
JUOZO LENKAUSKO NUOSAVYBöS TEISE VALDOMO ŽEMöS SKLYPO 
(KADASTRINIS NR. 8840/0003:432) PAGRYNIŲ K. ŠILUTöS RAJONE  

DETALIOJO PLANO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDRI DUOMENYS 

 
1.1.  Detaliojo planavimo organizatorius: Juozas Lenkauskas gyvenantis Pagrynių k.Šilut÷s r.sav. 
 
1.2. Detaliojo plano reng÷jas: UAB „Almontus", Pakruojo g. 25, Klaip÷da, tel./faks.: 8-46 381728, 
mob.: 8-672 80808, elektroninis paštas: almontus@gmail.com., internetinis tinklalapis: 
www.almontus.lt. Projekto vadov÷: architekt÷ Vilma Meškauskien÷, atestato Nr. A 1645. 

1.3. Planuojama teritorija: Pagrynių k., Šilut÷s r. sav. (žem÷s sklypo kadastrinis Nr. 
8840/0003:432, plotas 0,9305 ha). 

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

1.5. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: sklypo padalinimas, žem÷s ūkio 
paskirties keitimas į kitą paskirtį nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių 
gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdį galimose vietose; užstatymo reglamentų nustatymas 
gyvenamųjų namų statybai, specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų ir servitutų pildymas, tikslinimas 
ar keitimas. 

1.6. Detaliojo planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų 
rengimas, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimas, baigiamasis. 

1.7. Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka. 

1.8. Detaliojo planavimo teisiniai pagrindai ir sąlygos: 
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus 
teisių ir pareigų perdavimo žem÷s sklypo savininkui 2009-03-30 sutartimi Nr. R5. 9-(9.40)-251 bei 
Šilut÷s rajono savivaldyb÷s Architektūros ir urbanistikos skyriaus ved÷jo Viktoro Bičkausko 2009-
05-18 patvirtintu planavimo sąlygų sąvadu detaliajam planui rengti Nr. 44: 

− AM Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-04-21 Nr. 
(9.14.3)-LV4-2002; 

− Klaip÷dos apskrities viršininko administracija planavimo sąlygų nepateik÷; 
− Klaip÷dos visuomen÷s sveikatos centro Šilut÷s filialo sąlygos 2009-04-09 Nr. 

(12.6.9)ŠE2-9; 
− Šilut÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Kaimo reikalų skyriaus 2009-04-14 

sąlygos Nr. KR3(19.15)-126; 
− AB „VST" sąlygos 2009-05-15 Nr. TS-09-25-0157; 
− UAB „Šilut÷s vandenys“ 2009-04-22 sąlygos Nr. (6.24-06)-89(S12); 
− UAB „Šilut÷s šilumos tinklai“ 2009-04-27 sąlygos Nr. 2R-(1.16)-326; 
− UAB „Šilut÷s komunalininkas“ 2009-04-15 sąlygos Nr. 76; 
− AB „TEO LT“ 2009-04-22 sąlygos Nr. 03-2-05-1669; 
− Šilut÷s rajono savivaldyb÷s Architektūros ir urbanistikos skyriaus ved÷jo 2009-04-27 

planavimo sąlygos Nr. 09-007 

1.9. Detaliojo planavimo projektavimo pagrindai: 
Detalusis planas rengiamas UAB „Pamario krašto projektai“ 2009 m. parengtos skaitmenin÷s topo 
nuotraukos (M1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema - Baltijos.  



Planuojama teritorija apžiūr÷ta vietoje, padarytos fotonuotraukos. 
 

1.10. Teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai: 
1) bendrųjų planų: 

Pagrynių gyvenviet÷s generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 sprendimu Nr. 64. 
2) specialiųjų planų: 

Šilut÷s rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrant÷s apsaugos juostų specialusis 
planas, patvirtintas Šilut÷s rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143. 
3) detaliųjų planų:  
 Žem÷s sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:347, Pagrynių k. Šilut÷s sen. Šilut÷s r. sav. 
detalusis planas, patvirtintas Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2005-04-28 sprendimu Nr. T1-696. 
 Žem÷s sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:433, Šilut÷s r. sav. Šilut÷s sen., Pagrynių k. 
Šilut÷s g. 69, detalusis planas, patvirtintas Šilut÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 
2008-12-01 įsakymu Nr. A1-1029. 
 Žem÷s sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:345, Pagrynių k. Šilut÷s sen. Šilut÷s r. sav. 
detalusis planas, patvirtintas Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T1-802. 
4) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai:  
 Pagal planavimo sąlygas. 
5) ūkio šakų pl÷tros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas išduodančių 
institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:- 
 Vadovautis Šilut÷s miesto bendrojo plano koncepcija, patvirtinta Šilut÷s rajono savivaldyb÷s 
tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilut÷s rajono strateginiu pl÷tros planu 2005-2014 
metams, patvirtintu Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407. 
 
1.11. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais 
aspektais: sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo, erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo), aplinkosauginiu, priešgaisriniu. 

