
   

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PAGĖGIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO 

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. T-145 

Pagėgiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 

punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 

m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo  

taisyklių patvirtinimo“, 217, 218, 221 punktais ir 230.2.5. papunkčiu, atsižvelgdama į Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17d. įsakymą Nr. A1-64 „ Dėl Pagėgių 

savivaldybės teritorijos dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų 

nustatymo“ ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 

2018 m. rugsėjo 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG82900,  Pagėgių 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti  Pagėgių miesto bendrojo plano dalies koregavimą (aiškinamasis raštas ir 

brėžiniai pridedami: http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. K-VT-63-17-278).  

2.   Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje  

www.pagegiai.lt. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos 

rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.  

 

 

 

 

Savivaldybės meras     Virginijus Komskis 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.pagegiai.lt/
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PAGĖGIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. ĮVADAS 
 
Dokumento pavadinimas: Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pagėgių savivaldybės 
tarybos 2008 m. gruodžio 18d. sprendimu Nr.T-521 „Dėl Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano 
patvirtinimo“, koregavimas. 
 
Plano rengimo pagrindas: Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17d. 
įsakymas Nr. A1-64 „ Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano 
koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir 2017-01-17 įsakymas Nr.A1-65 „Dėl Pagėgių savivaldybės 
teritorijos dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa“. 
  
Plano organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. 
Tel.: 8 441 57 482. Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt. 
 
Plano rengėjas: UAB „ Nemuno deltos projektai“, Šilutė, Turgaus g.5, tel. 8 441 61644, faks. 8 441 
51443. el.p. info@deltosprojektai.lt. 
 
Planuojama teritorija: Pagėgių miesto teritorija nustatyta, pagal koreguojamos teritorijos schemą, 
patvirtintą Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-17 įsakymu Nr.A1-64. 
 
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: vietovės lygmens kompleksinio planavimo dokumentas. 
 
Planavimo tikslai: 
 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius ir 
gamtinius elementus, panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius. 
 2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų 
sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą. 
 
Planavimo uždaviniai: 
 1. Patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir 
gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti jų vizualinę apsaugą; 
 2. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto gamtinio 
karkaso dalyje  - Benininkų upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, 
sudarant platesnes galimybes visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  
kraštovaizdžio formavimą ir ekologinę būklę. 
 3. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius 
anksčiau suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2  ir V11. 
 4. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo 
žymėjimo indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 
reikalavimus. 
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Tyrimai ir studijos: neatliekami. 
 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: atlikti neprivaloma. 
 
Koncepcijos nustatymo rengimas: nerengiama. 
 
Viešinimo procedūros: supaprastinta tvarka, nustatyta „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir 
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų“, patvirtintų LR Vyriausybės 2013-12-
18 nutarimu Nr.1267, VIII skyriuje. 
 
Koreguotas bendrasis planas: derinamas, tikrinamas, tvirtinamas ir registruojamas Teritorijų planavimo 
įstatymo nustatyta tvarka. 
 
Bendrojo plano koregavimo tvarka:  

- parengiamajame etape išimtos (parengtos) naujos planavimo sąlygos;  
- rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijos nerengiamos, strateginis 

pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;  
- baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo 

dokumentų viešinimo procedūra; 
- baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo 

komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas 
Pagėgių savivaldybės administracijos. 
 
Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis teritorijų 
planavimą reglamentuojančiais LR teisės aktais (su vėlesniais jų pakeitimais):  
 Šiuo metu Pagėgių miesto teritorijos tvarkymas ir naudojimas vykdomas vadovaujantis Pagėgių 
miesto teritorijos bendruoju planu, kuris patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18d. 
sprendimu Nr.T-521 „Dėl Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. Dėl pasikeitusios 
situacijos, Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. sausio 17d. įsakymu Nr. A1-64 „ Dėl 
Pagėgių savivaldybės teritorijos dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų 
nustatymo“ nusprendė atlikti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinių koregavimą. Bendrojo plano 
koregavimu tikslinami / keičiami privalomieji reikalavimai, kurie neprieštarauja galiojančiame bendrajame 
plane nustatytiems tikslams ir uždaviniams. 
 Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo rengimą reglamentuoja Kompleksinių teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. 
sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, VII skirsnio ,,Savivaldybių dalių bendrųjų planų sprendinių keitimas ir 
koregavimas“ nuostatos,  LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintu „Dėl 
visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo 
nuostatų patvirtinimo“ ir kitais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais. 
 
Sąvokos 
 Savivaldybės bendrojo plano techninė klaida – spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų 
neatitikimo arba kita klaida, kurią ištaisius nekinta savivaldybės bendrojo plano sprendinio esmė. 
 Savivaldybės bendrojo plano spraga - padėtis, kai savivaldybės bendrajame plane dėl 
besikeičiančių teritorijų planavimo teisinio reguliavimo, techninių ar kitų priežasčių nėra nustatyto kurio 
nors vieno ar kelių 
teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų. 
 Savivaldybės bendrojo plano kolizija - padėtis, kai savivaldybės bendrajame plane numatyti vienas 
kitam prieštaraujantys sprendiniai, kuriais nustatomas skirtingas vieno ar kelių teritorijos naudojimo 
privalomųjų reikalavimų turinys. 
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2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano esamos būklės analizė atlikta vadovaujantis Pagėgių 
savivaldybės administracijos direktorės 2017-02-28 įsakymu patvirtinta „Pagėgių miesto teritorijos 
bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2016 metų ataskaita“. 
 Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano (toliau – Pagėgių BP) sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 
ataskaita už 2016 m. (toliau – Ataskaita) parengta Pagėgių BP Ataskaitos už 2014 metus pagrindu, ją 
papildant 2015 metų duomenimis. Dokumente pateikiamas Pagėgių m. sav. administracijos Pagėgių BP 
stebėsenos už 2015 m. vertinimas pagal patvirtintą Pagėgių m. sav. teritorijos bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo programą (toliau – Programa). Į Programą nėra įtrauktos priemonės, naudotos 2008-2013 
metais įgyvendintų sprendinių realizavimui. Pagal Ataskaitos išvadas buvo priimtas sprendimas pradėti 
Pagėgių savivaldybės teritorijos dalies (Pagėgių miesto) BP koregavimą, kuriame nustatyti  ir esminiai BP 
koregavimo tikslai - nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, 
antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir 
kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendinius, patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso 
teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir vertybių atkūrimą ir uždaviniai - patikslinti gamtinio 
karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti Pagėgių miesto kraštovaizdžio savitumui svarbias 
teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti 
jų vizualinę apsaugą, siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje - Benininkų upelio teritorijoje, patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano 
sprendinius, sudarant platesnes galimybes visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių 
miesto  kraštovaizdžio formavimą ir ekologinę būklę, patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. 
Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės 
dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos nuostatas bei įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti 
savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2  ir V11,  
Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo žymėjimo 
indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus. 

 
 2.1 Urbanistinės plėtros vertinimas 
 2.1.1. Demografinė situacija. Funkcinis zonavimas  
 Remiantis LR statistikos departamento duomenimis galima teigti, kad gyventojų skaičius mažėja. 
Priemiestinės zonos praranda savo patrauklumą, gyventojų koncentracija didėja centrinėje miesto dalyje. 
BP grafiniuose ir tekstiniuose sprendiniuose nustatyti teritorijos naudojimo prioritetai bei veiklos plėtojimo 
reikalavimų ir apribojimų visuma nebetenkina esamos situacijos. Urbanistinis ir gamtinis karkasas, 
nurodytas brėžiniuose galėtu būti keičiamas tikslinant ribas, apribojimus, pobūdį. Rekreacinių objektų 
planavimas gamtinio karkaso teritorijose vykdomas pirmiausia įvardinus gamtos vertybes, jų saugojimą, 
inventorizavus želdinius, paruošiant projekto gamtosaugines dalis. Gyvenamosios paskirties sklypų 
tankumas ir intensyvumas didėja centrinėje miesto dalyje ir prie pagrindinių susisiekimo infrastruktūros 
objektų. Komercinės paskirties sklypų intensyvumas mieste nėra didelis. Visuomeninės paskirties sklypai 
suformuoti ir formuojami, pradinėje stadijoje atlikus poreikio analizę pagal kvartalų gyventojų realų skaičių 
bei objektų aptarnavimo spindulius, savivaldybės finansines programas. Istorinėje miesto dalyje specialieji 
ir detalieji planai bei projektai statyboms vykdyti rengiami įvertinant kultūrinės vertės sudėtį planuojamoje 
teritorijoje ir šiai daliai numatytus bendrojo plano reglamentus. Savivaldybės administracijos planavimo 
projektų prioritetas – viešųjų erdvių ir želdynų rekreacinės teritorijos. 
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1.pav. Pagėgių miesto teritorijoje parengti teritorijų planavimo dokumentai 
 
