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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
Planuojama teritorija adresu: Pagrynių k., Šilut÷s sen., Šilut÷s r. sav. Sklypas įregistruotas 

Valstybiniame žem÷s ir kito nekilnojamojo turto registre (reg. Nr. 44/586371, kad. Nr. 8840/0002:475). 
Sklypas nuosavyb÷s teise pagal dovanojimo sutartį 2006-11-07, Nr. 7971 priklauso P. Pinčiui. Esama 
pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis – žem÷s ūkio. Tikslus planuojamos teritorijos plotas: - 
1.9728 ha. 

Detaliojo planavimo organizatorius- Šilut÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius 
(Šilut÷, Dariaus ir Gir÷no g. 1, tel. 19 292, 79 201. 

Detaliojo teritorijų planavimo mok÷tojas – Petras Pinčius. 
Detaliojo plano reng÷jas - UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, Klaip÷da, tel./faks.: (8 46) 36 58 

86). 
Detaliojo plano rengimo tikslas– padalinti žem÷s sklypą, pakeisti žem÷s ūkio paskirtį į kitą 

nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį; 
nustatyti žem÷s sklypo užstatymo reglamentus, patikslinti spacialiąsias naudojimo sąlygas bei servitutus. 

Detalusis planas rengiamas remiantis sklypo savininko prašymu bei Šilut÷s rajono savivaldyb÷s 
sąlygomis detaliajam planui rengti: 

1. Detaliojo teritorijų planavimo organizavimo ir apmok÷jimo sutartis Nr. R5-(9.40)-475, 
2007-05-17; 

2. Šilut÷s rajono savivaldyb÷s architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotos planavimo 
sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2007-05-17, Nr. 09-542; 

3. AM Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2007-04-13 sąlygos Nr. (9.14.3)-
LV4-2394; 

4. Klaip÷dos visuomen÷s sveikatos centro Šilut÷s filialo 2007-04-11 sąlygos Nr.(17.6.6) E6-
23; 

5. Šilut÷s priešgaisrin÷s gelb÷jimo tarnybos valstybin÷s priešgaisrin÷s priežiūros inspekcijos 
2007-04-05 sąlygos Nr. 203; 

6. Klaip÷dos apskrities viršininko administracijos Žem÷s tvarkymo departamento Šilut÷s 
rajono žem÷tvarkos skyrius 2007-04-018 Nr. S5-182; 

7. Šilut÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo reikalų skyrius 2007-05-09 Nr. KR3-
(19.15)-82; 

8. AB „VST“ 2007-04-11 SĄLYGOS Nr. 49000-82; 
9. AB „TEO“ 2007-04-17 Nr. 03-2-05-2458; 
10. UAB „Šilut÷s vandenys“ 2007-04-11 sąlygos Nr. (6.24-06)-65 (S12); 
11. UAB „Šilut÷s komunalininkas“ 2007-05-14 Nr. 74; 
12. UAB „Šilut÷s šilumos tinklai“ 2007-04-04 Nr. 2R-(1.16)-0496; 
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2. SKLYPO PADöTIES ANALIZö 
Planuojamos teritorijos pad÷ties analizei atlikti panaudota UAB „AGROMETRA“ topografin÷s 

nuotraukos 2007 04 20 ir 2009 08 10, žem÷s ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ 
Klaip÷dos filialo, bei detaliojo teritorijų planavimo mok÷tojo pateikti duomenys. Planuojama teritorija 
apžiūr÷ta vietoje.  
           Petro Pinčiaus 1.9728 ha ploto sklypas, kuriame rengiamas detalusis planas yra Pagrynių k., 
Šilut÷s sen., Šilut÷s r. sav. 

Sklypo pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis yra žem÷s ūkio paskirties žem÷. Pagal 
topografinę medžiagą žem÷s paviršiaus altitud÷s svyruoja iki 1 m pagal Baltijos aukščių sistemą. 
Sklypas nepatenka į jokias saugomas teritorijas. Artimiausiose gretimyb÷se n÷ra visuomenin÷s paskirties 
objektų ar saugomo kraštovaizdžio objektų. Planuojamoje teritorijoje nekilnojamų kultūros vertybių 
n÷ra. Artimiausias kultūros vertybių registre įregistruotas valstyb÷s saugomas objektas neveikiančios 
Šlažų k. pirmosios evangelikų liuteronų senosios kapin÷s (Adresas: Šilut÷s r. sav., Šlažai k. (Šilut÷s 
sen.), kurios yra daugiau nei už 300 m nuo planuojamo sklypo teritorijos. 

Gretimyb÷se, pagal Pagrynių gyvenviet÷s bendrąjį (generalinį) planą, numatyta gyvenamoji teritorija 
skirta mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai. 