II. ESAMOS BŪKLöS ANALIZö 

2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojamas žem÷s sklypas yra Pagrynių k., 
Šilut÷s r. sav., sklypas, kurio kadastrinis numeris yra 8840/0003:432, nuosavyb÷s teise priklauso 
Juozui Lenkauskui. Žem÷s sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0003:432), bendras plotas 0,9305 ha, iš jo 
žem÷s ūkio naudmenų, taip pat ariamos žem÷s plotas 0,9305 ha, žem÷s ūkio naudmenų našumo 
balas – 33.3. Miškų plotų planuojamame sklype n÷ra. Sklypo pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo 
paskirtis – žem÷s ūkio, naudojimo būdas (pobūdis) – kiti žem÷s ūkio paskirties sklypai. 
Specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos: sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai, bendras plotas – 0,9305 ha; elektros linijų apsaugos zonos – 0,0156 ha, 
kelių apsaugos zonos – 0,0486. Kiti apribojimai ir servitutai: n÷ra. 

2.2. Planuojamos teritorijos geografin÷s pad÷ties aprašymas: Planuojamas sklypas yra Pagrynių 
kaime, Šilut÷s rajone, jo geografin÷s koordinat÷s: 55º19´33“ Šiaur÷s platumos ir 21º29´45“ Rytų 
ilgumos. Sklypas nutolęs apie 0,15 km į šiaur÷s rytus nuo Ąžuolo gatv÷s, apie 0,55 km į 
pietvakarius nuo Žalgirio sodo gatv÷s, esančių Pagrynių kaime, apie 1,4 km į pietvakarius nuo 
krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilut÷-Klaip÷da, apie 2,8 km nuo Šilut÷s miesto centro. 
Į planuojamą sklypą patenkama vietin÷s reikšm÷s keliu. 

2.3. Sklypo gretimyb÷s: Šiaur÷s rytų pus÷je žem÷s sklypas ribojasi su valstybin÷s žem÷s fondu,  
vakarin÷ sklypo dalis ribojasi su kitos paskirties sklypu, kuriame parengtas ir patvirtintas detalusis 
planas 2009-01-29 Nr. T1-802, nuosavyb÷s teise priklausančiu Filomenai Šveikauskienei, šiaur÷s 
vakarų ir pietrytin÷ sklypo dalis ribojasi su vietin÷s reikšm÷s keliais. 



2.4. Teritorijos užstatymas: Planuojama teritorija neužstatyta. 

2.5. Inžineriniai tinklai: Pietrytin÷je sklypo dalyje yra 0.4 kV elektros oro linija bei vandentiekio 
linija. 

2.6. Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje želdinių n÷ra, žem÷ apleista, dirvonuojanti. 

2.7. Gamtos ir kultūros paveldo objektai: Šis plotas 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. 

2.8. Teritorijos pl÷tros tendencijos: Pagal Šilut÷s rajono bendrojo plano koncepciją planuojamas 
sklypas patenka į urbanizuojamą teritoriją, taip pat ją planuojama prijungti prie Šilut÷s miesto ribų. 
Ši teritorija sparčiai urbanizuojama, aplink planuojamą teritoriją yra jau patvirtintų detaliųjų planų 
bei rengiami nauji detalieji planai keičiantys žem÷s ūkio paskirtį į kitą. 

2.9. Problemin÷s situacijos: Sklype n÷ra inžinerinių tinklų, tačiau jie, išskyrus fekalą, yra 
netoliese. 

 
 

Projekto vadov÷                             Vilma Meškauskien÷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 
 

3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 
Detaliuoju planu keičiama žem÷s sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0003:432, bendras plotas 0,9305 ha), 
esančio Pagrynių k. Šilut÷s r. sav. ir nuosavyb÷s teise priklausančio Juozui Lenkauskui pagrindin÷ 
tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitos paskirties žemę, padalinama į 6 sklypus ir 
suformuojami 5 sklypai (Nr. 1-5) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1) bei 
suformuojamas 1 sklypas inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos (tp10, I), inžineriniams tinklams 
tiesti bei susisiekimo sistemai organizuoti. Planuojamai teritorijai nustatomi užstatymo reglamentai 
bei nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. 
Planuojama ūkin÷ veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Gyvenamieji 
pastatai gali būti statomi vienbučiai ir dvibučiai. 
Statiniai gali būti statomi iki 3 aukštų, bet neaukštesni kaip 10,5 m nuo žem÷s sklypo paviršiaus 
vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško. Sklypuose 
numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Statiniai sklypuose privalo būti 
išd÷styti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, tod÷l 
kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 
Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti 
neleistino poveikio kaimyniniam žem÷s sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis 
reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 
2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 
reikalavimus. Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, 
tinką, medį, stiklą. Spalvinis sprendimas neapibr÷žiamas. 
Gaisrin÷ sauga:  
Bendru atveju planuojamo pastato minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant 
atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio 
projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji 
pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų 
pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo imamas iš projektuojamų 
hidrantų. 
Aplinkos apsauga: 
Planuojama ūkin÷ veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Planuojamoje 
teritorijoje gamybin÷ veikla nebus vykdoma, tod÷l sanitarin÷s apsaugos zonos tokiai veiklai 
nenustatomos.  
Apsaugos zona bei SAZ nustatoma vietin÷s reikšm÷s keliui 10 m atstumu nuo vietin÷s reikšm÷s 
kelio briaunos. Numatoma ūkin÷ veikla fizikin÷s, chemin÷s, biologin÷s taršos nepadidins, kitos 
fizin÷s taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių 
objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. 
Atliekos:  
Buitin÷s ir ūkio atliekos būtų surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų 
sutartis su buitinių atliekų išvež÷jais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. 
Želdiniai: 