2.1.2. Urbanistinės sistemos elementų formavimas, centrai 

 2016 m. periodu miesto gyvenamųjų teritorijų struktūra išliko mažai pakitusi. Miesto urbanistinę 
sistemą pagal aprobuotą koncepciją tobulinama išsaugant esamas dominuojančias funkcijas, išskyrus žemės 
ūkio pietrytinėje, šiaurinėje, rytų pusėse. Sprendiniai formuluojami taip, kad neprieštarautų galiojančio 
bendrojo plano pagrindinėms nuostatoms, būtų galima realizuoti tęstinius projektus. Savivaldybės 
administracijos planavimo projektų prioritetas –viešųjų erdvių ir želdynų rekreacinės teritorijos. 
 Gyvenamosios paskirties kvartalai formuojasi numatant atitinkamą planuojamų būstų kiekiui 
socialinę ir inžinerinę struktūras. Mokyklų ir vaikų darželių, kitų švietimo objektų išdėstymas, jų 
aptarnavimo ir pasiekiamumo pėsčiomis spinduliai yra pakankami. Pagėgių miestas turi optimalų jų 
skaičių. Miesto centras ir pocentriai išryškinti kiek aukštesniais pastatais didesniu užstatymo intensyvumu, 
atsisakant inžinerinių statinių dominavimo – kaminų, vandentiekio bokštų, antenų.  Pasiekta, kad vertikalių 
dominančių vaidmuo miesto siluete atitektų religinės paskirties pastatams (statomos katalikų bažnyčios, 
evangelikų – liuteronų bažnyčios bokštams). Miesto centrinės dalies ir pocentrių pietinėje, rytinėje ir 
vakarinėje pusėse pagal grafinę dalį vystymas vykdomas lygiagrečiai, taip sumažinant judėjimo 
autotransportu poreikį miesto viduje. Naujų centrų ryšys su naujai planuojamais gyvenamaisiais kvartalais 
turi turėti prioritetą dviračių ir pėsčiųjų takais. Rekreacinės teritorijos ir želdynai planuojami gyventojams 
suteikiant ryšio galimybę per upelio slėnius iki gyvenamųjų teritorijų dviračių ir pėsčiųjų takais. Planuojant 
naujas statybas Pagėgių miesto istorinėje dalyje siekiama išsaugoti istorinį urbanistinį audinį ir 
charakteringą erdvinę struktūrą, paryškinant paveldo objektų savybių savitumą, dominavimą naujos 
architektūros atžvilgiu. Naujos architektūros siluetas, tūriai, užstatymo linijos, kompozicija, masė, mastelis 
ir fasadų medžiagos suderintos su tradicinėmis, sudarydamos pusiausvyrą su kontekstu, jam nepakenkiant, 
nesumažinant bendro naudojimo erdvių.  
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2.1.3 Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros plėtra  
 Pagėgių mieste išlikusi problema - rekreacinių teritorijų ir bendrųjų viešųjų želdynų ryšys su 
gyvenamaisiais kvartalais dviračių ir pėsčiųjų takais. Planuoti ir įkurti nauji vaikų darželiai Pagėgių mieste, 
prie sparčiausiai besivystančių pocentrių. Numatyta teritoriją naujo multifunkcinio sporto ir pramogų 
komplekso statybai. Savivaldybei priklausantys, bet neefektyviai naudojami, esami objektai pritaikyti 
socialinei ir kultūrinei paskirčiai (biblioteka, bendruomenių namai, klubai).  

 
2.1.4. Miesto ribos, zonų struktūrinės dalys 

 Pakeistos Pagėgių miesto administracinės ribas padidinant plotą, laikantis tokių nuostatų: prie miesto 
prijungiami tie užstatyti plotai, kurie faktiškai jau tiesiogiai susiję su juo ir yra išreikštas tų vietovių 
gyventojų pageidavimas, kompleksinio išvystymo plotai, kuriuose numatytas naujas užstatymas, susijęs su 
miesto inžinerine ir transporto infrastruktūra arba ten ją reikia sukurti bei administruoti tinklus 
eksploatuojančioms įmonėms, plotai, kuriuose numatytas miesto užstatymas bei teritorijų konversija 
planuojamu laikotarpiu. Miesto ribos nustatomos atsižvelgiant į žemėnaudas ir gamtinius elementus.  

 
2.2. Socialinės infrastruktūra 
2.2.1. Švietimo objektų plėtra 

 Prioritetą teikti esamų ikimokyklinių įstaigų išlaikymui. Rezervuojamos teritorijos esamų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir jų teritorijų padidinimui, atsižvelgiant į naujų gyvenamųjų kvartalų 
gyventojų poreikį. Teritorijos konkretiems objektams numatytos kito lygmens ar rūšies teritorijų planavimo 
dokumentuose – parengus specialiuosius ar detaliuosius planus. Projektuojant naujus gyvenamuosius 
kvartalus (ar jų grupę), pagal socialinės infrastruktūros apskaičiuotus poreikius nėra tiksliai įvertinta ar turi 
būti numatomos naujos mokyklos ir vaikų darželiai. 
 Pagėgių miesto ir Pagėgių savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklas yra optimalus. Pagėgių 
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka vykdoma pagal parengtą savivaldybės mokyklų 
tinklo pertvarkos programą (planą), o pagrindinės nuostatos turi atitikti sociodemografines tendencijas ir 
gyvenamųjų teritorijų plėtros planus. Mokyklų ir darželių aptarnavimo spinduliai yra tokie, kad jie 
pasiekiami pėsčiomis.  

 
2.2.2. Kultūros ir sporto objektų tinklo plėtra 

 Miesto teritorijose, skirtose visuomenės poreikiams, kultūrinių paslaugų ir kompleksų teritorijose 
pastatyti ir suplanuoti nauji kultūros ir sporto kompleksai, veikiantys visus metus ir skirti nuolatinių 
gyventojų bei svečių skirtingoms amžiaus, socialinių grupių kategorijoms. Numatytos teritorijos naujo 
multifunkcinio sporto komplekso Pagėgių mieste statybai. Planuojama plėtoti sporto objektų tinklą Pagėgių 
mieste: visose naujai planuojamose gyvenamosios plėtros teritorijose numatyti sklypai atviroms sporto 
aikštelėms, sportiniams pastatams ir įrenginiams (įvairiems kortams, fitneso ir kitokiems treniruočių 
centrams); bendrojo lavinimo mokyklų sportiniai aikštynai modernizuoti ir sudaryta galimybė jais naudotis 
miesto bendruomenei. 

 
2.2.3. Kitos socialinės infrastruktūros plėtra 

 Ieškoma paramos įrengti papildomus bendrosios praktikos gydytojų kabinetus, sukurti tinkamas 
darbo sąlygas medicinos personalui, užtikrinti atokesnių vietovių lankymo galimybes. Senelių globos 
namai įkurti tam pritaikytuose pastatuose, netipiniai pastatai sutvarkyti taip, kad būtų išlaikomos visos 
normos, reglamentuojančios tokių objektų veiklą. Pagėgių savivaldybėje kasmet sparčiai daugėja socialinių 
paslaugų gavėjų skaičius namuose. Tai rodo spartų socialinių paslaugų populiarėjimą tarp gyventojų, jų 
reikalingumą ir būtiną šių paslaugų plėtrą. Vertėtų įkurti grupinio gyvenimo namus žmonėms su intelekto 
sutrikimais Pagėgiuose. 

 
2.3. Kultūros paveldo dalies sprendinių konkretizavimas 

 Savivaldybės Paveldosaugos skyriui pavesti atlikti teritorijos ir objektų, sudarančių Pagėgių miesto 
istorinį branduolį ir atspindinčių įvairių miesto vystymosi laikotarpių kultūrinį paveldą, inventorizavimą. 
Pateikti siūlymai Kultūros paveldo departamentui atskirus, ypač vertingus objektus Pagėgių mieste įtraukti 
į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 
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 Yra parengtas savivaldybės lygmeniu saugomo Pagėgių miesto kultūros paveldo objektų sąrašas. 
Saugomas ir tvarkomas Pagėgių miesto istorinės dalies teritorijoje esantis gatvių tinklas, aikščių, gatvių ir 
posesijų struktūra, erdvinė struktūra ir istorinis medžiagiškumas, reljefo formos, viešosios erdvės. 
Planuojant naujas statybas Pagėgių miesto istorinėje dalyje, išsaugotas istorinis urbanistinis audinys ir 
charakteringa erdvinės struktūra, paryškinant paveldo objektų savybių savitumą, dominavimą naujos 
architektūros atžvilgiu. Naujos architektūros siluetas, tūriai, užstatymo linijos, kompozicija, masė, mastelis 
ir fasadų medžiagos suderintos su tradicinėmis, sudaryti pusiausvyrą su kontekstu, jam nepakenkiant, 
nesumažinant bendro naudojimo erdvių.  
 Pagėgių miesto istorinėje dalyje visos mažosios architektūros formos, reklama, apšvietimas, laikinos 
prekybos objektai, jų medžiagiškumas ir mastelis atitinka istorinės aplinkos kontekstą, jų projektai suderinti 
savivaldybės paminklosaugos institucijoje. Želdiniai esantys miesto istorinėje dalyje inventorizuoti ir 
saugomi, nes yra vertingi kaip sudarantys vieningą visumą  su užstatymu, kuriam būdinga žmogaus veikla, 
gamtinės ir istorinės aplinkos dermė. Kultūros paveldo objektai saugomi kartus su visumą sudarančiu 
kraštovaizdžiu.  
 Pagėgių miesto istorinėje dalyje planuojama parengti kultūrinio turizmo maršrutą bei jo vizualinę 
informaciją. 