 
Esami žem÷s naudojimo apribojimai 
Remiantis valstyb÷s įmon÷s registrų centro Klaip÷dos filialo pateiktais duomenimis apie 

planuojamą žem÷s sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-0863-2844, Kad. Nr. 8840/0002:475 užregistruoti šie 
apribojimai: 

- Kelių apsaugos zonos; 
- Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sitemos bei įrenginiai. 

 
Sklypų gretimyb÷s 

Sklypo kad. Nr. 8840/0002:475 gretimyb÷s pagal 2008-11-18 Valstyb÷s įmon÷s registrų centro 
Klaip÷dos filialo pateiktus duomenis: 

1. žem÷s ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 8840/0002:648, registro įrašo Nr. 44/1122912,  
savininkas – LIUTAURAS VINGIS, gim. 1980-10-06; 

2. žem÷s ūkio paskirties sklypai, kadastro Nr. 8840/0002:649, registro įrašo Nr. 44/1122917, Kad. 
Nr. 8840/0002:650, registro įrašo Nr. 44/1122922, kad. Nr. 88840/0002:651, registro įrašo Nr. 
44/1122926, savininkas – PRANCIŠKUS PAULIUS, gim. 1945-01-15; 

3. žem÷s ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 8840/0002:310, registro įrašo Nr. 44/68607,  
savininkas – ZIGMAS RAPALAVIČIUS, gim. 1956-09-11. 
Rytin÷ sklypo pus÷ ribojasi su esamu 2 m pločio pravažiavimu (Pagal Pagrynių kadastrin÷s 

vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektą numatoma 8 m pločio D1-2 kat. Gatv÷) 
 

 
3. TERITORIJOS RAIDOS PROGRAMA 
1. Numatomas veiklos pobūdis 

 Planuojamos teritorijos plotas- 1.9728 ha. Detaliuoju planu sklypas yra dalinamas į 12 
gyvenamosios paskirties ir 4 inžinerin÷s infrastruktūros sklypus: 



Žem÷s sklypo Pagrynių k., Šilut÷s sen., Šilut÷s r. sav. (kadastrinis Nr. 8840/0002:475) detalusis planas 

Sklypas Nr.1–1144 m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.2–1222 m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.3.–1144 m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.4–1209 m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.5–1144 m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.6–1218 m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.7–1303m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.8–1339m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.9–1205m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.10–1339m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.11–1206m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.12–1338m² - gyvenamoji teritorija(G),mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1); 
Sklypas Nr.13-1080m²  (S13) - inžinerin÷s infrastruktūros teritorija (I), susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2); 
Sklypas Nr.14-1805m²  (S14) - inžinerin÷s infrastruktūros teritorija (I), susisiekimo ir inžinerinių 

tinklų koridoriams (I2); 
Sklypas Nr.15-1932m² (S15) - inžinerin÷s infrastruktūros teritorija (I), susisiekimo ir inžinerinių 

tinklų koridoriams (I2); 
Sklypas Nr.16-100m² (S16) - - inžinerin÷s infrastruktūros teritorija (I), susisiekimo ir inžinerinių 

komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1). 
 
2. Užstatymo rodikliai 

 Užstatymo tankio procentas (užstatyto ploto santykis su sklypo plotu) projektuojamoje 
teritorijoje -  25 - 28  %, užstatymo intensyvumo procentas (statinių bendro ploto santykis su sklypo 
plotu) – 50 - 55 %. Naujus statinius rekomenduojama projektuotu ne aukštesnius kaip 9,5 m, 
prisilaikant šiam regionui būdingų tradicin÷s regiono architektūros savitumui, juos neautralizuojant 
želdinių grup÷mis prie sodybos ir apsauginiais kelių želdiniais. Naujai projektuojamuose sklypuose 
užstatymo riba formuojama atsižvelgiant į projektuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonas, nuo 
gatv÷s raudonųjų linijų išlaikant 5,5 m atstumą ir ne arčiau kaip 3,5 m nuo gretimų sklypų ribos. 

 
3. Inžinerin÷ įranga  

Vandentiekis, nuot÷kos – šalia planuojamos teritorijos yra centralizuoti vandentiekio tinklai. 
Planuojama prisijungti prie jų, K. Griniaus gatv÷je. Planuojamoje teritorijoje projektuojami 12 sklypų 
gyvenamųjų namų statybai, tod÷l vidutiniškas vandens suvartojimas bus 9,6 m³ per parą.  Buitinių 
nuotekų nuvedimas numatomas į centralizuotus kanalizacijos tinklus, kurie projektuojami K. Griniaus 
gatv÷je. Prognozuojamas vidutinis buitinių nuotekų kiekis bus 9,6 m³ per parą. Kol nebus pakloti 
kanalizacijos tinklai K. Griniaus gatv÷je, planuojamoje teritorijoje veikla nebus vykdoma. Paviršin÷s 
(lietaus) nuotekos nuo pastatų stogų integruojamos į gruntą. 

