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 AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Planavimo  organizatorius:  Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 
 
Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ., adresas: Žvejų g. 2, 705kab., LT-91248 
Klaipėda, tel./fax. 8-46 254671, mob. 8-673 42503, e-paštas Bartkus.Tomas@gmail.com. 
 
Urbanistinės dalies vadovas (architektas): Remigijus Petrauskas, (kvalifikacijos atestatas Nr. A329, 
galiojimo laikas iki 2010-11-21) 
 
Atsakingi specialistai už braižymą ir aiškinamojo rašto ruošimą (vadovaujantis LST 1516:1998 
priedas B): Tomas Bartkus, Monika Petreikytė.  
 
Planuojamos teritorijos dislokacija: Pagrinių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., kad. Nr. 8840/0002:640; 
0,1905ha. 
 
Detaliojo planavimo darbų tikslas: sklypo žemės ūkio paskirties keitimas į kitą paskirtį nustatant 
gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo 
pobūdį; užstatymo reglamentų nustatymas gyvenamojo namo statybai, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų ir servitutų pildymas, tikslinimas ar keitimas. 
 
Detaliojo plano derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji 
 
Detalusis  planas  rengiamas  vadovaujantis:  

Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Planavimo užduotimi ir Šilutės rajono 
savivaldybės Architektūros ir statybos skyriaus vedėjo V. Bičkausko patvirtintu  planavimo sąlygų 
sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti 2009-01-21 Nr. 09-7. 
• AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-01-06 NR. (9.14.3)-LV4-27; 
• VSC  Šilutės filialo sąlygos 2008-12-23, Nr.  (12.6.9)E2-95; 
• Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyrius 2009-01-08, Nr. KR3-(19.15)-10; 
• AB „VST“ 2008-01-21 sąlygos; 
• UAB „Šilutės  vandenys“ sąlygos 2009-01-08, NR. (6.24-06)-9(S12); 
• UAB „ Šilutės šilumos tinklai“ sąlygos 2008-12-29, Nr. 2R-(1.16)-1364; 
• UAB „Šilutės komunalininkas“ sąlygos 2008-12-23, Nr. 194; 
• AB „TEO“ sąlygos 2008-12-22, Nr. 03-2-05-3-6131. 
• Šilutės seniūnijos 2008-12-29 sąlygos Nr. V2-1007; 
• Šilutės rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius vedėjo 2008-12-16 planavimo 

sąlygos Nr. 08-072. 
 
Planuojamos  teritorijos sprendiniai paruošti vadovaujantis ankščiau rengtais planavimo 
dokumentai: 

• Pagrynių gyvenvietės generalinis planas, patvirtintas 1987-04-23 sprendimu Nr. 64; 
• Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų specialusis 

planas, patvirtintas Šilutės rajono LDT VK 1985-07-25 sprendimu NR. 143; 
• Šilutės miesto bendrojo plano koncepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

2007-12-13 sprendimu Nr. T1-326; 
• Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2005-2014 metams, patvirtintas Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos 2004-07-15 sprendimu Nr. T1-407; 
• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:213, Pagrynių k., Šilutės sen. Šilutės r, 

sav.,  detalusis  planas,  patvirtintas  Šilutės  rajono  savivaldybės  valdybos  2002-03-
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28 sprendimu Nr. 4-73;  
• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:146, Pagrynių k., Šilutės šen., Šilutės 

r.sav.,  detalusis  planas, patvirtintas  Šilutės  rajono  savivaldybės  valdybos  2002-09 
16 sprendiniu Nr. 4-242;  

• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:266, Pagrynių k., sen., Šilutės r. sav., 
detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
2004-08-26 įsakymu Nr. Al-606; 

• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:147, Pagrynių k., Šilutės šen., Šilutės r, 
sav., detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2005-06-15 įsakymu Nr. Al-573; 

• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8840/0002:260, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., 
detalusis planas, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimu 
Nr. Tl-169. 

• Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Pagrynių kadastro vietovės, Pagrynių kaimo Sklypo 
bloko Nr. 2/205 Abrisas. Projekto autorė D. Krivaitienė, projekto parengimo data 2007-
05-17. 
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II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 
 

2.1. Esamos  teritorijos raidos apžvalga ir charakteristika 
 Planuojama  teritorija yra  Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav.  

Planuojamos teritorijos esamos padėties analizei atlikti panaudota UAB „Pamario krašto 
projektai“ 2009-03-09 atlikta topografinė nuotrauka, žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro VĮ Klaipėdos filialo, bei planavimo organizatoriaus pateikti duomenys. Planuojama teritorija 
apžiūrėta vietoje. 