 
2.4. Susisiekimo bei pramonės ir logistikos dalies sprendinių konkretizavimas 
2.4.1. Susisiekimo sistema 

 Viena svarbiausių sąlygų sėkmingai Pagėgių miesto plėtrai – gera susisiekimo sistema. Tokioje 
sistemoje susisiekimas su miesto centru, darbo vietomis, socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis, 
laisvalaikio bei poilsio centrais turi būti greitas ir patogus. Šį tikslą padėtų įgyvendinti miesto gatvių tinklo 
pertvarkymas, jungiant Pagėgių miesto urbanistinę struktūrą į vientisą sistemą, naujų gatvių tiesimas, jų 
techninės būklės gerinimas, transporto priemonių parko atnaujinimas. Pagėgių miesto susisiekimo sistemą 
formuoja kelios transporto rūšys, iš kurių svarbiausia išlieka automobilių transportas. Keleivių ir krovinių 
pervežimai atliekami automobilių keliais ir geležinkeliais. Pagėgių miestas savo transportinius ryšius 
realizuoja per esamus krašto ir rajoninius valstybinės reikšmės kelius. Pagrindinis automobilių transporto 
koridorius pietryčių – šiaurės vakarų kryptimi yra krašto kelias Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Klaipėda, 
kuris aptarnauja teritorijas, esančias prie Nemuno ir pajūrio. Šiuo keliu vyksta tranzitinis ir vietinis 
transportas, jame automobilių eismo intensyvumas yra didžiausias. Ryšiams su apskrities centru tarnauja 
keletą kilometrų į rytus praeinanti Europinės magistralės E 77 dalis, magistralinis kelias A12 Ryga – 
Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas. Ryšiams su savivaldybės šiaurine dalimi – Natkiškių seniūnija tarnauja 
valstybinės reikšmės rajoniniai keliai Nr. 4201 Pagėgiai – Gudai – Sartininkai bei Nr. 4240 Pagėgiai – 
Pavilkiai – Dinkiai, su pietine dalimi – rajoninis kelias Nr. 4230 Pagėgiai – Plaušvariai.  
 Per Pagėgius praeina plačios vėžės geležinkelio ruožai Radviliškis – Pagėgiai – Šilutė – Klaipėda bei 
Pagėgiai – Tilžė (Sovietskas). Pirmasis geležinkelio ruožas skirtas vietiniams kroviniams transportuoti, o 
taip pat tranzitiniams IX tarptautinio geležinkelio transporto koridoriaus (Minskas – Radviliškis – Klaipėda) 
kroviniams transportuoti šio ruožo per didelio apkrovimo, geležinkelio avarijos ar remonto atveju. Dėl 
ribotų investicijų į šio geležinkelio ruožo infrastruktūrą yra ribojamas keleivinių ir krovininių traukinių 
judėjimo greitis. Tam tikrų problemų eismo saugumui kelia vieno lygio geležinkelio pervažos, esančios 
susikirtimuose su pagrindiniu automobilių krašto keliu Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda (Klaipėdos 
gatve) bei Vytauto ir Jankaus gatvėmis. Geležinkelio krovinių srautų didėjimas prognozuojamas kartu su 
Klaipėdos uosto pietinės dalies krovos darbų augimu. Pagėgių pramoninės zonos vystymui reikalinga 
įrengti geležinkelio atšaką į šią zoną.  
 Miesto gatvių tinklą suformavo senasis kelių tinklas, kuris miesto teritorijoje tapo pagrindu miesto 
gatvių tinklui. Pagėgių miesto centre susikerta valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 141 Kaunas – 
Jurbarkas – Klaipėda (Vilniaus g., Klaipėdos g.), rajoniniai keliai Nr. 4201 Pagėgiai – Gudai – Sartininkai 
(Žemaičių g.), Nr. 4240 Pagėgiai – Pavilkiai – Dinkiai (Vytauto g.), Nr. 4230 Pagėgiai – Plaušvariai (M. 
Jankaus g.). 
 Vidinę pagrindinę miesto urbanistinę dalį, transporto koridorių pietryčių – šiaurės vakarų kryptimi 
formuoja Vilniaus, Klaipėdos, Vytauto, Geležinkelio, Malūno gatvės. Šiaurės – rytų – pietvakarių kryptimi 
transporto koridorių formuoja Žemaičių, Aukštaičių, M. Jankaus gatvės.  
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 Gatvių tinklo tankis Pagėgių mieste yra pakankamas, tačiau yra nepakankamas gatvių rišlumas, todėl 
automobilių transportas, vykstantis iš vienos miesto dalies į kitą, turi važiuoti pagrindinėmis Vilniaus ir 
Klaipėdos gatvėmis. Šiomis gatvėmis taip pat važiuoja didžioji dalis tranzitinio transporto, todėl 
automobilių transporto eismo intensyvumas yra didelis. Tolygesniam automobilių transporto 
pasiskirstymui ir gatvių rišlumo pagerinimui reikalinga plėtoti gatvių tinklą. Naujų gatvių tinklą reikalinga 
derinti su naujai įrengiamais vandentiekio ir kanalizacijos tinklais. 
 Pagėgių mieste kol kas nėra specialiai įrengtų dviračių takų, dviračių ir pėsčiųjų eismas nėra 
išskiriami, trūksta ženklinimo. Nėra dviračių ir pėsčiųjų takų sąsajos su užmiesčio teritorijomis. Siekiant 
sumažinti tranzitinius transporto srautus, pagerinti Pagėgių miesto susisiekimo sistemos būklę, užtikrinti 
pėsčiųjų saugumą bei spręsti aplinkosaugines problemas, Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano 
susisiekimo sprendinių srityje siūloma: 
 1. tiesti miesto aplinkkelį; 
 2. plėtoti gatvių tinklą;  
 3. rekonstruoti transportu apkrautas gatves ir sankryžas; 
 4. gerinti eismo reguliavimą; 
 5. parengti dviračių – pėsčiųjų maršrutų (trasų) schemas ir įrengti pėsčiųjų – dviračių takus, formuoti 
dviračių takų sąsajas su užmiesčiu; 
 6. numatyti plėtotinus susisiekimo infrastruktūros koridorius ir nuosekliai juos formuoti; 
 7. optimizuoti geležinkelio infrastruktūrą, įrengti geležinkelio atšaką į pramoninę zoną. Pagal 
teritorijos bendrąjį planą valstybinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros plėtra ir modernizavimas 
numatomas pagal 2006 m. patvirtintą 2002-2015 metų patikslintą Lietuvos Respublikos valstybinės 
reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą. Papildomas naujų kelių tiesimas bei esamų rekonstrukcijos 
galimi tik patikslinus šią programą ir finansavimą. Dviračių takai prie valstybinės reikšmės kelių 
planuojama įrengti už kelio juostos ribų. 

 
2.4.2. Pramonės ir logistikos vystymo kryptys 

 Pagrindiniai pramonės ūkio subjektai sukoncentruoti 3 savivaldybės seniūnijose: Vilkyškių 
(Vilkyškiai), Pagėgių ir Stoniškių, jie sudaro 3 pramonės centrus su gerai išvystytu kelių tinklu. 
Savivaldybės centras – Pagėgių miestas – neturi galimybės vystyti perspektyvių pramonės šakų, todėl čia 
yrengta pramoninė zona. Įrengtoje pramoninės zonoje Pagėgių mieste planuojamas pramonės centras. 
Vienas iš Pagėgių savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų bruožų – aiškios specializacijos nebuvimas. 
Daugiau nei pusė veikiančių ūkio subjektų 2004 m. keitė veiklos rūšis ar užsiiminėjo įvairiomis veiklomis. 
Daugiausiai tai mažos verslo įmonės, turinčios nuo 10 iki 50 darbuotojų, aktyviai ieškančios vietos rinkoje. 
Pagėgių miestui būdingos tos pačios problemos – įmonės yra smulkios, pramonės mieste neišvystyta, todėl 
nepalankus verslo klimatas. Pramoninės zonos suformavimas leidžia prognozuoti kelių nedidelių pramonės 
įmonių Pagėgių mieste atsiradimą 3 – 5 metų periodu. Įmonės, perdirbančios vietines žaliavas ir žemės 
ūkio produktus, galėtų padaryti ženklią įtaką visai savivaldybės ekonomikai. Tokiu būdu galėtų atsirasti ir 
naujos neaukštos kvalifikacijos darbo vietos miesto ir aplinkinių kaimų gyventojams. 

Taigi, pramonės ir logistikos sistemos plėtrą Pagėgių mieste vystyti tokiomis kryptimis: 
1. Koncentruoti pramonės objektus Pagėgių miesto pramoninėje zonoje. 
2. Šiaurinėje – šiaurės rytinėje miesto plėtros dalyje numatoma nauja teritorija pramonės zonai. 
3. Apželdinti sanitarines zonas tarp pramonės teritorijų ir gyvenamųjų kvartalų. 
4. Logistikos centrus siūloma planuoti savivaldybės teritorijos transporto mazguose – prie Mikytų 

sankryžos. 
5. Parengti logistikos centrų sukūrimo Pagėgių miesto teritorijoje galimybių studiją. 
6. Vadovaujantis studijos išvadomis, numatyti teritorijas logistikos centrams steigti.  
 
 
 

2.5. Inžinerinė infrastruktūra 
Pagėgių miesto teritorijoje palaipsniui įgyvendinami šio BP inžinerinės infrastruktūros (vandens 

tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus vandenų nuvedimo, šilumos tiekimo, elektros tiekimo, gamtinių dujų 
tiekimo, telekomunikacijų ir ryšių bei atliekų tvarkymo) sprendiniai ir užtikrintas sistemingas miesto 
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infrastruktūros vystimasis, kuris užtikrins efektyvų finansinių išteklių naudojimą ir mažiausią neigiamą 
poveikį aplinkai. Bendrojo plano sprendiniai neriboja inžinerinės infrastruktūros plėtros – miesto 
teritorijoje gali būti statomi ir įrengiami infrastruktūros objektai, nepažymėti bendrojo plano infrastruktūros 
brėžinyje. Naujų planuojamų objektų teritorijos turėtų būti tikslinamos ir konkretizuojamos. Pagėgių miesto 
reguliuojamos plėtros sprendiniais, kai miesto teritorijoje įgyvendinamos bendrajame plane suformuluotos 
inžinerinės infrastruktūros vystymas, palaipsniui vystosi miesto infrastruktūros sistema bei tinklai, 
optimaliai nustatant jų pajėgumus ateities poreikiams tenkinti. 

