s ir sand"liavimo objekt  
teritorijos naudojimo b$do, pramon"s ir sand"liavimo !moni  statybos pob$džio sklypu, kurio  
kadastrinis Nr. 8840/0002:381, registruotame adresu Šilut"s r.sav. Pagryni  k. Gamtos g.13B. 
Sklype stovi apleistas garažo pastatas; 

- pietuose - žem"s $kio paskirties žem"s sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:646 ir laisva 
valstybine žeme; 

- rytuose – Šilut"s r.sav., Pagryni  k., Gamtos g.11 – žem"s sklypas nesuformuotas, stovi Šilut"s 
žem"s $kio mokyklos patik"jimo teise valdomi mechanini  dirbtuvi , sand"lio ir pra"jimo 
punkto pastatai. Už j  – Gamtos g. 9, stovi !staigos pastatas su garažu, Gamtos g.7 - gyvenamoji 
sodyba. Už ši  pastat  ! rytus prasideda kaimo žalieji plotai – privat$s miškai; 

- šiaur"je – rajoniniu keliu Nr. 4239 Šlažai - Pagryniai, kurio apsaugos zona 20m ir kurios dalis 
patenka ! planuojam# sklyp#. Kitoje kelio pus"je priešais planuojam# sklyp# yra gyvenamoji 
sodyba Gamtos g.8 – žem"s sklypas nesuformuotas ir du žem"s $kio paskirties žem"s sklypai, 
kuri  kadastriniai Nr. 8840/0002:524 ir Nr.8840/0002:525.  

  
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos yra rajoniniu keliu Nr. 4239 Šlažai – Pagryniai, kuris Pagryni  
gyvenviet"je yra Gamtos gatv". %važiavimas ! sklyp# iš šio kelio sklypo šiaurin"s pus"s centre.   
  
Sklypo šiaur"s vakarin! kamp# kerta 10kV orin"  elektros linija, vis# sklyp# nuo šiaur"s vakarinio iki 
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pietrytinio kampo ir šiaur"s kryptimi kerta magistralin" vandentiekio linija. Tarp kelio ir sklypo šiaurin"s 
ribos praeina 0,4kV orin" elektros linija ir magistralini  ryšio tinkl  linija.  
 
Sklype yra elektros, vandentiekio ir ryšio tinklai. Buitin"s nuotekos kanalizuojamos ! nuotek  šulinius. 
Artimiausi buitini  nuotek  tinklai yra Aušros gatv"je, 200 m ! šiaur& nuo planuojamo sklypo. 
Neveikiantys Pagryni  kaimo buitini  nuotek  valymo !renginiai yra 560 m ! vakarus nuo planuojamo 
sklypo. Centralizuot  lietaus nuotek  tinkl  ir šilumos tinkl  n"ra. 
 
Planuojamame sklype auga saugomi medžiai (specialiosios žem"s naudojimo s#lygos). Tarp kelio ir 
sklypo šiaurin"s ribos auga brand$s medžiai (pagal požymius saugotini medžiai).     
 
150 m ! vakarus nuo planuojamo sklypo yra senosios  kapinait"s – kult$ros vertyb" L625.  
 
Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis ir nepatenka ! 
vandens telkini  apsaugos zonas ir pakran'i  apsaugos juostas (patvirtintas 1985-07-25 Šilut"s rajono 
LDT VK sprendimu Nr.143). 
 
Planuojamas sklypas yra 830m ! pietry'ius nuo  Pagryni  vandenviet"s ir sklypo šiaur"s vakarinis 
kampas patenka ! vandenviet"s sanitarin"s apsaugos zonos (SAZ) 3-#j# juost# (UAB „Šilut"s vandenys“ 
vandenvie'i  SAZ projektai). 
 

7. Tikslas, kurio siekiama %gyvendinant teritorij# planavimo sprendinius 
Pakeisti kitos paskirties žem"s sklypo naudojimo b$d# ir pob$d! nustatant komercin"s paskirties objekt  
teritorijos naudojimo b$d# ir prekybos, paslaug  ir pramog  objekt  statybos naudojimo pob$d!; 
nustatyti užstatymo reglamentus, patikslinti speciali#sias žem"s naudojimo s#lygas ir servitutus. 