Elektros tinklai – įvertinant visus greta naujai besikuriančius sklypus, akcin÷s bendrov÷s "VST" 
personalui patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietoje išskirtas žem÷s 
sklypas bei nustatyti reikiami servitutai 10/0,4 kV modulin÷s transformatorin÷s statybai ir 
eksploatavimui. Techninio projekto metu bus nustatomas elektros tiekimas iki planuojamo sklypo 
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teritorijos. Elektros kabelių linijos bus paklotos gatvių raudonųjų linijų ribose į subendrintas spintas. 
Gavus sklypo savininko sutikimą, kuriame projektuojama modulin÷ tranzitin÷ transformatorin÷ 
numatoma galimyb÷ prisijungti aplinkiniams sklypams. Požemin÷s 0,4 kV elektros kabelio linijos 
apsaugos zona po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.  

Priešgaisriniai reikalavimai – gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų tikimyb÷ minimali. Jų prevencijai 
bus numatomos specialios priemon÷s. Numatomų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis ne mažesnis 
nei II. Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų ir kiti reikalavimai nustatomi pagal STR 2.01.04:2004 
„Gaisrin÷ sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ , STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. 
Gyvenamuosiuose namuose numatoma įrengti autonominius dūmų detektorius vadovaujantis 
autonominių dūmų detektorių įrengimo instrukcija. Vadovaujantis priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo 
departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo nr. 1-66 13, 
13.1 punktais gaisrinio vandens tiekimo leidžiama nenumatyti gyvenamosioms vietov÷ms, kuriose yra 
iki 50 gyventojų.  

Apsaugos zonos: 

- Visi projektuojami sklypai patenka į kelių apsaugos zonas, po 10 m nuo kelio briaunos; 
- Sklypai nr. 7, 13, 15 patenka į projektuojamos 10/0,4 kv modulin÷s tranzitin÷s apsaugos zoną 

10 m; 
- Visoje planuojamo sklypo teritorijoje įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos 

bei įrenginiai; 
- Projektuojamo 0,4 kV požemin÷s elektros kabelio apsaugos zona - 1 m nuo linijos 

konstrukcijų kraštinių taškų; 
- Projektuojamų fekalin÷s kanalizacijos, vandentiekio tinklų apsaugos zona po 5 m nuo 

vamzdynų ašies; 
 

4.Transporto eismo intensyvumas, automobilių stov÷jimo vietos 
Artimiausias viešo susisiekimo elementas K. Griniaus gatv÷, pagal žem÷tvarkos projektą 

numatoma 10 m pločio. K. Griniaus gatv÷s apsaugos zona ir raudonosios linijos nepatenka į planuojamo 
sklypo teritoriją. Rytin÷je sklypo pus÷je esantis lauko keliukas šiuo metu yra vienintelis privažiavimas 
prie planuojamo sklypo. Detaliuoju planu numatoma funkcionalesn÷ susisiekimo sistema. Į sklypus 
patenkama iš projektuojamos pagalbin÷s gatv÷s (6 m pločio, atstumas tarp raudonųjų linijų 15 m, kelių 
apsaugos zona 10 nuo kelio briaunos), kuri tarpusavyje sujungia numatomą 6 pločio gatvę vakarų 
pus÷je, projektuojamą 6m pločio gatvę per sklypo vidurį (V÷jo g.) ir 8 m pločio gatvę rytų sklypo 
pus÷je. 

Nuovažas projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 
d. Nr. D1-11/3-3 reikalavimus, rekomenduojamas įvažiavimų plotis 4 m. Br÷žinyje nurodyti 
preliminarus įvažiavimas, techninio projektu metu įvažiavimo į sklypą vieta gali keistis priklausomai 
nuo namo projekto. Automobilių parkavimas galimas tik gyvenamųjų sklypų ribose, tod÷l numatomos 
dvi normin÷s automobilių stov÷jimo vietos sklype. 
 

5 .Poveikis gyventojams ir aplinkai, veiklos pasekmių įvertinimas 
Planuojamoje teritorijoje veikla (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatavimas) 

pavojaus aplinkai nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių tokia veikla nesukelia. Taip pat 
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nebus ir žymaus oro teršimo, nes gyvenamuosiuose namuose bus įrengtos ekonomiškos katilin÷s, 
šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, židiniais, taip pat galimas šildymas iš kieto 
kuro katilinių (numatant šildymą židiniu ar kietu kuru techninio projekto metu privalomas vertinimas). 
Azoto oksidų ir anglies monoksidų kiekiai neviršys leistinų normų. Taigi, sklype numatoma veikla 
netur÷s žymaus poveikio supančiai aplinkai.  