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių n÷ra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne 
mažesnis kaip 25 % nuo sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas statinio 
techninio projekto rengimo metu vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji 
pastatai“.  
Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausyb÷s 1992-05-12 nutarimo 
Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos 
ministro įsakymo Nr.V-586 „D÷l sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 
patvirtinimo".  
 



Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos:  
Kelių apsaugos zonos (II skyrius): 
- Vietin÷s reikšm÷s kelio apsaugos zona - 10 m nuo kelio briaunos; 
Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):  
- 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona - po 2 m nuo oro linijos konstrukcijų kraštinių jos laidų; 

- 0.4 kV elektros požemin÷s linijos apsaugos zona- po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų; 
Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų  
ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius): - po 5 m nuo vamzdynų ašies; 
Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios  
melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 0.9305 ha. 
Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
 
Servitutai:  
Tarnaujantis: 

Sklypas Nr. 1 servitutin÷je zonoje S1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas. 

Sklypas Nr. 6 tarnaus sklypams Nr. 1, 2, 3, 4, 5 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas bei kelio servitutu 

Sklypas Nr. 6 servitutin÷je zonoje S6 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas. 

Viešpataujantys: 

Sklypai Nr. 1-5 viešpataus sklype Nr. 6 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu.  
 Pastaba: sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu. 
 
3.2. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai: 
Inžinerin÷s komunikacijos bus prijungtos prie esamų Pagrynių gyvenviet÷s centralizuotų inžinerinių 
tinklų. 
Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuotų Pagrynių gyvenviet÷s 
vandentiekio tinklų. Planuojamoje teritorijoje numatomi 5 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybai, tod÷l numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 4 m³/p. 
Nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuotų Pagrynių gyvenviet÷s 
nuotekų tinklų. Šiuo detaliuoju planu planuojami 5 sklypai, tod÷l vidutiniškai išvalys apie 4 m³/p 
nuotekų. 
Lietaus nuotekų tinklai: žem÷s sklypo savininkas privalo organizuotai (naudojant nuotekų tvarkymo 
sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims priklausančias nuotekų 
tvarkymo sistemas: nuotakus, siurblines arba rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant 
lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žem÷s sklypų savininkų interesų. 
Paviršin÷s lietaus nuotekos sprendžiamos techninio projekto rengimo metu projektuojant paviršinių 
nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų projektinį srautą ir kt., turi būti 
vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerin÷s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804). 
Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama 
kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama 
techninio projekto rengimo metu. 
Melioracija: sprendžiama techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos 
sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žem÷s sklypų 
savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o 
patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų l÷šomis. Techninio projekto metu bus rengiamas 
drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žem÷s 
sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo l÷šomis. 



Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas. 
Elektros tinklai: Elektros tiekimą projektuojamiems sklypams iki skirstomųjų punktų, subendrintų 
su vartotojų įvadiniais apskaitos skydeliais, numatoma pajungti nuo 0.4 kV elektros kabelin÷s 
linijos, suprojektuotos žem÷s sklypo (kad. Nr. 8840/0003:345) detaliuoju planu patvirtintu, 2009-
01-29 Nr. T1-802. 
 Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami. 
 