Naujai urbanizuojamų teritorijų inžineriniam aprūpinimui numatoma plėsti esamus inžinerinius 
tinklus. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo sprendiniai vystomi pagrindiniais komunikaciniais 
koridoriais, skirtais magistraliniams inžineriniams tinklams. Konkrečių tinklų išdėstymas ir jų apsaugos 
zonos nustatytos specialiaisiais planais. 

 
2.5.1. Vandentiekio ūkio vystymas 
Didžiąją dalį Pagėgių miesto vandens tiekimo sistemos vamzdynų sudaro seni, blogos būklės ketiniai, 

plieniniai ir polietileniniai vamzdžiai. Dėl paklotų rūdijančių vamzdžių, nesandarių metalinių sujungimų, 
šakotinės vandentiekio tinklo sistemos ir reguliariai nevykdomų vamzdynų praplovimo darbų vanduo 
pasiekia vartotoją užterštas geležies junginiais, kenksmingomis medžiagomis, drumstas ir nemalonaus 
kvapo bei skonio. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir išvengti avarijų bei nuostolių 
vandentiekio sistemoje, įgyvendintas vandentiekio infrastruktūros atnaujinimas ir vandens tiekimo 
sistemos plėtra. Perklota dalis nekokybiško susidėvėjusio vamzdyno, toliau vystoma vandentiekio tinklų 
plėtra siekiant aprūpinti vandeniu kuo didesnį miesto gyventojų skaičių, vykdoma naujų skirstomųjų 
vamzdynų statyba, aprėpiant urbanizuotas teritorijas miesto viduje. Vystoma Pagėgių miesto vandens ūkio 
sistema, planuojama prijungti Benininkų gyvenvietę, kuri šiuo metu faktiškai jau integruota į Pagėgių 
miestą. Tiek ekonominiu, tiek techniniu požiūriu tikslingiausia toliau vystyti bendrą vandenvietę 
Benininkuose, sujungiant Pagėgių miesto ir Benininkų gyvenvietės vandentiekio tinklus. Kartu su 
vandentiekos sistemų plėtra vykdoma esamų gręžinių renovacija, pakeičiant pasenusią, susidėvėjusią 
įrangą į modernią ir ekonomišką. Atlikus ES finansuojamuose vandentvarkos projektuose numatytus 
darbus (vandentiekio sistemos renovacija, įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas), situacija 
vandentvarkos srityje pagerėjo. Tuo pačiu pagerėjo gyvenimo kokybė,  mažiau teršiama aplinka. Pagėgių 
miesto teritorijos bendrojo plano vandentiekos sprendinių srityje vystoma centralizuotų sistemų plėtra, 
įrengiant vandentvarkos sistemas tose miesto dalyse, kuriose sistemų nėra. Projektų įgyvendinimo 
eiliškumas priklausytų nuo esamo gyventojų skaičiaus.  

Vykdoma tolesnė vandentiekos tinklų renovacija bei modernizacija, gręžinių ir siurblinių 
rekonstrukcija, vandens gerinimo įrenginių statyba ir modernizavimas. Laikantis higienos ir aplinkosaugos 
reikalavimų, nustatytos vandenvietės sanitarines apsaugos zonas. Parengtosi vandentvarkos schemos ir 
planai, nustatytas modernizacijos bei naujų įrenginių ir tinklų statybos poreikis. Vandens išteklių atsargoms 
ir kokybei kontroliuoti bei valdyti yra būtinas eksploatuojamų požeminio vandens horizontų, o taip pat ir 
gruntinio vandens, monitoringas. Ateityje reikalinga atlikti perspektyvinių požeminio vandens horizontų 
tyrimus. Miesto gyventojams, nesinaudojantiems centralizuotu vandentiekiu, turėtų būti suteikiama 
informacija apie šachtinių šulinių užterštumą, galimybes filtruoti šulinių vandenį, naudojant aktyvuotos 
anglies filtrus ar pan. 

 
2.5.2. Nuotekų sistema 
Nuotekų tinklų infrastruktūra Pagėgių mieste vystoma centralizuotai. Dalis miesto gyventojų,  

naudojusių vietines nuotekų sistemas yra prijungi prie centralizuotų tinklų. Dėl to ženkliai sumažintas 
aplinkos užteršimas, o tuo pačiu ir pavojus žmonių sveikatai. Pagėgių mieste, įrengtos naujos lietaus 
vandens surinkimo sistemos.  

Žalingą poveikį gyvenamai ir rekreacinei aplinkai bei žmonių sveikatai sumažino nuotekų sistemos 
plėtojimas, nusidėvėjusių surinkimo tinklų renovacija ir modernizacija, lietaus nuotekų sistemos įrengimas. 
Atlikus ES finansuojamuose nuotekų sistemos renovacijos projektuose numatytus darbus, situacija šioje 
srityje pagerėjo. Vykdoma suplanuota tolesnė buitinių nuotekų tinklų plėtra ir esamų renovacija, naujų 
biologinių nuotekų valymo įrenginių statyba, renovuojama esama ir statomos naujos nuotekų siurblinės. 
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Atliktas naujos lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimas. Nuotekų sistemos plėtros klausimams spręsti 
iš anksto rezervuojamos, šiam tikslui tinkamos, teritorijos.  

Nuotekų surinkimo tinklų gerinimas ir plėtra bei nuotekų valymo sistemos įrengimas išsprendė 
Pagėgių miesto teritorijos aplinkos teršimo problemą buitinėmis – fekalinėmis nuotekomis. Nuotekų tinklų 
vamzdynų pakeitimas sumažino infiltraciją, o tuo pačiu energijos suvartojimą nuotekų perpumpavimui ir 
valymui. 

 
2.5.3. Šilumos ūkio vystymas 
Pagėgių mieste nėra centralizuoto šilumos tiekimo. Didele dalimi tai nulemia gamtinių dujų tiekimo 

mieste ir jo prieigose nebuvimas. Pagėgių miesto teritorijos BP sprendiniuose, numačius vystyti šilumos 
ūkį, buvo atlikti šie darbai: 

1. parengtas specialųsis planą, kurio sprendiniai numatytų šilumos ūkio plėtojimą Pagėgių mieste; 
2. vykdomos priemones, skirtos šilumos nuostoliams mažinti; 
3. atliekama senų pastatų apžiūra, nustatant prioritetus jų renovacijai; 
4. vienbučių ir daugiabučių namų savininkai skatinami modernizuoti šildymo sistemas, įrenginius bei 

renovuoti būstus juos apšildant; 
5. rezervuojamos teritorijos šilumos tiekimo trasoms įrengti, skatinamas šių trasų įrengimas 

teritorijose, kur ekonimiškai tai naudinga ir ekologiškai patvaru. 
 Kuriamo Pagėgių miesto šilumos ūkio vystymo principai turėtų atitikti strateginius valstybės 

tikslus ir vietines sąlygas bei poreikius. Pagrindiniai energetikos sektoriaus, tuo pačiu ir šilumos ūkio 
tikslai, įvardinti Energetikos įstatyme, yra energijos tiekimo saugumas, energijos išteklių ir energijos 
vartojimo efektyvumas, neigiamo energetikos veiklos poveikio aplinkai mažinimas, pagrįstos 
konkurencijos skatinimas, vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo skatinimas. Šilumos 
ūkio strateginiai tikslai detalizuojami Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, Energetikos strategijoje, 
Šilumos ūkio plėtros kryptyse, LR teritorijos bendrajame plane ir kituose dokumentuose. Pagėgių miesto 
šilumos ūkio vystymo principai yra: 

- planingas šilumos ūkio vystymas; 
- efektyvus pirminių energijos išteklių ir galutinės energijos vartojimas šilumos ūkio gamybos, 

tiekimo ir vartojimo grandyse; 
- šiluminės energijos gamybos poveikio aplinkai mažinimas; 
- atsinaujinančių, vietinių ir atliekinių išteklių vartojimo šilumos gamybai diegimas. 
Vartotojai šiluma gali būti aprūpinami iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemos arba vietinių ir 

individualių šilumos šaltinių. Centralizuotas aprūpinimas šiluma (CAŠ) – tai aprūpinimo šiluma būdas, kai 
šiluma iš vieno šilumos šaltinio šilumos tinklais tiekiama grupei pastatų. Vartotojus aprūpinant šiluma 
necentralizuotai įrengiamos vietinės katilinės prie atskirų pastatų, pastatuose arba net atskiruose butuose. 
Nacionalinėje energetikos strategijoje nurodoma, kad centralizuotas šilumos tiekimo metodas turi būti 
derinamas su decentralizuotais šilumos šaltiniais, kad būtų efektyviai išnaudojami abiejų būdų pranašumai. 
Vis dėlto centralizuotas šilumos tiekimo būdas mieste turi daugiau ekonominių, socialinių ir gamtosauginių 
privalumų už necentralizuotą šilumos tiekimo būdą: 

- geresnės kontrolės galimybės, didesnis aprūpinimo energija saugumas, patikimumas ir kokybė; 
- mažesnė priežeminė teršalų koncentracija urbanizuotose teritorijose; 
- didesnės atsinaujinančių, vietinių ir atliekinių išteklių vartojimo šilumos gamybai galimybės; 
- mažesnės aprūpinimo šiluma išlaidos; 
- CAŠ sistemos sukuria kogeneracijos panaudojimo galimybę. Kogeneracija (bendra šilumos ir 

elektros gamyba) yra efektyviausia energijos generavimo, deginat kurą, technologija. Centralizuoto šilumos 
tiekimo sistemos ekonominis efektyvumas labai priklauso nuo teritorijos užstatymo intensyvumo. 
Ekonomiškai efektyviausia sistema funkcionuos tankiai užstatytose daugiabučių pastatų teritorijose. 
Sėkmingai šilumos ūkio plėtrai reikšmingos ne tik investicijos, bet ir kiti bendrojo plano sprendimai. Svarbi 
bendrajame plane kuriama gyvenamųjų vietovių struktūra, skatinanti efektyvų energijos vartojimą ir 
energijos išteklių tausojimą. 