Planuojamas Eglės Šimkienės žemės sklypas įregistruotas  žemės  ir  kito  nekilnojamojo  turto  
kadastro  ir  registro  valstybės  įmonėje,  registro įrašo  Nr. 44/1117088. Žemės ūkio paskirties; 
naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai, 0,1905 ha žemės skl. kad. Nr. 8840/0002:640. 
Šiaurėje ribojasi su A. Petrei Giržadienei nuosavybes teise priklausančiu žemės ūkio  paskirties  žemės 
sklypu, vakarų pusėje ribojasi su A. Petrei Giržadienei nuosavybes teise priklausančiu žemės ūkio  
paskirties  žemės sklypu, pietų  pusėje ribojasi su A. Petrei Giržadienei nuosavybes teise priklausančiu 
žemės ūkio  paskirties  žemės sklypu, šiaurės rytų pusėje ribojasi su Linai Nastytei nuosavybes teise 
priklausančiu Inžinerinės infrastruktūros sklypu, pietryčių pusėje ribojasi su Giedrei Seifert nuosavybes 
teise priklausančiu inžinerinės infrastruktūros sklypu.   

Teritorija – neužstatyta. Žemės paviršius absoliutinė altitudė svyruoja nuo 2,44 iki 2,78 pagal 
Baltijos aukščių sistemą. Teritorija prižiūrima, teritorijoje yra pieva. Remiantis Šilutės miesto bendrojo 
plano koncepcija, planuojama teritorija ir aplinkinės  teritorijos patenka gyvenamosios paskirties  
naujos plėtros mažo užstatymo tankio teritoriją. .  
 
2.2. Inžineriniai tinklai 
Planuojama teritorija nėra paruošta inžineriniu požiūriu. 
Sklypas melioruotas. 
 
2.3. Esami žemės naudojimo apribojimai 

Remiantis Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialo pateiktais duomenis apie 
planuojamą žemės sklypą, kurio unikalus Nr.4400-1604-1820, Kad. Nr.8840/0002:640, užregistruoti 
apribojimai: 

o Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai- 
0,1905ha. 

 
2.4. Sklypo gretimybės 
1) žemės sklypas (žemės ūkio paskirties) kadastro Nr.8840/0002:634, savininkas – Alma Petrė 
Giržadienė.  
2) žemės sklypas (žemės ūkio paskirties) kadastro Nr.8840/0002:635, savininkas – Alma Petrė 
Giržadienė.  
3) žemės sklypas (žemės ūkio paskirties) kadastro Nr.8840/0002:639, savininkas – Alma Petrė 
Giržadienė.  
4) žemės sklypas (žemės ūkio paskirties) kadastro Nr.8840/0002:641, savininkas – Alma Petrė 
Giržadienė.  
5) žemės sklypas (inžinerinės infrastruktūros) kadastro Nr.8840/0002:429, savininkas – Giedrė Seifert.  
6) žemės sklypas (inžinerinės infrastruktūros) kadastro Nr.8840/0002:433, savininkas – Lina Nastytė. 
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III. RAIDOS KONCEPCIJA 
 

3.1. Teritorijos reglamentai ir planavimo projektiniai pasiūlymai 
Planuojamos teritorijos optimaliausiam  panaudojimui  taikomi  tvarkymo  reglamentai,  kuriuos  

nusako  projektuojama  tikslinė  žemės  paskirtis,  aplinkosauginiai  faktoriai  ir  esama  urbanistinė  
situacija.  Teritorijų ir  atskirų  funkcinių  zonų  reglamentuose  apibrėžiami  teritorijų  naudojimo  
prioritetai.  Taikomi reglamentai  atsako  į  klausimą  ką  saugoti,  ką  galima  ir  negalima  daryti,  
statyti  ir  įrengti  planuojamoje  teritorijoje.  

Planuojamoje teritorijoje šienaujamos pievos.  
Detaliuoju planu numatoma - sklypo žemės ūkio paskirties keitimas į kitą paskirtį nustatant 

gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo 
pobūdį; užstatymo reglamentų nustatymas gyvenamojo namo statybai, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų ir servitutų pildymas, tikslinimas ar keitimas. 

Užstatymo zonose  numatoma  gyvenamųjų  namų  su  priklausiniais  statyba. Pastatai  
tradicinio  tūrio.  Namų  ūkio  pastatai  vienaaukščiai  su  pastogėmis. Garažai  gali  būti  blokuojami  su  
gyvenamuoju  namu  arba  su  namų  ūkio  pastatu.  Gyvenamųjų  namų  aukštis  nuo  vidutinio  žemės  
paviršiaus  iki   kraigo  numatomas  ne didesnis kaip  9,5 m.  Aukštis skaičiuojamas nuo pastatų 
užstatomo ploto žemės paviršiaus nuolydžio vidurkio iki stogo kraigo. Pagrindinės visų numatomų 
statyti statinių apdailos medžiagos pasirenkamos laisvai.  