3.3. Susisiekimas:  
Patvirtintas detalusis planas 2009-01-29 Nr. T1-802 pakoregavo Pagrynių gyvenviet÷s generalinio 
plano susisiekimo sistemos sprendinius, t.y. Ąžuolo gatv÷s tęsinyjei iki vietin÷s reikšm÷s kelio 
vedančio į S/B "Žalgiris". Patvirtintame detaliajame plane suprojektuota D1-2 kat. gatv÷ 
nepablogina gatvių tinklo vientisumo Pagrynių gyvenviet÷je bei šiuo detaliuoju planu pakoreguoti 
generalinio plano susisiekimo sprediniai neardo taisyklingai suprojektuotų ir natūroje 
susiformavusių sklypų. Atsižvelgiant į tai, šio detaliojo plano transporto susisiekimo sprendiniai yra 
parengti atsižvelgiant į patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Susisiekimo sistemos schemoje 
nurodytos esamos gatv÷s ir vietos kur rekomenduojama įrengti D1-2 kat.gatves. 
Atsižvelgiant į Pagrynių gyvenviet÷s generalinį planą ir žem÷tvarkinį projektą, kuris planuojamos 
teritorijos šiaurin÷je ir rytin÷je dalyje numat÷ gyvenamųjų namų pl÷trą, rekomenduojama palei 
planuojamos teritorijos šiaur÷s rytų ribą įrengti D1-1 kat.gatvę, tod÷l yra rezervuojama 15 metrų 
pločio žem÷s juosta tarp raudonųjų linijų ir numatomas servitutas inžinerin÷s infrastruktūros 
koridoriui vystyti. 
Patekimas į planuojamą teritoriją numatomas iš Šilut÷s gatv÷s, esančios Pagrynių gyvenviet÷je, per 
vietin÷s reikšm÷s kelią, vedantį į S/B "Žalgiris". Į projektuojamus namų valdos sklypus patenkama 
per suprojektuotą inžinerin÷s infrastruktūros sklypą, kurio gale numatoma transporto apsisukimo 
aikštel÷. Įvažiuoti į sodybas rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Automobilių parkavimas 
galimas tik gyvenamųjų sklypų ribose, tod÷l numatomos dvi normin÷s automobilių stov÷jimo vietos 
sklype. 
 
3.4. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai 
strateginis vertinimas neatliekamas. 
 
 
 

Planavimo organizatorius                       Juozas Lenkauskas 
 
Projekto vadov÷                             Vilma Meškauskien÷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 
 

4.1. Planavimo tikslai bei uždaviniai:  
Detaliuoju planu keičiama žem÷s sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0003:432, bendras plotas 0,9305 ha), 
esančio Pagrynių k. Šilut÷s r. sav. ir nuosavyb÷s teise priklausančio Juozui Lenkauskui pagrindin÷ 
tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis iš žem÷s ūkio į kitos paskirties žemę, padalinama į 6 sklypus ir 
suformuojami 5 sklypai (Nr. 1-5) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6, G1) bei 
suformuojamas 1 sklypas inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos (tp10, I), inžineriniams tinklams 
tiesti bei susisiekimo sistemai organizuoti. Planuojamai teritorijai nustatomi užstatymo reglamentai 
bei nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas. 
Planuojama ūkin÷ veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Gyvenamieji 
pastatai gali būti statomi vienbučiai ir dvibučiai. 
 
4.2. Gretimyb÷s, galinčios įtakoti detaliojo plano sprendinius: Gretimyb÷se, esančiuose žem÷s 
sklypuose, sparčiai rengiami detalieji planai. Informacijos negauta, kad sklypo gretimyb÷se būtų 
įrengti buitiniai taršos šaltiniai, kurių sanitarin÷s apsaugos zonos dengtų ar kitaip įtakotų 
planuojamą teritoriją, šio detaliojo plano sprendinius. Sklypo gretimyb÷se n÷ra veikiančių fermų ir 
kitų pavojingų objektų, tur÷siančių poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir tiesiogiai 
gyventojų sveikatai. Šis plotas nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, jame n÷ra istorinių, 
kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis ir kitais 
svarbiais objektais nesiriboja. Kadangi gretimyb÷se sparčiai rengiami detalieji planai ir statomi 
gyvenamieji namai, greitu laiku ši teritorija bus urbanizuota. 
 
4.3. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemon÷s: Įgyvendinant šio detaliojo plano 
sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausyb÷s 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „D÷l specialiųjų žem÷s ir 
miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.V-586 „D÷l 
sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" bei STR 2.02.09:2005 
„Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

4.4. Teritorijos statybų programa: Planuojama ūkin÷ veikla – mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statyba ir eksploatacija. Numatoma vienbučių ir dvibučių namų statyba. 

Ištrauka iš ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatoriaus 
SEKCIJA SKYRIUS GRUPö KLASö PAVADINIMAS 

F    STATYBA 

 41   Pastatų statyba 

  41.2  Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 
   41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba 
 42   Inžinerinių statinių statyba 
   42.11 Kelių ir automagistralių tiesimas 
  42.9  Kitų inžinerinių statinių statyba 
 43   Specializuota statybos veikla 
  43.2  Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos 

įrengimas 
 
Mažaaukščių gyvenamųjų namų sklypų plotai svyruoja nuo 1231 m² iki 1272 m². Planuojamų 
sklypų užstatymo tankumo indeksas 28%, užstatymo intensyvumo indeksas 75% (nustatyta 
vadovaujantis STR 2.02.09:2005, Vienbučiai gyvenamieji pastatai").  

Gyvenamojoje teritorijoje, statiniai gali būti statomi iki 3 aukštų, bet neaukštesni kaip 10,5 
m nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos 
aukščiausio taško. Sklypuose numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. 



Statiniai sklypuose privalo būti išd÷styti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų 
pagrįsti interesai, tod÷l kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai 
gyvenamieji pastatai“. Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas 
neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žem÷s sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių 
esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 
2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvoje apdailos medžiagas: plytas, klinkerį, tinką, medį, 
stiklą. Spalvinis sprendimas neapibr÷žiamas. 