Siūloma vystyti šilumos ūkį, miestą aprūpinant šiluma iš centralizuoto šilumos energijos tiekimo 
šaltinio. Dėmesys turėtų būti skiriamas miesto gyventojų tankio ir pramonės objektų koncentracijos 
didinimui. 
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2.5.4. Dujų tiekimas 
Tauragės apskritis negauna gamtinių dujų. Prie magistralinio dujotiekio numatoma įrengti dujų 

skirstymo stotis (DSS) nuo kurių toliau bus plėtojamas skirstomasis vamzdynas. Dujotiekių eksploatacija 
ir plėtra rūpinasi AB „Lietuvos dujos“. Gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtra vykdoma į 
urbanizuotas teritorijas, įvertinus ekonominį pagrįstumą. Dujotiekių tinklai planuojami, projektuojami ir 
klojami įvertinus gamtinių dujų vartotojų skaičių ir jų perspektyvinius poreikius, statybos darbų sąmatą ir 
eksploatavimo kaštus, techninius, ekonominius, ekologinius ir finansinius rodiklius bei atsiperkamumą. 
Pagėgių miesto teritorijos BP sprendiniuose numatytas gamtinių dujų tiekimo vystymas nėra vykdomas 
atsižvelgiant į ekonominę ir demografinę situaciją. 

  
2.5.5. Elektros energijos tiekimas  
Elektros energijos suvartojimas pastaraisiais metais nepadidėjo ir esanti pakankamo galingumo 

miesto elektros energijos tiekimo sistema užtikrina miesto aprūpinimo elektros energija poreikius bendrojo 
plano laikotarpiui. Siūloma tęsti vykdomą elektros energijos tiekimo sistemos atnaujinimą ir 
modernizavimą, nedidinant elektros energijos tiekimo pajėgumų. 

 
2.5.6. Ryšių sistemos vystymas 
Ryšių sistema Pagėgių mieste išvystyta gerai. Miesto gyventojams pašto paslaugų reikšmė nemažėja. 

Kyla fiksuoto telefoninio ryšio skaitmenavimo lygis, nors šio ryšio abonentų skaičius pastaraisiais metais 
sumažėjo. Naudojant pažangias technologijas esamais telekomunikacijų tinklais, teikiama vis daugiau 
kokybiškų interneto ir televizijos paslaugų, todėl fiksuoto ryšio naudotojų skaičius turėtų liautis mažėti ar 
netgi pradėti augti. Pagėgių miesto teritorija padengta mobiliojo ryšio tinklu, o interneto vartojimas, nors ir 
sparčiai auga, tačiau vis dar yra mažesnis, negu daugelyje Europos Sąjungos šalių. Telekomunikacijų 
tinklas Pagėgių mieste pilnai išplėtotas ir funkcionuoja pakankamai efektyviai. Komunikaciniai tinklai 
efektyviausiai veikia, kai potencialūs paslaugų vartotojai yra nedidelėje apibrėžtoje teritorijoje. Siekiant, 
kad ryšių sistema būtų funkcionali ir šiuolaikiška, būtina pastoviai diegti pačias pažangiausias 
technologijas. Siekiant darnaus ir perspektyvaus ryšių sistemos vystymo Pagėgių BP sprendiniai 
įgyvendinti: sudarant sąlygas telekomunikacinėms bendrovėms laisvai ateiti į telekomunikacinių paslaugų 
sferos rinką; derinant teritorijų planus, naujiems komunikaciniams koridoriams šalia gatvių apsaugos zonas 
komunikaciniams kabeliams po 1 metrą į abi puses nuo kabelio ašies; inicijuojant gyventojų švietimą 
informacinių technologijų klausimais; plečiant esamą elektroninių ryšių infrastruktūrą, pagal poreikį 
ruošiant infrastruktūros schemas ir detaliuosius planus naujiems statiniams; įrengiant viešojo interneto 
prieigos taškus, kad internetu turėtų galimybę pasinaudoti kiekvienas pilietis. Viešųjų interneto prieigos 
taškų įrengimui numatyta ir skiriama valstybės ir Europos Sąjungos parama. 

 
2.5.7. Atliekų tvarkymas 
Pagėgių miesto atliekų tvarkymo sistemos pagrindas – Tauragės regiono atliekų tvarkymo planai. 

Pagėgių mieste nepavojingų buitinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistema vystoma. Pagėgių mieste 
atliekos surenkamos organizuotai. Atliekų perdirbimas Pagėgių mieste nevykdomas. Visos surinktos 
komunalinės atliekos yra šalinamos sąvartyne. Didžiąją dalį iš Pagėgių miesto į sąvartyną išvežamų atliekų 
sudaro mišrios komunalinės atliekos ir gatvių sąšlavos ir tik labai nedidelę dalį sudaro komercinės bei 
pramoninės atliekos. Atliekos daugiausiai surenkamos į konteinerius. Esanti atliekų tvarkymo sistema 
patenkina jai keliamus reikalavimus. Būtina siekti, kad mieste esančios, komunalinėms atliekoms rinkti 
skirtos aikštelės ir konteineriai tenkintų gyventojų poreikius bei higieninius – aplinkosauginius 
reikalavimus. Plečiantis gamybai ir paslaugų rinkai, Pagėgių miesto teritorijoje kasmet surenkama vis 
daugiau atliekų. Todėl esama sistema yra peržiūrima, modernizuojama, panaudojant tiek aplinkai, tiek 
gyventojams priimtinus atliekų tvarkymo metodus ir technologijas. Atliekų perdirbimo sistema vystoma 
regioniniu lygiu, remiantis rinkos dėsniais ir ekonominiu skatinimu. Regioninė atliekų tvarkymo sistema 
apima skirtingus atliekų srautus, nustatant atsakomybę už juos ir priemones atliekų saugojimui, surinkimui, 
vežimui, perkrovimui ir tvarkymui. Atliekų tvarkymo sistema atitinka priimtus tarptautinius atliekų 
tvarkymo principus: 
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 - atliekų tvarkymo principų hierarchiją (aukščiausias regioninio atliekų tvarkymo sistemos 
prioritetas yra atliekų vengimas, žemesnis – perdirbimas (rūšiavimas), žemiausias – atliekų šalinimas); 

 - principą „teršėjas moka“ (visi atliekų gamintojai (turėtojai) turi mokėti. Jie privalo padengti visus 
atliekų surinkimo ir saugaus šalinimo kaštus); 

 - artumo (atliekos turi būti apdorojamos arba šalinamos kiek galima arčiau atliekų susidarymo 
vietos, atsižvelgiant į aplinkosauginius, ekonominius ir techninius aspektus). 

 Mišrios atliekos arba atliekos, likusios atskyrus perdirbti tinkamas atliekas, surenkamos į 
konteinerius. Konteinerių pastatymo vietos nustatytos iš anksto. Iš atliekų konteinerių atliekos surenkamos 
didelės talpos specialiu autotransportu su presavimo įranga. Konteinerių skaičius priklauso nuo 
aptarnaujamoje zonoje susidarančių atliekų kiekio, atliekų surinkimo dažnumo ir užstatymo tipo. Pagėgių 
miesto viešoje erdvėje bei rekreacinėse zonose yra pastatytas pakankamas skaičius šiukšlių dėžių 
nerūšiuotų atliekų surinkimui. Perdirbimui tinkamų atliekų utilizavimo pagrindas – atliekų atskyrimas 
susidarymo vietoje ir atskiras perdirbamų atliekų surinkimas. Antrinių žaliavų surinkimui įrengiamos 
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės. Šiose aikštelėse yra bent po vieną konteinerį, skirtą stiklui, 
popieriui bei kartonui ir plastikui. Biodegraduojančių atliekų kiekiai sąvartyne sumažėtų, jei šios atliekos 
būtų surenkamos atskirai. Organinių atliekų perdirbimui taikomas kompostavimas arba perdirbimas 
biodujų įrenginiuose. Siekiant Pagėgių miesto atliekų tvarkymo sistemos darnaus vystymosi, vadovaujantis 
BP sprendiniais: 

1. išspręstas konteinerių aikštelių pastatymo vietų parinkimo, konteinerių aikštelių žemės 
nuosavybės, konteinerių skaičiaus ir dydžio nustatymo klausimus; 

2. įdiegtas atskirą popieriaus, plastiko ir stiklo surinkimo sistemą; 
3. įvestas atskirą biodegraduojančių atliekų surinkimas iš komercinių įmonių (kavinių ir pan.), 

pastatant specialius konteinerius; 
4. rezervuotos teritorijos konteinerinių aikštelių ir antrinių žaliavų sandėliavimo vietų įrengimui; 
5. pastatytas pakankamas skaičius šiukšlių dėžių nerūšiuotų atliekų surinkimui bei užtikrintas 

periodiškas šių atliekų išvežimas; 
6. informuota visuomenė apie regioninę atliekų tvarkymo sistemą, vykdoma švietėjiška veikla 

atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos klausimais. 
 