 
3.2. Inžineriniai tinklai 

Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuotų inžinerinių tinklų, 
kai  inžinerinių tinklų infrastruktūra bus įrengta, iki tol, kol bus įrengti centralizuoti inžineriniai tinklai 
numatomi laikini vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai. 

o Vandentiekio tinklai: reikalingą geriamojo vandens kiekį numatoma tiekti iš Pagrynių k. 
centralizuotų vandentiekio tinklų. Nustatyta reikiama apsaugos zona ir servitutas tinklų tiesimui 
bei aptarnavimui. 

o Nuotekų tinklai: Buitinių nuotekų tinklus numatoma nuvesti į centralizuotus tinklus, iki kol bus 
pakloti centralizuoti Pagrinių k. buitinių nuotekų tinklai Šilutės g. numatomas vietinis buitinių 
nuotekų valymo įrenginys. Valymo įrenginiui nustatoma 10m – sanitarinė apsaugos zona. 
Išvalytos iki leidžiamų  teršalų koncentracijų nuotekos išleidžiamos į kaupimo rezervuarą. 
Nustatyta reikiama apsaugos zona ir servitutas tinklų tiesimui bei aptarnavimui. 

o Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra. 
o Melioracija:  Planuojama teritorijoje yra drenažo tinklai. Esamos drenažo sistemos gali būti 

sugadintos statybos metu, todėl turi būti išsaugoma arba rekonstruojama drenažo sistema iš 
statytojų lėšų, gavus darbams vykdyti technines sąlygas iš melioracijos tarnybos.  

o Elektros tinklai: 0,4kV elektros kabelį iki planuojamos elektros įvadinės apskaitos spintos 
numatoma atvesti nuo planuojamos 10/0,4kV modulinės elektros transformatorinės. Išskirtos 
žemės zonos ir servitutai dėl 0,4kV elektros kabelinių linijų tiesimui (statybai) ir eksploatavimui 
nuo planuojamos 10/0,4kV modulinės tranzitinės transformatorinės į numatomas elektros 
apskaitos spintas. Servitutai nustatyti tiesiamų/statomų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonų ribose. 

 
3.3. Teritorijos apsaugos svarbiausios kryptys 

Išlaikyti normuojamus atstumus  pagal LR Vyriausybės 1992-05-12 ir vėlesnes redakcijas 
nutarimą  Nr. 343  „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ 
  
3.4. Gaisrinė sauga 

Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas – II, 
išlaikant atstumus tarp pastatų (8m) išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp pastatų pagal 



Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės raj. sav., kad. Nr. 8840/0002:640 
DETALUSIS PLANAS 

 

 
 0938-DP-AR- 5 

STR 2.02.09:2005. 
Kai užstatytoje teritorijoje nėra vandens tinklų, priešgaisriniams tikslams gali būti naudojami 

natūralūs vandens telkiniai (ežeras, upė ir pan.) arba priešgaisriniai rezervuarai. Priešgaisrinio 
rezervuaro aptarnavimo spindulys priimamas 200 m, būtinas gaisrui gesinti vandens kiekis turi būti 
saugomas dviejuose rezervuaruose (pagal STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai"). 

Priešgaisriniams tikslams vanduo numatomas imti iš Pagrynių k. centralizuotų priešgaisrinių 
hidrantų.  

 
3.5. Numatomi privažiavimai  bei  transporto  eismo  organizavimas 

Planuojamos  teritorijos privažiavimo keliai planuojami vadovaujantis  STR  2.06.01:1999  
"Miestų,  miestelių  ir  kaimų  susisiekimo  sistemomis"  ir  įvertinus  esamą  būklę. Privažiavimo  kelio  
kategorija  bei  plotis  parinktas  pagal  funkcinę  jo  paskirtį,  bei  prognozuojamą  transportinį  
apkrovimą.   