4.5. Teritorijos aplinkos tvarkymo programa: 
Gaisrin÷ sauga:  
Bendru atveju planuojamo pastato minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - II, išlaikant 
atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 8 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio 
projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji 
pastatai" 1 priedu, kuriame nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų 
priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro atveju vanduo imamas iš projektuojamų hidrantų. 
Aplinkos apsauga: 
Planuojama ūkin÷ veikla - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija. Planuojamoje 
teritorijoje gamybin÷ veikla nebus vykdoma, tod÷l sanitarin÷s apsaugos zonos tokiai veiklai 
nenustatomos. Apsaugos zona bei SAZ nustatoma vietin÷s reikšm÷s keliui 10 m atstumu nuo vietin÷s 
reikšm÷s kelio briaunos. Numatoma ūkin÷ veikla fizikin÷s, chemin÷s, biologin÷s taršos nepadidins, kitos 
fizin÷s taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į gamybinių, komunalinių objektų 
sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. 
Atliekos:  
Buitin÷s ir ūkio atliekos būtų surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal gyventojų sutartis su 
buitinių atliekų išvež÷jais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną. 
Želdiniai: 

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių n÷ra. Mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis 
kaip 25 % nuo sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas statinio techninio projekto 
rengimo metu vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“.  
Susisiekimas: Patvirtintas detalusis planas 2009-01-29 Nr. T1-802 pakoregavo Pagrynių gyvenviet÷s 
generalinio plano susisiekimo sistemos sprendinius, t.y. Ąžuolo gatv÷s tęsinyjei iki vietin÷s reikšm÷s 
kelio vedančio į S/B "Žalgiris". Patvirtintame detaliajame plane suprojektuota D1-2 kat. gatv÷ 
nepablogina gatvių tinklo vientisumo Pagrynių gyvenviet÷je bei šiuo detaliuoju planu pakoreguoti 
generalinio plano susisiekimo sprediniai neardo taisyklingai suprojektuotų ir natūroje susiformavusių 
sklypų. Atsižvelgiant į tai, šio detaliojo plano transporto susisiekimo sprendiniai yra parengti 
atsižvelgiant į patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Susisiekimo sistemos schemoje nurodytos esamos 
gatv÷s ir vietos kur rekomenduojama įrengti D1-2 kat.gatves. 
Atsižvelgiant į Pagrynių gyvenviet÷s generalinį planą ir žem÷tvarkinį projektą, kuris planuojamos 
teritorijos šiaurin÷je ir rytin÷je dalyje numat÷ gyvenamųjų namų pl÷trą, rekomenduojama palei 
planuojamos teritorijos šiaur÷s rytų ribą įrengti D1-1 kat.gatvę, tod÷l yra rezervuojama 15 metrų pločio 
žem÷s juosta tarp raudonųjų linijų ir numatomas servitutas inžinerin÷s infrastruktūros koridoriui vystyti. 
Patekimas į planuojamą teritoriją numatomas iš Šilut÷s gatv÷s, esančios Pagrynių gyvenviet÷je, per 
vietin÷s reikšm÷s kelią, vedantį į S/B "Žalgiris". Į projektuojamus namų valdos sklypus patenkama per 
suprojektuotą inžinerin÷s infrastruktūros sklypą, kurio gale numatoma transporto apsisukimo aikštel÷. 
Įvažiuoti į sodybas rekomenduojami 4 metrų pločio įvažiavimai. Automobilių parkavimas galimas tik 
gyvenamųjų sklypų ribose, tod÷l numatomos dvi normin÷s automobilių stov÷jimo vietos sklype. 
4.6. Inžineriniai tinklai. 
Inžinerin÷s komunikacijos bus prijungtos prie esamų Pagrynių gyvenviet÷s centralizuotų inžinerinių 
tinklų. 
Vandentiekio tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuotų Pagrynių gyvenviet÷s 
vandentiekio tinklų. Planuojamoje teritorijoje numatomi 5 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybai, tod÷l numatomas vidutiniškas vandens suvartojimas bus apie 4 m³/p. 