2.6. Gamtinis karkasas ir kraštovaizdis 
Svarbiausi Pagėgių miesto teritorijų tvarkymo sprendinių principai yra lankstumo principu 

vadovaujantis plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės turi būti derinami ir 
tikslinami atsižvelgiant į sparčiai kintančias miesto išorės ir vidaus sąlygas ir subalansuotos plėtros ir 
nuoseklios raidos principu vadovaujamasi siekiant saugoti kraštovaizdžio, biologinę įvairovę, kultūros 
paveldo objektus. Kraštovaizdžio transformacijos turi būti nuoseklios ir neturi mažinti jo vertės bei naikinti 
vertės požymių. Visų planuojamų veiklų tipas, mastas ir intensyvumas turi atitikti planuojamos teritorijos 
natūralias plėtros galimybes. 

 
2.6.1 Pagėgių miesto teritorijos sprendinių paskirtis 
Pagėgių miesto bendrojo plano sprendiniai – tai  miesto erdvinės plėtros ir funkcinių prioritetų 

nuostatų 10 metų laikotarpiui konkretizavimas. Pagėgių miesto išorinės aplinkos dalies sprendiniai 
įtakojantys miesto vystymą: 

- prioritetine veikla Pagėgių miesto prieigose esančių upių pakrantėse nustatyti rekreacinę, 
smulkiosios rekreacinės laivybos ir dviračių bei pėsčiųjų takų  tinklo sukūrimą; 

- ruošiant mieste specialiuosius rekreacijos ir turizmo planus, naujų kvartalų, transporto ir pramonės 
kompleksų detaliuosius planus rengti, vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos paruoštu Ekogeologinių 
rekomendacijų žemėlapiu;  

- paruošti Pagėgių miesto ir priemiestinių teritorijų kraštovaizdžio planą, vadovaujantis Europos 
Kraštovaizdžio konvencija, Lietuvos Kraštovaizdžio krypčių aprašu; 

- transporto, infrastruktūros energijos tiekimo sistemas planuoti palankias miesto prieigų 
kraštovaizdžiui, gamtinei ir kultūrinei aplinkai, atlikus poveikio aplinkai vertinimą; 
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- Pagėgių savivaldybės teritorijoms, esančioms greta Pagėgių miesto turi būti parengti rekreacinių 
teritorijų, dviračių takų,  infrastruktūros specialieji planai, socialinių objektų išdėstymo planai, 
užtikrinantys miesto ir savivaldybės gretimų plotų aptarnavimą, suderintą rekreacinių paslaugų plėtrą; 

- savivaldybės teritorijos detalieji planai, transporto, dviračių takų planai, sąlygos jiems nustatytoje 
miesto įtakos zonoje turi būti suderinti su Pagėgių miesto teritorijų planavimo dokumentais; 

- parenkant vietą naujiems inžinerinių komunikacijų, susisiekimo, pramonės, komercijos 
kompleksams mieste ir priemiestyje turi būti taikomas apdairumo principas. Turi būti nustatytas 
planuojamos ūkinės veiklos, plėtros programų, teritorinių planų įgyvendinimo poveikis gamtinei, 
rekreacinei, gyvenamajai aplinkai, miesto kraštovaizdžiams, žmonių sveikatai, numatytos ekstremalių 
situacijų prevencijos, padarinių mažinimo ir likvidavimo, o taip pat kompensacinės priemonės. 

 
2.6.2. Gamtinis karkasas 
Nustatyta, kad Pagėgių miesto teritorijoje yra vietinio lygio gamtinio karkaso teritorijos. Pagėgių 

mieste gausu želdynų. Tai rodo, kad vietinio lygio gamtinio karkaso sistema, užtikrinanti miesto ekologinę 
pusiausvyrą, yra išvystyta gerai. Ir vis tik, dėl aukšto teritorijos sukultūrinimo laipsnio ir gausių urbanistinių 
elementų, vietinio lygio gamtinio karkaso teritorijos gali būti vertinamos tik kaip silpno geoekologinio 
potencialo gamtinio karkaso teritorijos. Pagėgių miestą supančių migracijos koridorių vystymas ir 
nutrūkusių koridorių grandžių atkūrimas, taip pat naujų rajoninio lygmens slėninės migracijos koridorių 
formavimas Pagėgių priemiesčiuose yra svarbiausi ir sudėtingiausi Pagėgių miesto gamtinio karkaso 
ugdymo uždaviniai. Tose migracijos koridorių dalyse, kur užstatytos teritorijos yra prigludę prie upelių 
vagos, atkurti sunaikintus pakrančių biotopus yra sudėtinga ar visai neįmanoma. Dėl to, didžiausias 
dėmesys turėtų būti skiriamas išsaugoti ir apželdinti išlikusioms esamoms neužstatytoms migracijos 
koridorių dalims arba formuoti naujoms. Pagėgių mieste želdynai užima pakankamus plotus, tačiau jų 
paplitimas yra nevienodas. Gyvenamose miesto teritorijose, kur žalieji plotai formuoja vietinio lygmens 
gamtinio karkaso elementus, želdynų trūksta. Nors mieste esantys želdynai yra tik silpno geoekologinio 
potencialo gamtinio karkaso teritorijos, jų vaidmuo užtikrinant miesto ekologinę pusiausvyrą ir gerą 
mikroklimatą, yra reikšmingas. Dėl to, miesto bendro naudojimo teritorijų, turinčių gausius želdynus, plėtra 
yra labai svarbi. Teigiamą poveikį Pagėgių miesto gamtinio karkaso teritorijų būklei bei pačiam miestui 
darytų ne tik miesto esamų gamtinio karkaso elementų vystymas ir trūkstamų dalių atkūrimas, bet ir žaliųjų 
jungčių su kitais, už miesto ribos esančiais, visų lygmenų gamtinio karkaso elementais, formavimas. Mažai 
antropogenizuotų teritorijų išsaugojimas ir želdynų plėtojimas priemiesčio gamtinio karkaso elementuose, 
padėtų jiems vykdyti ekologines funkcijas. Miesto gamtinio karkaso būklę pagerintų viso regiono gamtinio 
karkaso ugdymas, miškingumo didinimas, aplinkos taršos mažinimas. Vadovaujantis Pagėgių miesto BP, 
siekiant vystyti gamtinį karkasą buvo:  

1. Formuojamos žaliosios jungtys su miestą supančiais gamtinio karkaso elementais; 
2. Nustatomi tikslūs kiekvieno kvartalo privalomai išsaugomų ar naujai suformuojamų žaliųjų plotų 

normatyvai, rengiant atskirų teritorijų detaliuosius planus; 
3. Siekiant sudaryti sąlygas geresnei gyvenimo kokybei miesto gyventojams bei stiprinti gamtinio 

karkaso atsparumą antropogeniniam poveikiui, išsaugomas esamą parkų ir skverų tinklas  bei formuojamos 
papildomos teritorijos su aiškiomis ribomis naujiems miesto parkams ir skverams.  8. Renovuoti bei 
rekultivuoti miesto teritorijoje esančius apleistus vandens telkinius ir jų pakrantes, jas pritaikant rekreacijai 
bei biologinės įvairovės gausinimui. 

4. Vykdomos kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimo priemonės jo įvairovės 
išsaugojimo srityje darniai plėtrai užtikrinti teikiami prioritetiniai uždaviniai: 

4.1. Pagėgių miesto bendrosios žemėnaudos struktūros optimizavimas, stiprinant ir plečiant 
ekologines kompensacines gamtinio karkaso teritorijų funkcijas; 

4.2. gamtinio kraštovaizdžio elementų apsauga ir plėtra Pagėgių miesto urbanizuotose teritorijose; 
4.3. gamtinės rekreacinės aplinkos tausojimas ir gamtinių vietovių urbanizavimo sustabdymas; 
4.4. hidrografinio tinklo, kaip gamtinio karkaso migracijų koridorių pagrindo, struktūros apsauga bei 

gamtosauginių priemonių juose stiprinimas. 
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2.6.3. Kraštovaizdis, bendro naudojimo teritorijos ir gamtos paveldas 
Urbanizuotų teritorijų viešosios erdvės, parkai ir skverai sudaro Pagėgių miesto bendro naudojimo 

teritorijas. Didžiausius plotus bendro naudojimo teritorijų tarpe užima urbanizuotų teritorijų viešosios 
erdvės – žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus. 
Pagėgių miestas pakankamai turtingas želdynais. Dauguma želdynų masyvų jungiasi žaliaisiais koridoriais 
– gatvių želdiniais. Norint užtikrinti želdinių apsaugą ir vykdyti jų tvarkymą, buvo atlikta pilna miesto 
želdynų inventorizacija. Vienas iš Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano tikslų – parengta miesto 
gamtinės aplinkos plėtotės strategiją, kurioje būtų nustatyti gamtinės aplinkos vystymo, tvarkymo ir 
apsaugos principai nėra parengta. Įgyvendinama tokia strategija prisidėtų prie darnios miesto aplinkos 
raidos. Suformuotos Pagėgių miesto gamtinės aplinkos plėtros kryptys, nustatančios saugomų ir 
vertingesnių gamtinių teritorijų vystymą, padėtų užtikrinti gerą miesto ekologinę būklę. 

Pagėgių m. parkuose įrengta rekreacinė infrastruktūra. Įrengti suoleliai, vaikų žaidimo aikštelės, 
viešieji tualetai, sukurtos puikios rekreacinės teritorijos. Siekiama, kad parkai taptų gyventojų laisvalaikio 
ir poilsio oazėmis. Sutvarkyta aplinka ir įrengta reikiama infrastruktūra sukuria geras sąlygas įvairaus 
amžiaus žmonėms kultūringai leisti laiką gamtoje. Vešintys parkų želdynai prisidėjo prie Pagėgių miesto 
gamtinės aplinkos būklės gerinimo ir žaliosios erdvės formavimo, praturtino miesto biologinę įvairovę, 
prisidėjo prie antropogeninės veiklos keliamos aplinkos taršos mažinimo.  