Planuojamoje teritorijoje saugotinų želdinių, kultūros paminklų ir kitų saugomų objektų n÷ra. 
Siekiant sumažinti automobilių skleidžiamą triukšmą ir oro taršą bus apželdinamos teritorijos prie kelių. 
Remiantis Pagrynių bendruoju (generaliniu) planu numatoma intensyviau apželdinti sklypų Nr. 1, 2, 5, 
6, 7, 8 teritoriją. 

Numatomas atliekų susidarymas planuojamos teritorijos veiklos metu: 
Atliekos Susidarymas 

Kodas Pavadinimas Pavojingumas 
Pagrindinis 
atliekų 
susidarymo 
šaltinis 

Numatomas 
kiekis, t/metus 

1 2 3 4 5 
20 03 01 Mišrios komunalin÷s atliekos nepavojingos veiklos metu 14,4 t/metus 
     
 
 

4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 
Remiantis patvirtintomis sąlygomis detaliajam planui rengti bei planuojamoje teritorijoje 

galiojančiais planavimo dokumentais, normatyvais, teis÷s aktais ir kita surinkta grafine bei juridine 
medžiaga nustatomi šie detaliojo plano sprendiniai:  

 
1.  Žem÷s sklypo pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, pobūdis. 

Detaliojo planavimo tikslas – padalinti žem÷s sklypą, pakeisti žem÷s ūkio paskirtį į kitą nustatant 
gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį; nustatyti 
žem÷s sklypo užstatymo reglamentus, patikslinti spacialiąsias naudojimo sąlygas bei servitutus. 

Planuojamos teritorijos paskirtis – gyvenamoji teritorija (G), kodas tp6, pobūdis – mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos – indeksas G1, inžinerin÷s infrastuktūros teritorija (I) – susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1); susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridoriams (I2). 

Naujai projektuojamuose sklypuose užstatymo riba formuojama atsižvelgiant į projektuojamų 
inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonas, nuo gatv÷s raudonųjų linijų išlaikant ne mažesnį nei 5,5 m 
atstumą ir ne arčiau kaip 3,5 m nuo gretimų sklypų ribos. 

Apsaugin÷s ir sanitarin÷s zonos ir kiti pasirinktieji reikalavimai pateikiami teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo br÷žinyje. 
 
2.Sklypų ribos 

Visos planuojamos teritorijos plotas – 1.9728 ha. Detaliuoju planu keičiama žem÷s sklypo 
paskirtis iš žem÷s ūkio į kitą, gyvenamąją teritoriją. Sklypo ribas ir plotus žiūr÷ti teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo br÷žinyje ir žem÷s sklypų ribų nužym÷jimo br÷žinyje. 
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3. Servitutai 
Sklypų nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 servitutas: 

103 Servitutas – teis÷ važiuoti transporto priemon÷mis (viešpataujantis daiktas sklypui Nr. 13, 14, 15); 
106 Servitutas – teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypui Nr. 
13, 14, 15, 16); 
107 Servitutas – teis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas 
sklypaui Nr. 13, 14, 15, 16); 
108 Servitutas – teis÷ naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas sklypui 
Nr. 13, 14, 15, 16). 
 
Sklypo nr. 13 – 1080 m² servitutas (S13): 

203 Kelio servitutas - teis÷ važiuoti transporto priemon÷mis (tarnaujantis daiktas);  
206 Servitutas - teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);  
207 Servitutas - teis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
208 Servitutas - teis÷ naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 

Sklypo nr. 14 – 1804 m² servitutas (S14): 

203 Kelio servitutas - teis÷ važiuoti transporto priemon÷mis (tarnaujantis daiktas);  
206 Servitutas - teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams nr. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16);  
207 Servitutas - teis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams 
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16); 
208 Servitutas - teis÷ naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams nr. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16). 
 
Sklypo nr. 15 – 1932 m² servitutas (S15): 

203 Kelio servitutas - teis÷ važiuoti transporto priemon÷mis (tarnaujantis daiktas);  
206 Servitutas - teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams nr. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16);  
207 Servitutas - teis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams 
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16); 
208 Servitutas - teis÷ naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas sklypams nr. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16). 
 