Nuotekų tinklai: detaliuoju planu numatoma prisijungti prie centralizuotų Pagrynių gyvenviet÷s 
nuotekų tinklų. Šiuo detaliuoju planu planuojami 5 sklypai, tod÷l vidutiniškai išvalys apie 4 m³/p 
nuotekų. 
Lietaus nuotekų tinklai: žem÷s sklypo savininkas privalo organizuotai (naudojant nuotekų tvarkymo 
sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims priklausančias nuotekų 
tvarkymo sistemas: nuotakus, siurblines arba rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant 
lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žem÷s sklypų savininkų interesų. 
Paviršin÷s lietaus nuotekos sprendžiamos techninio projekto rengimo metu projektuojant paviršinių 
nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų projektinį srautą ir kt., turi būti 
vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerin÷s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804). 
Šildymas: numatomas vietinis kietu kuru, elektra, geoterminis šildymas. Rekomenduojama 
kooperuotis ir įsirengti viso kvartalo centralizuotą šildymą; kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama 
techninio projekto rengimo metu. 
Melioracija: sprendžiama techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos 
sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žem÷s sklypų 
savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o 
patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų l÷šomis. Techninio projekto metu bus rengiamas 
drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žem÷s 
sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo l÷šomis. 
Dujotiekis: detaliuoju planu neplanuojamas. 
Elektros tinklai: elektros tiekimą projektuojamiems sklypams iki skirstomųjų punktų, subendrintų 
su vartotojų įvadiniais apskaitos skydeliais, numatoma pajungti nuo 0.4 kV elektros kabelin÷s 
linijos, suprojektuotos žem÷s sklypo (kad. Nr. 8840/0003:345) detaliuoju planu patvirtintu, 2009-
01-29 Nr. T1-802. 
 Ryšių tinklai: detaliuoju planu neplanuojami. 
 

 

4.7. Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos: 
Kelių apsaugos zonos (II skyrius): 
- Vietin÷s reikšm÷s kelio apsaugos zona - 10 m nuo kelio briaunos; 
Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):  
- 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona - po 2 m nuo oro linijos konstrukcijų kraštinių jos laidų; 

- 0.4 kV elektros požemin÷s linijos apsaugos zona- po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų; 
Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų  
ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius): - po 5 m nuo vamzdynų ašies; 
Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios  
melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius): - 0.9305 ha. 
Pastaba: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
 
 
4.8. Servitutai: 
Tarnaujantis: 

Sklypas Nr. 1 servitutin÷je zonoje S1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas. 

Sklypas Nr. 6 tarnaus sklypams Nr. 1, 2, 3, 4, 5 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas bei kelio servitutu 

Sklypas Nr. 6 servitutin÷je zonoje S6 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas. 

 

 



Viešpataujantys: 

Sklypai Nr. 1-5 viešpataus sklype Nr. 6 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu.  

 Pastaba: sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu. 
  
4.9. Formuojami penki nauji žem÷s sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai bei 1 
sklypas inžinerin÷s infrastruktūros teritorijai, jiems nustatomi šie privalomi teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 

Žem÷s sklypas Nr. 01 
Plotas- 1246 m2 
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem÷ (tp6); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis –gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos (G1);  
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s 
altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško); 
3) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%); 
4) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%); 
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br÷žinį; 
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - 
žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių br÷žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 
7) Susisiekimo organizavimas - žymima grafiškai susisiekimo sistemos schemoje bei 
aprašoma aiškinamajame rašte. 
8) Servitutai:  

Tarnaujantis: 

Sklypas servitutin÷je zonoje S1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas. 

Viešpataujantis: 

Sklypas viešpataus sklype Nr. 6 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu.  

Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos: Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios  
melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius): - 1246 m2. 
 
 
Žem÷s sklypas Nr. 02 
Plotas- 1242 m2 
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem÷ (tp6); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s 
altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško); 

3) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%); 
4) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%); 
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br÷žinį; 
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - 

žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių br÷žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

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

 



8) Servitutai:  

Viešpataujantis: 

Sklypas viešpataus sklype Nr. 6 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu.  

Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos: Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios  
melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius): - 1242 m2. 
 
 
Žem÷s sklypas Nr. 03 
Plotas- 1231 m2 
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem÷ (tp6); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s 
altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško); 

3) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%); 
4) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%); 
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br÷žinį; 
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - 

žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių br÷žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

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

8) Servitutai:  

Viešpataujantis: 

Sklypas viešpataus sklype Nr. 6 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu.  

Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos: Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios  
melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius): - 1231 m2. 
 
 
Žem÷s sklypas Nr. 04 
Plotas- 1272 m2 
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem÷ (tp6); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s 
altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško); 

3) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%); 
4) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%); 
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br÷žinį; 
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - 

žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių br÷žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

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

8) Servitutai:  
Viešpataujantis: 

Sklypas viešpataus sklype Nr. 6 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu.  

Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos: Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios  



melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius): - 1272 m2. 
Žem÷s sklypas Nr. 05 
Plotas- 1250 m2 
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem÷ (tp6); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis - gyvenamoji teritorija, mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos (G1); 

2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - iki 10.5 m (nuo žem÷s sklypo paviršiaus vidutin÷s 
altitud÷s iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško); 

3) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas - 0.28, (28%); 
4) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas - 0.75, (75%); 
5) Statinių statybos zona - pagal teritorijos tvarkymo ir naudojimo br÷žinį; 
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - 

žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių br÷žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

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

8) Servitutai:  

Viešpataujantis: 

Sklypas viešpataus sklype Nr. 6 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas bei kelio servitutu.  

Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos:  
- Kelių apsaugos zonos (II skyrius) - 182 m²; 
- Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius): 
- 1250 m²; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius)-
189 m². 
 