Miesto bendro naudojimo teritorijose esantys želdynai – svarbus miesto erdvinės struktūros 
elementas, praturtinantis miesto architektūrinę kompoziciją. Jie formuoja žaliąsias erdves (parkus, skverus, 
rekreacines zonas ir pan.). Suplanuota, vientisa ir prižiūrima želdynų sistema sukuria estetiško miesto 
įvaizdį, užtikrina ekologinį stabilumą, gerina oro sudėtį, teigiamai veikia mikroklimatą. 

 
2.6.4. Rekreacija ir turizmas 
Pagėgių miestas santykinai „iškrenta“ iš turizmo aplinkos konteksto, kadangi tiesiogiai neįeina į 

turizmo kelius. Turizmo vystymas mieste turi perspektyvų – esami turizmo keliai praeina magistraliniais 
keliais, todėl Pagėgių miestas planuoja sudaryti aptarnavimo sąlygas šiais keliai keliaujančių asmenų 
poreikių tenkinimui. Pagėgių savivaldybės turizmo infrastruktūrą sudaro automobilių turizmui pritaikyti 
keliai, dviračių takai, pėsčiųjų takai, vandens turizmo trasos su poilsio ir apžvalgos aikštelėmis, kempingai 
bei vietos stovyklavietėms, nakvynės namų, motelių ir viešbučių tinklas, maitinimo įstaigų tinklas, kaimo 
sodybos bei gyventojai, teikiantys B + B (lova + pusryčiai) paslaugas. Ypač svarbią vietą užima 
informacinė sistema – turizmo informacijos centras, teikiantis tiek turistinę, tiek pažintinę kultūrinę 
informaciją, informaciniai stendai, nukreipiamieji ženklai bei leidiniai – žemėlapiai, lankstinukai, bukletai. 
Kol kas menka apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų įvairovė – nėra kempingų, motelių, kaimo 
turizmo sodybų, jaunimo nakvynės namų, turistinės klasės viešbučių. Viešosios infrastruktūros (vandens ir 
dviračių turizmo trasų, paplūdimių, prieplaukų, poilsio aikštelių, kempingų, kitos laisvalaikio ir pramogų 
infrastruktūros) trūkumas bei tai, kad kultūros paveldo objektai, nepritaikyti turistų lankymui ir neintegruoti 
į turistines trasas (maršrutus), išlieka aktualia problema, plėtojant turizmą atskiruose regionuose bei 
besiformuojančiuose turistinės traukos centruose, tokiuose kaip Pagėgių savivaldybė ir Pagėgių miestas. 
Pagėgių miesto esamas turizmo ir poilsio potencialas išnaudojamas mažai. Šiuo metu  geriausiai žinomas 
ir gausiausiai lankomas greta Pagėgių miesto esantis objektas,  buvusi II pasaulinio karo koncentracijos 
stovykla  Oflager 53, taip pat šalia Pagėgių – Rambyno regioninis parkas, Vilkyškių urbanistinis draustinis, 
M. Jankaus muziejus, Bitėnų kapinės. Gamtinė įvairovė, gamtos, istorijos ir kultūros paveldo paminklų 
gausa ir koncentracija nedidelėje teritorijoje šalia Pagėgių miesto, geras krašto pasiekiamumas sudaro 
išskirtines prielaidas turizmo vystymui. Pagėgiuose ir apylinkėse esantys kultūros ir gamtos paveldo 
paminklai gali tapti traukos taškais ne tik Kauno ir Klaipėdos miestų bei Lietuvos keliaujantiems žmonėms, 
bet ir užsienio turistams. Savitas Mažosios Lietuvos miestelis su tarpukario architektūros paveldo 
fragmentais, lengvai pasiekiamas automobiliu, traukiniu ar tiesiog dviračiu neabejotinai gali tapti turizmo 
ir poilsio traukos centru. Vertinant tokių tendencijų galimybę, svarbu imtis objektų, sudarančių Pagėgių 
miesto istorinį branduolį ir atspindinčių įvairių miesto vystimosi laikotarpių kultūrinį paveldą  išsaugojimo 
ir sutvarkymo, turizmo informacinių paslaugų teikimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų plėtros 
skatinimo. Rekreacinių teritorijų trūkumo ir lankytojų srautų paskirstymo problemą padėtų spręsti 
intensyvesnis esamų miesto viešųjų erdvių panaudojimas ir plėtra. Miesto parkuose planuojama įrengti 
daugiau žaidimų ir sporto aikštelių, pasivaikščiojimo ir pažintinių takų. Poilsiui skirtose teritorijose įrengtas 
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apšvietimas, pastatyti suoleliai ir šiūkšliadėžės. Ypatingas dėmesys kreipiamas į vietinės reikšmės želdynų 
gausinimą, juose esančio poilsio reikmėms skirto inventoriaus būklę ir įrengimą, vykdomą šių teritorijų 
priežiūrą. Rekreacijos ir turizmo infrastruktūros plėtros mieste sprendinių įgyvendinimui miesto teritorijoje 
išskirtos skirtingo intensyvumo rekreacinių išteklių naudojimo erdvės. Šiose erdvėse siūloma plėtoti 
rekreacijos ir turizmo infrastruktūrą (viešbučius), pramogų ir laisvalaikio paslaugas. Miesto rekreacinių 
išteklių eksploatavimo intensyvumas priklauso nuo esamų saugomo kraštovaizdžio teritorijų bei gamtos 
išteklių vertingumo. Siekiant užtikrinti Pagėgių miesto rekreacinės sistemos darnią plėtrą planuojama: 

1. Kultūros paveldo pritaikymas visuomenės rekreacinėms poreikiams bei kultūros paveldo objektų 
pritaikymas formuojant vietinius turistinius maršrutus Pagėgiuose. 

2. Autoturizmo infrastruktūros plėtra išnaudojant esamų gatvių tinklą. 
3. Dviračių turizmo infrastruktūros plėtra. 
4. Paruošti specialią Pagėgių miesto Turizmo infrastruktūros, verslo ir paslaugų plėtros programą. 
 

2.6.5. Aplinkos apsauga  
Siekiant mažinti oro taršos ir triukšmo įtaką žmogaus sveikatai mieste suformuoti stabilūs apsaugos 

želdynai nuo magistralinių  gatvių ir gamybinių rajonų. Renovuoti bei rekultivuoti miesto teritorijoje 
esantys vandens telkiniai ir jų pakrantes, taip pat užterštos šlapžemės, jas pritaikant rekreacijai bei 
biologinės įvairovės gausinimui. Gamtinėse ir mažai urbanizuotose miesto teritorijose palei vandens 
telkinius suformuoti atsparūs poveikiui, taršai bei gebantys taršą absorbuoti želdynai ir vejos; 

 
2.6.6. Civilinė sauga 
Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas – paruošti miesto bendruomenę ekstremalioms 

situacijoms, užtikrinti sklandų perėjimą nuo kasdienės veiklos prie veiklos ekstremalių situacijų metu bei 
sumažinti valstybės ekonominius nuostolius ekstremalių situacijų atvejais. Išsaugoti žmonių gyvybę, 
sveikatą, turtą bei aplinką. Skatinti visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti pasitikėjimą civilinės 
saugos ir gelbėjimo sistemos veikla. Pagėgių mieste yra ekstremalių situacijų šaltinių, galinčių sukelti 
daugelio žmonių žūtį ar pakenkti sveikatai. Tai – hidrotechniniai statiniai, taip pat ir kasmetiniai Nemuno 
potvyniai, susisiekimo sistema, pavojingų cheminių medžiagų pervežimai. Įgyvendinti Hidrotechninių 
statinių apsaugos sprendiniai: Parengtas hidrotechninių statinių priežiūros reglamentą, įvertinant priežiūros 
pobūdį ir periodiškumą. Atlikta kitų potencialių vietų upių vandens lygio matavimo postams įrengti 
galimybių studiją. Pakoreguota hidrotechninių mazgų parametrus taip, kad potvynio metu nesusidarytų 
papildomas vandens lygio pakilimas. Sukurti teisiniai mechanizmai, įpareigojantys tvenkinių savininkus ir 
nuomininkus privaloma ir neskundžiama tvarka vykdyti Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 
nutartis dėl vandens lygio sureguliavimo prieš artėjant ekstremalioms gamtinėms situacijoms. Patikslintos 
1% (pasitaikančio 1 kartą per 100 metų) ir 5% (pasitaikančio 1 kartą per 20 metų) potvynių užliejimo ribas 
ir tai įvertinti galimybių studijoje. Įvertinus tikimybinius potvynių parametrų dydžius, nustatoma, kad 5% 
tikimybės potvynio vagoje statybos draudžiamos. 1% tikimybės potvynio vagoje galimi tik statiniai, 
atlaikantys potvynius. Įrengiant naujus tiltus ir rekonstruojant senus, turi būti atliekama pralaidų hidraulinių 
parametrų atitikimo 1% tikimybės potvynio praleidimui korektūra. Atliekant šiuos darbus rajoniniuose ir 
vietinės reikšmės keliuose, skaičiuotino potvynio tikimybė turi būti 5%. Nutarta išsaugoti užliejamas 
pievas, kurios svarbios ne tik gamtiniu – aplinkosauginiu požiūriu, bet ir civilinės saugos aspektu, kai 
potvynių metu šiuose plotuose yra kaupiamas vanduo, kuris vėliau, krintant vandens lygiui, grįžta atgal į 
upės vagą.  