Į sklypą numatoma įvažiuoti ankščiau suprojektuotu servitutiniu keliu.  
Privažiavimams  ir  šaligatviams  siūloma  grindinio trinkelių danga. 
Planuojamo sklypo automobilių parkavimas planuojamas numatomas sklype, pagal 

individualius poreikius.  
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IV.  SPRENDINIAI 

 
4.1 Teritorijos naudojimo priemonės 

Detaliuoju planu numatoma - pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, 
nustatyti naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdį – mažaaukščių gyvenamųjų 
namų  statybai (tp6. G1) (Pagal LR aplinkos ministro 2006-04-13 įsakymu Nr.D1-188 „Dėl Lietuvos 
respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo nr. d1-151 „dėl žemės sklypų pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 
2006, Nr. 45-1633)) 

 
Detaliojo plano sprendiniai kraštovaizdžio požiūriu 

Planuojant sklypą būtina laikytis Lietuvos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimo Nr. 343 „ Dėl 
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ 

 
Detaliojo plano sprendiniai higieniniu požiūriu 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimo Nr. 343 „ Dėl 
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“  ir jo vėlesnėmis redakcijomis nustatomos apsauginės 
zonos normuojamos šio nutarimo: 

o 10 m – nuotekų uždaro valymo įrenginio apsaugos zona; 
o 1 m – požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona; 
o 5 m – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona; 

Vadovaujantis LR SAM įsakymu 2004-08-19 Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų 
nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“  planuojama veikla, mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba 
ir eksploatavimas, nėra tarši ir nesukurs SAZ.  

 
Želdiniai 

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdinių išdėstymas sklypuose  sprendžiamas 
STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba techninio projekto rengimo metu. 

Želdynai turi sudaryti nemažiau 25% ploto nuo mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypo 
ploto.  

 
4.3. Formuojamas žemės sklypas: 

o SKLYPAS NR. 1 
 
PRIVALOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI: 
� Žemės naudojimo paskirtis KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ; 
� Žemės naudojimo būdas GYVENAMOJI TERITORIJA (tp6,G) 
� Žemės naudojimo pobūdis MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ  NAMŲ 

STATYBOS  (tp6, G1) 
� Sklypo plotas  1905m2 

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

 
23% 

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

 
50% 

� Leistina pastatų aukštis metrais  Iki 9,5 metrų 
 
Servitutai: 

Tarnaujantys: 
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Sklypo Nr.1 dalis S1 tarnaus imonėms tiesiančioms ir (ar) aptarnaujančioms buitinių nuotekų, 
vandentiekio ir elektros tinklus: teisė tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines 
komunikacijas (kodai – 206, 207, 208); Servituto  plotas- 397m²; 
o Sklypo Nr.1 dalis S3 kelio servitutas(kodas-201), apskrities viršininko įsakymas, 2008-06-16, 

Nr. 4-4326-(1.3). Servituto plotas-132m2. 
Viešpataujantys: 
o Sklypas Nr.1 viešpataus sklype Kad. Nr.8840/0002:639 S2 dalyje: teisė tiesti, naudoti, 

aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (kodai – 106, 107, 108), plotas - 397m²; 
o Kelio servitutas (kodas – 101) apskrieties viršininko įsakymas, 2008-06-16, Nr. 4-4326-(1.3). 
Pastaba: sklypų numeriai  pažymėti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo  brėžinyje. Sklypo servitutai tikslinami 
kadastrinių matavimų metu. 

 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:( LR vyriausybės nutarimas 1992 05 12 Nr343 ir vėlesnės 
redakcijos) 

o XXI. Skyrius.   Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 
sistemos bei įrenginiai –1905m²; 

Pastaba: sklypo specialiosios naudojimo  sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
 

Nustatomos Sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) 
Uždaro tipo biologinio valymo įrenginio SAZ - 10m, plotas - 314m²; 

 
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO BRĖŽINYJE NURODYTA: 

o Detaliojo plano galiojimo riba (žiūr. Brėžinį žymėjimu 0938-DP-2); 
o Projektuojamo sklypo riba, numeris ir plotas (žiūr. Brėžinį žymėjimu 0938-DP-2); 
o Esamas kelias, privažiavimas į sklypą (žiūr. Brėžinį žymėjimu 0938-DP-2); 
o Užstatymo zona ir ribos (žiūr. Brėžinį žymėjimu 0938-DP-2); 
o Projektuojamo žemės sklypo kampų koordinatės: 

Sklypo Nr.1 kampų koordinatės 
SKLYPO 
KAMPŲ 

PAŽYMĖJIMAS 
PLANE 

X 
koordinatė 

Y 
koordinatė 

1 6135750,45 339838,35 
2 6135790,64 339820,19 
3 6135805,05 339861,20 
4 6135789,57 339868,07 
5 6135764,71 339879,10 

Pastaba: sklypo ribų kampų koordinatės tikslinamos kadastrinių matavimų metu. 
 

4.4. Numatomi privažiavimai bei transporto eismo organizavimas 
  
 Į sklypus patenkama iš ankščiau suplanuoto servitutinio 6m pločio pravažiavimo kelio. Į 
servitutinį pravažiavimo kelią patenkama nuo esamo lauko kelio atsišakojančio nuo Šilutės gatvės. 