 
Žem÷s sklypas Nr. 06 
Plotas- 3064 m2 
Pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis - kitos paskirties žem÷ (tp10); 

1) Naudojimo būdas ir pobūdis - inžinerin÷s infrastruktūros teritorija (I);  
2) Leistinas pastatų aukštis (metrais) - statinių statyba nenumatoma; 
3) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas - 0; 
4) Leistinas žem÷s sklypo užstatymo intensyvumas - 0; 
5) Statinių statybos zona - nenustatoma; 
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - 

žymima grafiškai infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių br÷žinyje bei aprašoma 
aiškinamajame rašte. 

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

8) Servitutai:  

Tarnaujantis: 

Sklypas Nr. 6 tarnaus sklypams Nr. 1, 2, 3, 4, 5 teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir 
antžemines komunikacijas bei kelio servitutu  

Sklypas servitutin÷je zonoje S6 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas. 

Specialiosios žem÷s ir miško naudojimo sąlygos:  
- Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius) - 108 m²; 
- Kelių apsaugos zonos (II skyrius) - 99 m²; 



- Žem÷s sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius): 
- 3064 m²; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius)-
101 m². 
 
 

Planavimo organizatorius                       Juozas Lenkauskas 
 
Projekto vadov÷                             Vilma Meškauskien÷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO GAMTINEI 
APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS 

 
Įvertinant planuojamos ūkin÷s veiklos pobūdį, galima daryti išvadą, kad tos veiklos poveikis 
gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui įvairiais aspektais bus: 

 a) oro kokybei Planuojamoje teritorijoje numatoma ūkin÷ veikla n÷ra susijusi su pavojinga 
aplinkos tarša, tai ir neigiama įtaka oro kokybei neprognozuojama. 

 b) paviršinio ir 
požeminio vandens 
kokybei 

Būsimi pastatai bus prijungti prie centralizuotų Pagrynių gyvenviet÷s
vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų. Planuojamoje teritorijoje numatomi 
5 sklypai mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, tod÷l numatomas 
vidutiniškas vandens suvartojimas bei išvalytų nuotekų kiekis bus apie 4 m³/p. 
Lietaus nuotekos: žem÷s sklypo savininkas privalo organizuotai (naudojant 
nuotekų tvarkymo sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems 
asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas: nuotakus, siurblines arba 
rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų 
surinkimo sistemą, nepažeidžiant gretimų žem÷s sklypų savininkų interesų. 
Paviršin÷s lietaus nuotekos sprendžiamos techninio projekto rengimo metu 
projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių 
nuotekų projektinį srautą ir kt., turi būti vadovaujamasi statybos techniniu 
reglamentu STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerin÷s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804). 
Nei paviršinio, nei požeminio vandens kokybei neigiama įtaka d÷l planuojamos 
ūkin÷s veiklos neprognozuojama. 

 c) dirvožemio 
ištekliams ir žem÷s 
ūkio naudmenoms 

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

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

Planuojamas sklypas yra skirtas žem÷s ūkio veiklai, tačiau žem÷ šiuo metu 
nedirbama, yra apleista dirvonuojanti. Ši teritorija nepasižymi ekosistemos ar 
biologine įvairove. Tiek d÷l savo geografin÷s pad÷ties, tiek d÷l želdinių ar kitų 
gamtinių objektų nebuvimo nei planuojamas sklypas, nei šalia jo esanti 
teritorija nebuvo ir n÷ra naudojama rekreaciniams tikslams ir n÷ra atraktyvi 
šiuo požiūriu, tod÷l jos urbanizacija ir planuojama veikla netur÷s neigiamos 
įtakos min÷tais aspektais. 

 e) saugomoms 
gamtos vertyb÷ms  

Planuojamoje teritorijoje n÷ra saugomų gamtos vertybių sąraše įrašytų objektų. 

 f) kraštovaizdžio 
estetinei kokybei 

Planuojama teritorija nenaudojama žemdirbystei ir niekas nesirūpina jos 
estetine ir kraštovaizdžio kokybe, tod÷l, įgyvendinus šio detaliojo plano 
sprendinius, teritorijos estetinis vaizdas taps būdingas urbanizuotai teritorijai. 
Gretimyb÷se sparčiai rengiami detalieji planai ir statomi gyvenamieji pastatai, 
greitu laiku ši teritorija bus urbanizuota. Kuo aukštesn÷s architektūrin÷s 
kokyb÷s pastatai čia bus pastatyti, kuo greičiau bus sutvarkyta teritorija po 
statybų ir kuo labiau bus tvarkomi namų valdos, tuo geresnis bus aplinkos 
estetinis vaizdas. 

 g) kultūros paveldo 
objektams 

Planuojamoje teritorijoje n÷ra kultūros paveldo objektų. 

 
 

 
Projekto vadov÷                             Vilma Meškauskien÷ 

 
 

 



VI. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO 
VERTINIMO LENTELö 

1 .  Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Juozas Lenkauskas 
2.  Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas: UAB „Almontus“. 
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žem÷s sklypo (kad. Nr. 