Sklypo nr. 16 – 100 m² servitutas (S16): 

206 Servitutas - teis÷ tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);  
207 Servitutas - teis÷ aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
208 Servitutas - teis÷ naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
4. Sklypo architektūriniai - urbanistiniai apribojimai 
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Sklypų užstatymo tankis (statinių užimto sklypo ploto santykis su sklypo plotu) yra – nuo 0.25 (25 %) 
iki 0.28 (28%). 
Sklypų užstatymo intensyvumas - visų pastatų antžemin÷s dalies bendro ploto santykis su viso sklypo 
plotu sklype yra nuo 0.50 (50 %) iki 0.55 (55 %); 
Leistinas sklypuose statyti pastatų aukštis - ne daugiau 9,5 m; 
Želdynams skirti nemažiau 25 % sklypo ploto. Remiantis Pagrynių bendruoju (generaliniu) planu 
numatoma intensyviau apželdinti sklypų Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8 teritoriją, apželdinant nemažiau kaip 50 % 
sklypo ploto. Pastatų statybai ir apdailai naudoti tradicines medžiagas išlaikant pastatų architektūrin÷s 
išraiškos vienovę. Tvoros turi d÷r÷ti prie pastatų architektūrin÷s išraiškos ir tur÷ti architektūrinį 
vientisumą visoje planuojamoje teritorijoje. Architektūriniai urbanistiniai apribojimai: pastatai dviejų 
aukštų arba vieno aukšto su mansarda, (su ertikiu ar be jo), iki karnizo 4-7 m, iki kraigo ≥9,5 m. Pastatų 
statybai ir apdailai naudoti tradicines statybos ir apdailos medžiagas. Draudžiama statinius apkalti 
plastikin÷mis dailylent÷mis ir aptverti sodybų (namų valdų) teritorijų neperregimomis tvoromis. 
 
5. Priešgaisriniai reikalavimai 
Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų tikimyb÷ minimali. Jų prevencijai bus numatomos specialios 
priemon÷s. Numatomų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis ne mažesnis nei II. Priešgaisriniai 
atstumai tarp pastatų ir kiti reikalavimai nustatomi pagal STR 2.01.04:2004 „Gaisrin÷ sauga. 
Pagrindiniai reikalavimai“ , STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Gyvenamuosiuose namuose 
numatoma įrengti autonominius dūmų detektorius vadovaujantis autonominių dūmų detektorių įrengimo 
instrukcija. Vadovaujantis priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo nr. 1-66 13, 13.1 punktais gaisrinio vandens 
tiekimo leidžiama nenumatyti gyvenamosioms vietov÷ms, kuriose yra iki 50 gyventojų. Planuojamo 
sklypo teritorijoje numatomas gyventojų skaičius yra 48 (4 gyventojai vienam sklypui). 

 
6. Inžinerin÷s įrangos ir tinklų išd÷stymas 

Vandentiekis, nuotekos  - geriamojo vandens tiekimui tiekti numatoma pasijungti į 
centralizuotus vandentiekio tinklus esančius K. Griniaus gatv÷je. Buitinių nuotekų nuvedimas 
numatomas į centralizuotus kanalizacijos tinklus, kurie projektuojami K. Griniaus gatv÷je. Kol nebus 
pakloti kanalizacijos tinklai K. Griniaus gatv÷je, planuojamoje teritorijoje veikla nebus vykdoma. 
Planuojamoje teritorijoje projektuojama 12 sklypų mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, tod÷l 
vidutiniškas vandens suvartojamas bus 9,6 m³ per parą. Numatomas buitinių nuotekų kiekis taip pat 9,6 
m³ per parą.  

Melioracijos sistema – planuojamoje teritorijoje įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o 
patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų l÷šomis, pertvarkyti drenažo sistemas, kad nebūtų 
pažeistas vandens režimas gretimų savininkų žem÷se. Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo 
sistemos rekonstrukcijos projektas. Priešingu atveju, teritorijos abipus drenažo surinktuvų po 5 m nebūtų 
galima užstatyti pastatais, užsodinti medžiais ir krūmais. 

Elektros tinklai – įvertinant visus greta naujai besikuriančius sklypus, akcin÷s bendrov÷s "VST" 
personalui patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius vietoje išskirtas žem÷s 
sklypas bei nustatyti reikiami servitutai 10/0,4 kV modulin÷s transformatorin÷s statybai ir 
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eksploatavimui. Techninio projekto metu bus nustatomas elektros tiekimas iki planuojamo sklypo 
teritorijos. Elektros kabelių linijos bus paklotos gatvių raudonųjų linijų ribose į subendrintas spintas. 
Gavus sklypo savininko sutikimą, kuriame projektuojama modulin÷ tranzitin÷ transformatorin÷ 
numatoma galimyb÷ prisijungti aplinkiniams sklypams. Požemin÷s 0,4 kV elektros kabelio linijos 
apsaugos zona po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.  

Šildymas – pastatų šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, židiniais, taip pat 
galimas šildymas iš kieto kuro katilų (numatant šildymą židiniu ar kietu kuru techninio projekto metu 
privalomas vertinimas). Gyvenamuosiuose namuose bus įrengtos ekonomiškos katilin÷s. Azoto oksidų ir 
anglies monoksidų kiekiai neviršys leistinų normų. 