 Įvažiavimus į sklypus žiūrėti brėžinyje žymėjimu 0938-DP-2. 
Privažiavimams  ir  šaligatviams  siūloma   grindinio trinkelių  danga. 

 Planuojamo sklypo automobilių parkavimas planuojamas sklype, pagal individualius poreikius.  
 
4.5.  Inžinerinė  įranga 
 Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuotų  inžinerinių tinklų, 
kai inžinerinių tinklų infrastruktūra bus įrengta. Iki tol kol bus įrengti centralizuoti tinklai numatomi 
laikini vietiniai grupinio naudojimo inžineriniai tinklai.  

o Vandentiekio tinklai: reikalingą geriamojo vandens kiekį numatoma tiekti iš Pagrynių k. 
centralizuotų vandentiekio tinklų esančių Šilutės g. Vandens kiekis 1 vienbučiam 
gyvenamajam namui – 0,8m3/d. Rengiant vandentiekio tinklų techninį projektą būtina 
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įvertinti būsimą gyventojų skaičių gretimuose sklypuose bei numatyti pakankamą 
vandentiekio linijos skersmenį, taip pat įvertinti priešgaisrinių hidrantų įrengimą. 
Vamzdynams nustatyta apsaugos zona žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios 
plotis – po 5 metrus abipus vamzdyno ašies.  

o Nuotekų tinklai: Planuojama buitines nuotekas nuvesti į Pagrynių k. centralizuotus 
buitinių nuotekų tinklus Šilutės g. Iki kol bus pakloti tinklai Šilutės g.   buitines nuotekas 
(buitinių nuotekų kiekis 1 vienbučiam gyvenamajam namui – 0,8m3/d) numatoma 
nuvesti į detaliuoju planu sklype suplanuotą uždaro tipo biologinio valymo įrenginį, 
kuriam numatoma 10m – sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Iš buitinių nuotekų įrenginių 
išvalytas vanduo surenkamas supylimo rezervuare iš kurio išvežimas numatomas 
sudarius sutartis su atitinkama veikla užsiimančiomis įmonėmis. Atlikus grunto 
geologinius tyrimus ir nustačius gruntinio vandens lygį būtų galima įrengti infiltracijos 
įrenginį. Buitinių nuotekų valymo įrenginio vieta sprendžiama techninio projekto 
rengimo metu. Nuo vietinio valymo įrenginio iki vandentiekio tinklų vamzdžio turi būti 
nemažiau kaip 7m. Rengiant buitinių nuotekų tinklų techninį projektą būtina numatyti 
technines galimybes pasijungti didesniam buitinių  nuotekų vartotojų skaičiui.  
Vamzdynams nustatyta apsaugos zona žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios 
plotis – po 5 metrus abipus vamzdyno ašies. 

o Šildymas: numatomas kietu kuru, elektra ar kita (sprendžiama techninio projekto 
rengimo metu STR nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas). 

o Elektros tinklai: 0,4kV elektros linija iki planuojamos elektros apskaitos spintos  
numatoma atvesti nuo sklype Kad. Nr. 8840/0002:261 planuojamos 10/0,4kV elektros 
modulinės transformatorinės (Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2008-11-
20 Nr. T1-738. Planuojamos transformatorinės padėtį žiūrėti prieduose pav. Sklypo kad. 
Nr. 8840/0002:261 detalusis planas). Kabelio tiesimui nuo planuojamos 
transformatorinės iki planuojamų apskaitos spintos nustatomi servitutai. Servitutai 
nustatomi elektros tinklų apsaugos zonos ribose. Požeminių elektros kabelių linijos 
apsaugos zona - žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių 
taškų. Sutikimas jungtis nuo planuojamos trensformatorinės yra gautas (žiūrėti priedus). 

o Melioracija: sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą 
melioracijos sistemą ir įrengiant lietaus nuotekų surinkimo sistemą, nepažeidžiant 
gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Techninio projekto metu paruošti techninę 
dokumentaciją  drenažo sistemų pertvarkymui, kad nebūtų pažeistas vandens režimas 
gretimų žemės sklypų plotuose. (sprendžiama techninio projekto rengimo metu, STR 
nustatyta tvarka, gavus technines sąlygas). 

 
4.6.   SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

 
4.6.1. Aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu 

Šilutės rajono savivaldybes teritorijos iki 2016metu bendrojo plano sprendinių brėžiniuose 
planuojama teritorija patenka į gyvenamosios naujos plėtros mažo užstatymo tankio teritoriją. 