8840/0003:432) Pagrynių k. Šilut÷s r. sav. detalusis planas. 
4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo 

dokumentais: 
1) bendrųjų planų: 
Pagrynių gyvenviet÷s generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 sprendimu Nr. 64. 
2) specialiųjų planų: 
Šilut÷s rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrant÷s apsaugos juostų specialusis 
planas, patvirtintas Šilut÷s rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr. 143. 
3) detaliųjų planų:  
Žem÷s sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:347, Pagrynių k. Šilut÷s sen. Šilut÷s r. 
sav. detalusis planas, patvirtintas Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2005-04-28 
sprendimu Nr. T1-696. 
Žem÷s sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:433, Šilut÷s r. sav. Šilut÷s sen., Pagrynių 
k. Šilut÷s g. 69, detalusis planas, patvirtintas Šilut÷s rajono savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus 2008-12-01 įsakymu Nr. A1-1029. 
Žem÷s sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0003:345, Pagrynių k. Šilut÷s sen. Šilut÷s r. 
sav. detalusis planas, patvirtintas Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2009-01-29 
sprendimu Nr. T1-802. 
4) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai:  
Pagal planavimo sąlygas. 
5) ūkio šakų pl÷tros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas 
išduodančių institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:- 
Vadovautis Šilut÷s miesto bendrojo plano koncepcija, patvirtinta Šilut÷s rajono 
savivaldyb÷s tarybos 2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326 ir Šilut÷s rajono strateginiu 
pl÷tros planu 2005-2014 metams, patvirtintu Šilut÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2004-
07-15 sprendimu Nr. T1-407. 

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

6. Status quo situacija: Planuojamas žem÷s sklypas yra Pagrynių k., Šilut÷s r. sav., 
sklypas, kurio kadastrinis numeris yra 8840/0003:432, nuosavyb÷s teise priklauso 
Juozui Lenkauskui. Žem÷s sklypo (kadastrinis Nr. 8840/0003:432), bendras plotas 
0,9305 ha, iš jo žem÷s ūkio naudmenų, taip pat ariamos žem÷s plotas 0,9305 ha, žem÷s 
ūkio naudmenų našumo balas – 33.3. Miškų plotų planuojamame sklype n÷ra. Sklypo 
pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis – žem÷s ūkio, naudojimo būdas 
(pobūdis) – kiti žem÷s ūkio paskirties sklypai. Specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos: 
sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, bendras 
plotas – 0,9305 ha; elektros linijų apsaugos zonos – 0,0156 ha, kelių apsaugos zonos – 
0,0486. Kiti apribojimai ir servitutai: n÷ra. Planuojama teritorija neužstatyta, 
saugomų želdinių n÷ra. Pietrytin÷je sklypo dalyje yra 0.4 kV elektros oro linija bei 
vandentiekio linija. 
Šis plotas 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. Planuojama teritorija 
n÷ra kuo nors išskirtin÷ už šalia esančią toje Pagrynių gyvenviet÷s dalyje. Planuojami 
sklypai yra skirti individualiai žem÷s ūkio veiklai, tačiau žem÷ nedirbama, 
dirvonuojanti. Šis plotas nepatenka į saugomas, rekreacines teritorijas, jame n÷ra 



istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, 
saugomomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja. Kadangi gretimyb÷se sparčiai 
rengiami detalieji planai ir statomi gyvenamieji namai, greitu laiku ši teritorija bus 
urbanizuota. 

7. Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 
sklypo padalinimas, žem÷s ūkio paskirties keitimas į kitą paskirtį nustatant 
gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos 
naudojimo pobūdį galimose vietose; užstatymo reglamentų nustatymas gyvenamųjų 
namų statybai, specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų ir servitutų pildymas, tikslinimas ar 
keitimas. 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio 
aprašymas ir jo įvertinimas): Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, 
planuojamos vietov÷s vaizdas pasikeis: teritorija taps urbanizuota, o 
architektūrin÷mis bei inžinerin÷mis priemon÷mis sutvarkius aplinką, šis 
gyvenamųjų namų kvartalas darniai įsilietų į aplinkin÷s teritorijos struktūrą, 
padidintų Pagrynių gyvenviet÷s estetinę, architektūrinę ir ekonominę vertę, bus 
dalinai pagerinta situacija, sprendžiant Šilut÷s miesto ir rajono gyventojų aprūpinimo 
būstu klausimais. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertinimo aspektai 
 
 
 
Sprendinio poveikis: 
1) teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai veiklos 
sričiai  
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. Siūlomos alternatyvos povei-
kis:  
1) teritorijos vystymo darnai 
ir (ar) planuojamai veiklos 
sričiai  
2) ekonominei aplinkai,  
3) socialinei aplinkai,  
4) gamtinei aplinkai ir 
 kraštovaizdžiui  

 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
 
- 
- 
- 
- 
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