8. Galimo sprendini# poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
%vertinimas)  
Planuojamas žem"s sklypas nesiriboja su rekreacin"mis ar saugomomis teritorijomis ir nepatenka ! 
vandens telkini  apsaugos zonas ir pakran'i  apsaugos juostas (patvirtintas 1985-07-25 Šilut"s rajono 
LDT VK sprendimu Nr.143).   
 
Sklype planuojama veikla – pramonin" gamybin"  kei'iama ! komercini  objekt  veikl# - pramog , 
paslaug  ir prekybos pob$džio veikl#. Pastatai, kuri  šiandienin" veikla neatitinka planuojamo 
naudojimo b$do ir pob$džio, numatomi rekonstruoti ir išpl"sti pakei'iant bei pritaikant juos planuojamai 
veiklai. 
 
Statomas vyteli  pynimo cechas numatomas pertvarkyti (parengus nauj# projekt#) ! restoran  ir kavini  
pastat# su apgyvendinimo patalpomis. Esamas dirbtuvi  pastatas planuojamas pritaikyti tradicini  amat  
ekspozicijai ir mokymui. Sklype numatoma !rengti aikštel& vasaros koncertams ir nameli , skirt  
trumpalaikiam apgyvendinimui su poilsio infrastrukt$ra zona. 
 
Sklype numatyta veikla ir planuojami objektai, n"ra sanitarin& apsaugos zon# formuojantys veiksniai, 
tod"l sanitarin" apsaugos zona sklypui nenustatoma. 
 
Vertinant planuojamos veiklos kompleksiškum#, !vairi  funkcini  paskir'i  pastat , kuriuose norminiai 
reikalavimai triukšmo atžvilgiu yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype bei poveik! gretimyb"ms, 
nustatytas reglamentas c, ribojantis  sklypo pastat  vidaus ir išor"s aplinkai garso klas" - ne žemesn" nei 
C.  
Sklypo vakarin"je ir šiaurin"je dalyse suplanuotos trumpalaikio automobili  stov"jimo vietos. Konkretus 
automobili  viet  poreikis (viet  skai'ius) reikalingas objektams ir atstumai iki gyvenam j  ir viešo 
naudojimo pastat  projektuojami technini  projekt  rengimo etape, vadovaujantis STR 2.06.01:1999 
„Miest , miesteli  ir kaim  susisiekimo sistemos“ reikalavimais. 
 
Sklypo želdinimas nustatytas !vertinant „Atskir j  rekreacin"s paskirties želdyn  plot  norm  ir 
priklausom j  želdyn  norm  (plot ) nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtintas 2007-12-21 !sakymu 
Nr.D1-694, reikalavimus (reglamentas a) – 15%. Vertinant aukš'iau min"t#  planuojamos veiklos 
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kompleksiškum#, !vairi  funkcini  paskir'i  pastat , kuriuose norminiai reikalavimai triukšmo atžvilgiu 
yra skirtingi, statyb# planuojamame sklype bei poveik! gretimyb"ms, palei sklypo vakarin&, pietin& ir 
rytin& ribas planuojami apsauginiai želdiniai - reglamentas b.    
   
Sklypo inžineriniai tinklai sprendžiami gyvenviet"s infrastrukt$roje, prisijungiant prie Pagryni  
gyvenviet"s inžinerini  tinkl . Palei sklypo šiaurin& kraštin&, kelio apsaugos zonos ribose planuojamas 
infrastrukt$ros koridorius, kuriame nustatyti inžinerini  tinkl  aptarnavimo ir tiesimo servitutai. 
  
Planuojamo sklypo konversija iš gamybin"s ! komercin& iš esm"s pagerins aplinkos kokyb&, tod"l 
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo ir 
aplinkosauginiu aspektu netur"s.   
 