Teršalų išmetimai į atmosferą negali viršyti  didžiausios leistinos koncentracijos pagal LAND 
12-98 „Teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionarių degių šaltinių išmetamose dujose“. 
Įvertinant galimos statybos apimtis, išmetamų į atmosferą kiekiai numatomi nedideli, neviršijantys 
atmosferos taršą reglamentuojančiais LR normatyvais nustatytų išmetamų į atmosferą teršalų didžiausių 
leidžiamų koncentracijų. 

Ūkio buitin÷s atliekos - susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos 
apsaugos ministro 2003-12-30 d. Įsakymu Nr.722 patvirtintais „Atliekų tvarkymo taisyklių“ nustatytais 
reikalavimais. 

Planuojamoje gyvenamoje teritorijoje susidarys ūkio ir buitin÷s atliekos, kurios bus 
komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo 
punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis autotransporto įmon÷mis. Numatomas atliekų 
susidarymas planuojamos teritorijos veiklos metu: mišrios komunalin÷s atliekos apie 14,4 t per metus. 

 
7.Transporto eismo intensyvumas, automobilių stov÷jimo vietos 

Artimiausias viešo susisiekimo elementas K. Griniaus gatv÷, pagal žem÷tvarkos projektą 
numatoma 10 m pločio. K. Griniaus gatv÷s apsaugos zona ir raudonosios linijos nepatenka į planuojamo 
sklypo teritoriją. Rytin÷je sklypo pus÷je esantis lauko keliukas šiuo metu yra vienintelis privažiavimas 
prie planuojamo sklypo. Detaliuoju planu numatoma funkcionalesn÷ susisiekimo sistema. 

Sklypo rytin÷je dalyje yra lauko keliukas, pagal Pagrynių kadastro žem÷s reformos žem÷tvarkos 
projektą numatoma 8 m pločio gatv÷, ties sklypo riba vakarų pus÷je taip pat numatoma 6 m pločio gatv÷. 
(žiūr÷ti priedą nr. 4). Abiejų numatomų gatvių apsaugos zona 10 nuo kelio briaunos, atstumas tarp 
raudonųjų linijų 15 m. 

Per sklypo vidurį yra numatoma 6 m pločio gatv÷ (V÷jo g.), kurios atstumas tarp raudonųjų linijų 
15 m, kelių apsaugos zona 10 m nuo kelio briaunos (žiūr÷ti priedą nr. 5) Planuojamame sklype 
išskiriama teritorija numatomo kelio įrengimui. Į sklypus patenkama iš projektuojamos pagalbin÷s 
gatv÷s (6 m pločio, atstumas tarp raudonųjų linijų 15 m, kelių apsaugos zona 10 nuo kelio briaunos), 
kuri tarpusavyje sujungia numatomą 6 pločio gatvę vakarų pus÷je, projektuojamą 6m pločio gatvę per 
sklypo vidurį (V÷jo g.) ir 8 m pločio gatvę rytų sklypo pus÷je.  

Nuovažas projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. Automobilių 
parkavimas galimas tik gyvenamųjų sklypų ribose, tod÷l numatomos dvi normin÷s automobilių 
stov÷jimo vietos sklype. 

 
Privažiavimas prie planuojamos teritorijos nuo Šilut÷s miesto pus÷s. 
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Važiuojant krašto kelio Šilut÷-Rusn÷ (Nr. 206) Rusn÷s kryptimi pavažiavus 0,7 km nuo Šilut÷s miesto 
sukama į kairę, į K. Griniaus gatvę, ja pavažiuojama apie 0,5 km ir sukama į numatomą 6m pločio D1-2 
kat. gatvę vakarin÷je sklypo pus÷je. Už 200 m privažiuojama planuojamo sklypo teritorija. Taip pat 
galimas privažiavimas per numatomą perspektyvinę V÷jo gatvę, projektuojamą ties sklypo viduriu. 
Detaliuoju planu numatoma funkcionali susisiekimo sistema. Šiuo metu rytin÷je sklypo pus÷je esantis 
lauko keliukas yra vienintelis privažiavimas prie planuojamo sklypo teritorijos. 
 

Pirminis planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai  ir galiojantiems teritorinio planavimo 
dokumentų sprendiniams bei planavimo sąlygoms, vertinimas 

Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis aplinkai reguliuojamas aplinkos apsaugos įstatymo. 
Planuojama ūkin÷ veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatavimas. 
Įvertinus ūkin÷s veiklos pobūdį, gretimų žem÷s sklypų paskirtį, detaliajame plane daroma išvada, 

kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkin÷ veikla, netur÷tų tur÷ti neigiamo poveikio aplinkai, 
gyventojų saugai ir sveikatai.  Vadovaujantis RSN 127-91 (Civilin÷ apsauga. Projektavimo taisykl÷s) 
planuojama statyba nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgiu 
objektų kategorijai. 
 