Greta sklypo viešosios paskirties pastatu ar kitu svarbių objektų nėra.  
Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį bei juose esančių 

statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, daroma išvada, kad detaliojo plano 
sprendiniuose numatyta ūkinė plėtra, įvykdžius plane nurodytus reikalavimus, neturės neigiamo 
poveikio aplinkai ir gretimybėms, bei neįtakos papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ar jų 
paskirčiai.  

Pagal RSN 127-91 (Civilinė sauga. Projektavimo taisyklės) gyvenamųjų namų statyba 
nepriskiriama gyvybiškai svarbių ar pavojingų cheminio užnuodijimo atžvilgiu objektų kategorijai. 
Gyvenamųjų namų sugriovimo atveju evakuacijos keliai nebus užversti griuvėsiais.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios 
aplinkos užtikrinimo aspektu neturės. 
 



Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės raj. sav., kad. Nr. 8840/0002:640 
DETALUSIS PLANAS 

 

 
 0938-DP-AR- 9 

4.6.2. Erdviniu - Urbanistinio (kraštovaizdžio formavimo) aspektu.  
Šilutės rajono savivaldybes teritorijos iki 2016metu bendrojo plano sprendinių brėžiniuose 

planuojama teritorija patenka į gyvenamosios naujos plėtros mažo užstatymo tankio teritoriją. 
Planuojama ūkinė veikla – Gyvenamojo namo su priklausiniais statyba ir eksploatacija. 
Planuojama veikla sudarys ilgalaikį teigiamą poveikį aplinkai, bus tvarkinga teritorija, geresnis 

estetinis kraštovaizdžio vaizdas. Sklypuose numatomas apželdinimas 25% neužstatyto ploto.  
Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio ir nesukelia pavojaus aplinkai ir gyventojams. 
Kenksmingų teršalų, didelio triukšmo ir dulkių tokia veikla neturi. 
Planuojamų pastatų architektūrinė išraiška pasirenkama laisvai. Sklandžiai išlaikant atstumus 

tarp statinių ir įkomponuojant į esamą aplinką. Bendra planuojamos teritorijos būklė, sutvarkius gerbuvį 
ir įrengus tvarkingą sklypą  tik pagerės. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio 
formavimo) aspektu neturės. 
 
4.6.3. Priešgaisriniu 

Pastatų gesinimas numatomas iš Pagrynių k. centralizuotų vandentiekio tinklų priešgaisrinių 
hidrantų. 

Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui: 
- statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 
- būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas; 
- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 
- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 

Statinius projektuoti vadovaujantis STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai 
reikalavamai“. 
Gyvenamieji  namai pagal gaisro grėsmę juose priskiriami grupėms: 
P.1.4 - vieno, dviejų butų gyvenamieji pastatai. 

Projektuojami pastatai atsižvelgiant į jo gaisro apkrovos kategoriją ir jam statyti panaudotų 
konstrukcijų atsparumą ugniai, turi būti priskiriami I, II atsparumo ugniai laipsniui, gaisro apkrovos 
kategorija – 3.  

Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų priklausomai nuo jų 
atsparumo ugniai laipsnio turi buti užtikrinti pagal STR 2.02.09.2005.  

Pastatų elementų atsparumai ugniai turi atitikti STR 2.01.04:2004 žemiau lentelėje pateikus 
dydžius.  

Statinių (gaisrinių skyrių) atsparumo ugniai laipsniai 
Statinio elementų atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip (min.) 
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120 

R 60 
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I 

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

Pastatuose reikalinga įrengti automatinę gaisrinę signalizaciją,  kai nuo pastato iki priešgaisrinės 
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gelbėjimo tarnybos yra daugiau nei 5km . 
Detaliojo plano sprendiniai gaisrinės saugos aspektu neigiamo poveikio neturės. 
   
4.7. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APLINKOS POVEIKIO REGLAMENTAVIMAS 

 
 4.7.1. Poveikio gamtinei aplinkai aspektu planuojami sklypai aplinkos kokybei ir būklei 
neigiamo poveikio neturės.  

Siekiant  apsaugoti  dirvožemį  ir  atmosferą  nuo  užteršimo  nutekamaisiais  vandenimis,  
atliekomis,  suodžiais,  detaliajame  plane  numatytos  šios  priemonės: 

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

 
4.7.1.1 Vandens  apsauga 

Vandens  apsauga  nuo  galimos  lietaus vandens  neigiamos  įtakos 
Užterštų lietaus vandens nuotekų nesusidarys, todėl jo valymas nenumatomas.  
Lietaus (tirpstančio sniego) vandens tekėjimo kryptis nuo pastatų ir kiemo organizuojama 

planiruojant  žemės  paviršių. 
 4.7.1.2. Dirvožemio  apsauga 

Statybos  aikštelėje,  prieš  pradedant  žemės  kasimo  darbus,  nuimamas  augalinis  sluoksnis  
su  velėna,  sandėliuojamas  netoliese  ( statybos  aikštelės  pakraštyje ),  ir,  užbaigus  statybos  darbus,  
paskleidžiamas  20 cm  sluoksniu  laisvoje  teritorijoje - naudojamas  vejos  įrengimui.  Atliekami  
teritorijos  sutvarkymo  darbai. 