Planuojamo sklypo sprendiniai parengti !vertinant - Šilut"s rajono savivaldyb"s teritorijos iki 2026 met  
bendrojo plano koncepcijoje ir Šilut"s miesto iki 2026 met  bendrojo plano koncepcijoje, patvirtintoje 
2007-12-13 Šilut"s rajono savivaldyb"s tarybos sprendimu Nr.T1-326, planuojamam sklypui numatyt# 
urbanizuot  ir urbanizuojam  teritorij   U.1 – reglament#; -  Šilut"s miesto bendrojo plano (baigiamasis 
etapas) susisiekimo sistemos  sprendinius – užstatymo riba planuojama !vertinant   planuojamos 
pagrindin"s  B2  kategorijos gatv"s raudon#sias linijas.  
 
Susisiekimo sistemos sprendiniai !vertina esamus ir naujai planuojamus teritorijos sprendinius. Statom  
statini  zona ir užstatymo linija sklype formuojamos !vertinant kelio apsaugos zon# – 20m, kurioje 
numatyta !rengti infrastrukt$ros koridori  ir Šilut"s miesto bendrojo plano (baigiamasis etapas) 
susisiekimo sistemos  sprendiniais suplanuotos pagrindin"s B2 kategorijos gatv"s raudonosiomis 
linijomis – 35m.    
 
Planuojamo sklypo konversija iš gamybin"s ! komercin& iš esm"s pagerins  urbanizuot  strukt$r  
vizualin!, erdvin! ir estetin! kraštovaizd!.  
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio kraštovaizdžio (erdviniu urbanistiniu miesto dalies 
apstatymo) aspektu netur"s.  
 
Išorinis gaisr  gesinimas planuojamas iš sklype esan'io dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens 
telkinio (k$dros). Privažiavimo akligatvio gale suplanuota priešgaisrin" apsisukimo aikštel".  
 
Atstumas nuo priešgaisrini  vandens pa"mimo viet  iki pastat  numatytas ne mažesnis kaip 10m, jeigu 
statomi pastatai bus I ugniai atsparumo laipsnio. Statant II ar III ugniai atsparumo  laipsnio pastatus šis 
atstumas turi b$ti didinamas iki 30m. 
 
Gaisr  gesinimo sistemos alternatyvos, tame tarpe ir gyvenviet"s priešgaisrini  hidrant  sistemos 
atsiradimas per laikotarp!, vertinamos technini  projekt  rengimo metu. 
 
Gaisriniams automobiliams skirti pravažiavimai sklypuose atitinka STR 2.02.02:2004 „Visuomenin"s 
paskirties statiniai“ 26 punkto reikalavimus.  
 
Rengiant nauj   ir rekonstruojam  esam  pastat  techninius projektus, b$tina vadovautis STR 
2.01.04:2004 „Gaisrin" sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ ir STR 2.02.02.:2004 „Visuomenin"s paskirties 
statiniai“, STR 2.01.06:2003 “Statini  žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir kitais gaisrin& saug# 
reguliuojan'iais norminiais dokumentais.  
 
Detaliojo plano sprendiniai gaisrin"s saugos aspektu neigiamo poveikio netur"s.     
 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 

9. 

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

Teigiamas, ilgalaikis 
 
 

- 
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ekonominei aplinkai Teigiamas, ilgalaikis 
 

- 

socialinei aplinkai Teigiamas, ilgalaikis  
  

- 

 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

Teigiamas, ilgalaikis 
 

- 

Si&lomos alternatyvos poveikis:  Neigiamas planuojamos $kin"s veiklos poveikis  aplinkai 
neprognozuojamas. )kin"s veiklos alternatyvos nenagrin"jamos. 
 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri'iai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
 
 
 
Projekto vadov"    (atestato Nr.A695)                                                                 A. (epien"  
Inžinier"                                                                                                               R.Lotužien" 
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinau, pastab# ir pretenzij# neturime. 
Planavimo organizatoriai:       UAB „Šiaudenis“ 
          
 
          Vilma Guobien" 
           
 