Galimo planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio gamtos ištekliams ir kraštovaizdžiui pirminis 
vertinimas 

Planuojamos ūkin÷s veiklos neigiamo poveikio augmenijai, gyvūnijai nebus. Saugomų 
augmenijos, želdynų ir biologinių zonų n÷ra. Vykdant žem÷s darbus būtina išsaugoti esamą dirvožemio 
sluoksnį, panaudojant jį žem÷s sklypo gazonų įrengimui. Neužstatytą žem÷s sklypo teritoriją numatoma 
aps÷ti dekoratyvine veja, pasodinti medžių. Vertinant planuojamos teritorijos urbanizavimą, būsimų 
statybų įtaką kraštovaizdžiui rekomenduojama pastatų architektūrin÷ išraiška - neutralių architektūrinių 
formų, šiuolaikinių konstruktyvinių ir apdailos medžiagų derinys. 

Šiuo metu planuojamoje  teritorijoje ūkin÷ veikla nevykdoma. Teritorija melioruota drenažu, 
kuris statybos metu turi būti rekonstruojamas, nepabloginant gretimų sklypų melioracijos sąlygų. 

 
Aplinkos kokyb÷s ir higienin÷s būkl÷s apsaugos priemon÷s ir įvertinimas 
Galima nežymi aplinkos oro tarša: gyvenamuosiuose namuose bus įrengtos ekonomiškos 

katilin÷s, šildymas numatomas geoterminis, elektriniais prietaisais, židiniais, taip pat galimas šildymas iš 
kieto kuro katilinių (numatant šildymą židiniu ar kietu kuru techninio projekto metu privalomas 
vertinimas); azoto oksidų ir anglies monoksidų kiekiai neviršys leistinų normų. Aplinka, privažiavimai 
bus sutvarkyti, konfliktai neprognozuojami. Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta 
dekoratyviniais želdiniais, vaismedžiais ar vaiskrūmiais. Būsimų gyventojų apsaugai nuo kelio 
sukeliamo triukšmo, dulkių numatoma apsodintI lapuočiais medžiais. 

Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikis aplinkos kokybei ir higieninei būklei (sveikos aplinkos - 
atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) neigiamas poveikis neprognozuojamas. 

Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 2004 01 15 Teritorijų planavimo įstatymu Nr. 21–
617, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, atitinka aplinkosauginius, 
higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus. 
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Bet kuris inžinerinių tinklų ir įrangos pertvarkymas, atliekant statybos darbus planuojamoje 
teritorijoje, privalo būti vykdomas pagal atitinkamus tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas ir 
patvirtintas technines sąlygas. Pagal šias sąlygas turi būti parengiama atitinkama projektin÷ 
dokumentacija, suderinama su eksploatuojančiomis organizacijomis, įforminti reikalingi leidimai. 

Detalųjį planą keisti galima Teritorijų planavimo įstatymo, šio įstatymo poįstatyminių aktų 
nustatyta tvarka, pakeitimus derinant su detalųjį planą derinančiomis institucijomis.  

 
V. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO 

VERTINIMO LENTELö 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: 

 Petras Pinčius 

2. Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas: 

 UAB „GEOMETRA“ Taikos pr. 32A Klaip÷da Įm. k. 1602970515 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 

 Detalusis planas, numatantis žem÷s sklypo padalinimą, žem÷s ūkio paskirties keitimas į 

kitą nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų 

statybos pobūdį; nustatyti užstatymo reglamentus, patikslinti specialiąsias žem÷s 

naudojimo sąlygas bei servitutus. 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 

 Pagrynių gyvenviet÷s generalinis planas, patvirtintas 1987-03-05 Šilut÷s rajono, Jonaičių 

ap. LDT VK sprendimu Nr. 12; 

Pagrynių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektas, patvirtintas 2000-02-23 

Klaip÷dos apskrities viršininko įsakymu Nr. 420; 

Pagrynių kadastro vietov÷s žem÷s reformos žem÷tvarkos projektas, patvirtintas 2004-01-27 

Klaip÷dos apskrities viršininko įsakymu Nr. 13.6-199. 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo 

dokumentais: 

 N÷ra 

6. STATUS  QUO SITUACIJA: 

Sklypas nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, jame n÷ra istorinių, kultūrinių ar 

archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ar rekreacin÷mis 

teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Planuojamas sklypas n÷ra kuo nors 

išskirtinis už šalia esančius sklypus. Planuojamas sklypas yra skirtas individualiai žem÷s 

ūkio veiklai.   
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Sklypo gretimyb÷se pavojingų objektų, turinčių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai 

ir gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams n÷ra. N÷ra veikiančių fermų, 

pramon÷s ir kt. objektų, kurių zona darytų įtaką planuojamam sklypui. 