Atliekant  žemės  kasybos  darbus,  būtina  išsaugoti  derlingąjį  dirvožemio  sluoksnį. 
Planiruojant teritoriją stengtis išsaugoti esamą reljefą. Pastatus projektuoti kiekvienam sklypui 
individualiai, pritaikant prie esamo reljefo aukščio.  

Dirvožemio užpylimo darbai turi būti atliekami užbaigus pagrindinius pastato išorės statybos ir 
remonto darbus, kad nebūtų pažeistas ar nesukeltų nepatogumų tuos darbus vykdyti. 

4.7.2.3. Augmenijos  apsauga 
Pastatų statybos vietoje želdinių nėra. Laisvą sklypo teritoriją siūloma apželdinti veja su 

dekoratyviniais želdiniais, užsodinti medžiais. Taip  pat  numatyta  tam tikrą plotą užsodinti  
vaismedžiais  ir  vaiskrūmiais. 

4.7.2.4. Atmosferos  apsauga 
Planuojamoje teritorijoje veikla (mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatavimas) 

pavojaus aplinkai nekelia, kenksmingų teršalų, didelio triukšmo, dulkių tokia veikla nesukelia. Taip pat 
nebus ir žymaus oro teršimo, nes pastatai bus apšildomi geoterminiu šildymu, elektros prietaisais ar 
kietu kuru. Išleidžiami NO ir CO kiekiai neviršys leistino kiekio. Taigi, sklype numatoma veikla 
neturės žymaus poveikio supančiai aplinkai. Planuojamos teritorijos gretimybėse nėra veikiančių fermų, 
pramonės objektų, kurių sanitarinė zona darytų įtaką  detaliojo plano sprendiniams.  

Gyvenamųjų  namų  apšildymas  numatomas  elektra arba kietu kuru. Viryklės – elektrinės. 
4.7.2.5. Buitinės 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 buitinės atliekos, kurios bus 
komplektuojamos į konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo 
punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis autotransporto įmonėmis. 
 
 4.7.3. Biologinės įvairovės aspektu pasikeitusi teritorijos naudojimo paskirtis biologinei 
įvairovei neturės įtakos, jei bus prisilaikoma visų numatomų priemonių aplinkos taršai išvengti. 
Planuojamoje teritorijoje saugomų augmenijos, želdynų ir biologinių zonų nėra. Planuojamos ūkinės 
veiklos neigiamas poveikis augmenijai ir gyvūnijai detaliojo plano teritorijoje - neutralus. Detaliojo 
plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu neturės. 
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4.7.6. DETALIOJO PROJEKTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 

1. lentelė 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 
2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: 

T. Bartkaus projektavimo IĮ., adresas: Žvejų g. 2, 705kab., LT-91248 Klaipėda, tel./fax. 8-46 254671, 
mob. 8-673 42503, e-paštas Bartkus.Tomas@gmail.com. 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 
Šilutės miesto bendrojo plano koncepcija, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-12-13 
sprendimu Nr. T1-326; 
 

5. Status quo situacija: 
Planuojama teritorija iki planavimo tikslo įgyvendinimo – nereikšminga visuomeniniu požiūriu.  
Įgyvendinus planavimo tikslus, turėtu tapti svarbi visuomenei gyvenamosios aplinkos požiūriu, 
suformuojant kokybiškas gyvenimo sąlygas. 

6. Tikslas , kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 
Sklypo žemės ūkio paskirties keitimas į kitą paskirtį nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdį; užstatymo reglamentų nustatymas 
gyvenamojo namo statybai, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir servitutų pildymas, tikslinimas ar 
keitimas. 

7. Galimo sprendinių poveikio vertinimas: 

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis 
Neigiamas 

(trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba ir eksploatacija sklypo Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės 
rajone 

Teritorijos vystymo 
darnai ia (ar) 
planuojamai veiklos 
sričiai 

Planuojamą teritoriją sudaro žemės  ūkio naudmenos, kas 
sudaro vietovės monotoniškumo pagrindą. Formuojama 
mažaaukščių gyvenamųjų namų grupė, su gretimų sklypų 
užstatymu ir sodybų želdynais pagerins landšaftą 

Galimas trumpalaikis 
neigiamas poveikis 
statybos metu: 
triukšmas, 
intensyvesnis 
transporto judėjimas 

Ekonominiai 
aplinkai 

- - 

Socialiniai aplinkai Teigiama poveikis, vietos bendruomenė pasipildys naujais 
nariais. 