Planuojama teritorija neužstatyta. Planuojamoje teritorijoje želdinių n÷ra, taip pat 

n÷ra inžinerin÷s infrastruktūros. 

 Esamame žem÷s ūkio paskirties sklype numatoma nustatyti teritorijos tvarkymo ir 

naudojimo režimą, numatant 12 vienbučių gyvenamųjų namų statybą. Planuojama teritorija 

iki planavimo tikslo įgyvendinimo – nereikšminga visuomeniniu požiūriu. Įgyvendinus 

planavimo tikslus, tur÷tų tapti svarbesn÷ visuomenei gyvenamosios aplinkos požiūriu, 

suformuojant kokybiškas gyvenimo sąlygas. 

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 

 Padalinti žem÷s sklypą, pakeisti žem÷s ūkio paskirtį į kitą, nustatant gyvenamosios 

teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį; nustatyti 

žem÷s sklypo užstatymo reglamentus, patikslinti specialiąsias naudojimo sąlygas bei 

servitutus. 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas: 

Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, planuojamos vietov÷s vaizdas pasikeis: 

teritorija taps labiau urbanizuota, o architektūrin÷mis bei inžinerin÷mis priemon÷mis 

sutvarkius aplinką, šis gyvenamųjų namų kvartalas darniai įsilietų į aplinkin÷s 

teritorijos struktūrą, padidintų Pagrynių kaimo estetinę, architektūrinę ir ekonominę 

vertę, bus dalinai pagerinta situacija, sprendžiant Pagrynių kaimo gyventojų aprūpinimo 

būstu klausimais, plečiant kaimo inžinerinius tinklus (vandentiekio, nuotekų ir elektros) 

Galima daryti išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje 

įgyvendinimas, nežiūrint trumpalaikių nepatogumų (statybos metu) tur÷s teigiamą poveikį 

ne tik planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai ir joje gyvenantiems žmon÷ms. 

  

9. Sprendinio poveikis: 

 Vertinimo aspektai Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

 teritorijos vystymo darnai 

ir (ar) planuojamai veiklos 

sričiai 

Teigiamas poveikis: 

teritorija planuojama 

kompleksiškai, darniai 

n÷ra 
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vystomas kraštovaizdis. 

 ekonominei aplinkai Užstačius planuojamą 

teritoriją, išaugs jos vert÷, o 

taip pat ir gretimų sklypų 

vert÷s, prasipl÷s kaimo 

inžinerinių komunikacijų 

tinklas 

n÷ra 

 socialinei aplinkai Statybos metu atsiras laikinų 

darbo vietų.  

n÷ra 

 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui 

 

Planuojama veikla tur÷s 

teigiamą įtaką aplinkos 

kokybei, planuojamas 

inžinerinis aprūpinimas 

geriausiomis prieinamomis 

technologijomis, mažiausiai 

žeidžiančiomis aplinką. 

Sutvarkius bei apželdinus 

sklypus, bus sukurta 

pakankamai ekologiška bei 

estetiška aplinka. 

Pakis natūralus gamtinis 

kraštovaizdis, bet neigiamas 

poveikis nenumatomas. 

 

10. Nulin÷s alternatyvos poveikis: 

 teritorijos vystymo darnai - - 

 ekonominei aplinkai - - 

 socialinei aplinkai - - 

 gamtinei aplinkai ir 

kraštovaizdžiui 

- - 

           
 

Kitos sąlygos, susijusios su planuojama ūkine veikla 

LR aplinkos apsaugos įstatymas Nr.I-2223, 1992-01-21 

LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1962, 2004-01-15 



Žem÷s sklypo Pagrynių k., Šilut÷s sen., Šilut÷s r. sav. (kadastrinis Nr. 8840/0002:475) detalusis planas 

LR planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495, 1996-08-15 

LR vandens įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.IX-1388, 2003-03-25 

LR žem÷s įstatymo pakeitimo įstatymas Nr.IX-1983, 2004-01-27 

LR atliekų tvarkymo įstatymas Nr.VIII- 787 

LR Vyriausyb÷s 1992-05-12 nutarimas Nr.343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo“  

LR Vyriausyb÷s 1993-06-16 nutarimas Nr.469 „D÷l gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos 

teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“ 

 

 

Projekto vadovas                                                                    A. Dambrauskas 

Atestato Nr. (A 1351) 

 

Asist.                   M. Ripinskis 

     