- 

8. 

Gamtiniai aplinkai 
ir kraštovaizdžiui 

Planuojama teritorija sudarys ilgalaikį teigiamą poveikį 
aplinkai, nes bus suplanuota teritorija, geresnis estetinis 
aplinkos vaizdas. Vykdant veiklą dideli oro teršalų kiekiai 
nesusidarys, planuojama teritorija naudosis tik gyventojai. 
Automobilių parkavimas numatomas sklypo ribose. 
Detaliuoju planu numatoma vandentiekio tinklus prijungti 
prie centralizuotų Pagrynių k. vandentiekio tinklų. 
Buitinėms nuotekoms  numatoma į rengti vietinį buitinių 
nuotekų valymo įrenginį, rezervuojama vieta buitinių 
nuotekų tinklams iki centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. 
Į planuojama sklypą numatoma patekti ankščiau 
suplanuotu servitutiniu pravažiavimo keliu. Patalpų 
šildymui planuojama naudoti kietą kurą, elektrą. Saugomų 
ekosistemų ir biologinių zonų, gamtos vertybių ir kultūros 

Galimas trumpalaikis 
neigiamas poveikis 
statybos metu 
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 paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.  
Užtikrinamas kraštovaizdžio stabilumas. 

Siūlomos alternatyvos poveikis: nesvarstomos 
 
Teritorijos vystymo 
darnai ia (ar) 
planuojamai veiklos 
sričiai 

- - 

Ekonominiai 
aplinkai 

- - 

Socialiniai aplinkai - - 

9. 

Gamtiniai aplinkai 
ir kraštovaizdžiui 

- - 

Išvada: Sprendinio poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai, 
ekonominei, socialinei aplinkai, kraštovaizdžio aspektais planuojamos teritorijos detaliajame plane būtų 
teigiamas. Atlikta analizė parodė, kad planavimo sprendiniai neabejotinai pagerins socialinę, gamtinės 
aplinkos būklę. 

 
4.9.    PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

DETALUSIS PLANAS 
 

o Detalusis planas parengtas vadovaujantis LR 2004 01 15 Teritorijų planavimo įstatymu 
Nr.IX-1962, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, normatyviniais dokumentais, atitinka 
aplinkosauginius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus. 

o LR aplinkos apsaugos įstatymas Nr.I-2223, 1992-01-21 
o LR teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120, 1995-12-12 
o LR žemės įstatymas Nr.I-446, 1994-04-26 
o LR vandens įstatymas Nr.VIII-474, 1997-10-21 
o LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“  
o Lr Vyriausybės 1993-06-16 nutarimas Nr.469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų 

statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“ 
o LR SAM įsakymas 2004-08-19 Nr.V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo 

ir režimo taisyklių patvirtinimo“. 
o LR AM įsakymas 2004-05-03 Nr. D1-239 “Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių 

patvirtinimo”. 
o LR Vyriausybės nutarimas 2004-07-16 Nr. 920 „ Dėl teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
o Lietuvos Higienos norma HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų 

nustatymas ir priežiūra“ 
o STR 2.06.01:1999 „ Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 
o STR 2.02.09.2005 “Vienbučiai gyvenamieji pastatai” 
o STR 2.01.04:2004 “Gaisrine sauga. Pagrindiniai reikalavimai” 
o LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764 (Žin., 2006, 

Nr. 82-3260); 
o LR Vyriausybės nutarimas Nr. 614 "Dėl Kuršių marių vandens kokybės gerinimo 

programos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 71-2629); 
o LR aplinkos ministro 2007-10-18 įsakymas Nr. Dl-515 "Dėl nuotekų tvarkymo 

reglamento patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. U 0-4522); 
o LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymas Nr. D l-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės 

paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 137-5624); 

o LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų 
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nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr 134-4878); 
Pastabos: 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 projektinė dokumentacija, suderinama su eksploatuojančiomis organizacijomis, įforminti 
reikalingi leidimai. 

Detalųjį planą keisti galima suderinus su detalųjį planą derinančiomis instancijomis. 
 

Pareigos Vardas, pavardė. Atestato Nr. Parašas 
Projekto vadovas Remigijus Petrauskas A329  
Ruošė Tomas Bartkus   
Ruošė Monika Petreikytė    

 
 