Užliejamose teritorijose ribojama bet kokia statyba, nesusijusi su upių vagotvarka. Savivaldybei 
parengus, o seniūnijoms vykdant priežiūros funkcijas, parengti prevenciniai upių vagotvarkos ir tvenkinių 
priežiūros reglamentai, įpareigojantys greta esančių sklypų savininkus ir nuomininkus vykdyti reguliarią 
upių vagų ir jų pakrančių bei tvenkinių pakrančių valymą ir priežiūrą.  

Potvynių padariniams likviduoti kasmet racionaliai naudojamos valstybės biudžeto lėšos ir vietos 
materialinės lėšos.  
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2.6.7 Autokeliai ir automobilių transportas 
Įvertinant pakitusį autotransporto skaičių, teikiami pasiūlymai Valstybinei automobilių kelių 

direkcijai ir Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie LR Susisiekimo ministerijos dėl rajono kelių 
nomenklatūros koregavimo, įrengtos saugos priemonės centrinėje miesto gatvėje. 

2.6.8 Geležinkeliai 
Ruožai ties geležinkelio pervažomis nuolat prižiūrimi, kontroliuojamas matomumas ir eismo 

saugumas jose. Įrengta apsauginė tvora ties Pagėgių miestą kertančiomis geležinkelio linijomis. 
2.6.9 Priešgaisrinė sauga. 
Prie visų vandens telkinių, kurių plotas 0,5 ha ir daugiau, nežiūrint į jų juridinę ir teisinę 

priklausomybę, palikti arba naujai įrengti ir nuolat prižiūrimi priešgaisriniai privažiavimai.  
 
Rekomendacijos: 
Koreguojant Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrąjį planą: 
1.Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius ir 

gamtinius elementus, panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius. 

2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų 
sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą,  

3.Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir 
gamtinius elementus, panoramas,   išplėtoti jų vizualinę apsaugą; 

4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto gamtinio 
karkaso dalyje - Benininkų upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, 
sudarant platesnes galimybes visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  
kraštovaizdžio formavimą ir ekologinę būklę. 

5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius 
anksčiau suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2  ir V11. 

6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo 
žymėjimo indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 
reikalavimus. 

 
 

Projekto vadovė   
kvalifikacijos atestato Nr. ATP695                                                                    architektė A. Čepienė  
                                                                                                                           inžinierius G. Tamošaitis 
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3.  PAGĖGIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS 
 

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17d. įsakymu Nr. 
A1-64 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir 
planavimo tikslų nustatymo“ ir 2017-01-17 įsakymas Nr.A1-65 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos dalies 
(Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa“, atliekamas Pagėgių miesto 
bendrojo plano koregavimas 6 teritorijose. 

Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų neatitikimas Aplinkos ministro įsakymu 
patvirtintoms Teritorijų planavimo normoms atsirado 2013-06-27 patvirtinus Teritorijų planavimo įstatymo 
pakeitimo įstatymas Nr. XII-407 ir vėlesnes redakcijas. Įstatymu pakeista bendra teritorijų planavimo  
koncepcija ir procedūros. Kartu su teritorijų planavimo įstatymu pakeista ar redaguota eilė teritorijų 
planavimą reglamentuojančių dokumentų. Atsiradę skirtumai tarp teritorijų planavimo reglamentavimo ir 
patvirtinto Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių trukdo vykdyti tinkamą miesto užstatytų ir 
žaliųjų plotų tvarkymą ir naudojimą. 

 
Bendruoju planu nustatytos funkcinės zonos savo turiniu atitinka minėtose normose įvardintas miestų 

funkcines zonas, nors jų pavadinimai skiriasi. Žemiau 1 lentelėje pateikiamas naudojamų funkcinių zonų 
sugretinimas su Teritorijų planavimo normose aprašytomis funkcinėmis zonomis. Teritorijų planavimo 
naujose normose taip pat numatyta, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali būti nustatytos ir kitos, 
normose nenurodytos specifinės funkcinės zonos. 

 
1. lentelė. Koreguojamos Teritorinių reglamentų lentelės ir Teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos 
reglamentų lentelės tipo indeksų sulyginamas. 

Pagėgių miesto teritorijos BP Teritorijų planavimo normos 
Teritorinių reglamentų lentelė Teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos 

reglamentų lentelė 
Teritorijos (reglamentinės zonos) 
pavadinimas 

Funkcinė zona (naudojimo tipas) 

1. Visuomeninio prioriteto teritorijos - 
1.1 Specializuoto visuomeninio (viešojo) 
prioriteto teritorijos (specializuotų 
kompleksų, viešųjų pastatų) 

Specializuotų kompleksų zona 
(Specializuotų kompleksų teritorija, 
socialinės infrastruktūros teritorija) 

1.2 Bendro visuomeninio (viešojo) prioriteto 
(miesto centras, pocentriai)  

Gyvenamoji zona 
(Mišri gyvenamoji teritorija) 

1.3 Mišraus visuomeninio – gyvenamojo 
prioriteto teritorijos (gyvenamųjų namų 
teritorijos visuomenei svarbiose vietose) 

Gyvenamoji zona 
(Mišri gyvenamoji teritorija) 

2. Gyvenamojo prioriteto teritorijos - 
2.1 Didelio intensyvumo gyvenamojo 
prioriteto (pusiau uždaros daugiabučių namų 
grupės) 

Gyvenamoji zona 
(Mišri gyvenamoji teritorija) 

2.2 Mažo intensyvumo gyvenamosios 
teritorijos 

Gyvenamoji zona 
(Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorija) 

2.3 Mišraus gyvenamojo – viešųjų, 
rekreacinių želdynų prioriteto teritorijos( gyv. 
namai (vilos) rekreacijai svarbiose 
teritorijose, sodų bendrijose) 

Sodininkų bendrijų zona 
(Sodininkų bendrijų teritorija) 
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3. Želdynų prioriteto teritorijos - 

 
 
 

3.1 Rekreaciniai, apsauginiai ir ekologinės 
paskirties želdynai 

Miškų ir miškingų teritorijų zona 
(Miškai ir miškinga teritorija) 
Žemės ūkio teritorijų zona 
(Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija) 
Bendrojo naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų 
zona 
(Bendrojo naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų 
teritorija) 
 

3.2 Atskirieji specialios paskirties (mokslinės, 
kultūrinės ir memorialinės) želdynai 

Bendrojo naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų 
zona 
(Bendrojo naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų 
teritorija) 

3.3 Vandenys Vandenų zona (vandenys) 
3.4 Perspektyvinės vandenvietės teritorijos Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona 

(Vandenvietė) 
4. Specializuotos ūkinės veiklos prioriteto 
teritorijos 

- 

4.1 Verslo, gamybos, pramonės teritorijos Pramonės ir sandėliavimo zona 
(Pramonės ir sandėliavimo teritorija) 
Žemės ūkio teritorijų zona 
(Specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija) 

4.2 Infrastruktūros teritorijos Inžinerinės infrastruktūros zona 
(Inžinerinės infrastruktūros teritorija) 

4.3 Mišrios infrastruktūros – visuomeninio 
prioritetų teritorijos (susisiekimo 
infrastruktūros koridoriai) 

Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona 
(Inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorija) 

 
Atlikus planuojamos teritorijos esamo būklės įvertinimą, pasikeitusį teritorijų planavimo ir 

naudojimo teisinį reguliavimą ir vadovaujantis nustatytais planavimo uždaviniais Pagėgių miesto teritorijos 
bendrojo plano koregavimu tikslinamas miesto teritorijos naudojimo reglamentavimas (2. Lentelė) ir 
penkios miesto struktūrinių vienetų teritorijos (3. Lentelė). 

 
2. lentelė. Koreguojama teritorija Nr.1 
Koreguojamos 
teritorijos 
numeris 

Nr.1 

Koregavimo rūšis           Vadovaujantis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-8, VII skyriaus ,,Bendrųjų planų sprendinių keitimas ir 
koregavimas‘‘ 139.3 punktu atliekami bendrojo plano esmės nekeičiantys 
pakeitimai ir panaikinamas prieštaravimas tarp Pagėgių miesto teritorijos bendrojo 
plano sprendinių ir  LR Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr.D1-7 „Dėl 
teritorijų planavimo normų patvirtinimo“, teritorijų planavimo dokumentų erdvinių 
duomenų specifikacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimų 
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Koregavimo 
tikslas ir 
uždaviniai 

Planavimo tikslai: 
 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, 
antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, papildyti kraštovaizdžio 
ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendinius. 
 2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame 
plane suplanuotų teritorijų sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir vertybių atkūrimą. 
 

Bendrojo plano 
koregavimo 
aprašymas 

Planavimo tikslas Nr.1, Nr.2 uždavinys Nr.1. 
         Siekianti patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų zonų teritorijas, 
detalizuoti  Pagėgių miesto kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, 
kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius elementus, 
panoramas, išplėtoti jų vizualinę apsaugą koreguojamas Pagėgių miesto teritorijos 
neurbanizuojamų teritorijų reglamentavimas. Nustatymas gamtinio ir urbanistinio 
karkasų sudedamųjų dalių (funkcinių zonų) reglamentavimas vadovaujantis 
Teritorijų planavimo normomis. Šis koregavimas leidžia aiškiau suprasti teritorijų 
naudojimo funkcinių zonų apibrėžimus ir panaikina bendrojo plano spragas. 
 
Planavimo tikslas Nr.1 uždavinys Nr.3. 

Vadovaujantis planavimo tikslais ir uždaviniais koreguojama Sprendinių. 
Pagrindinio brėžinio M1:5000 teritorinių reglamentų lentelė. Teritorinių 
reglamentų lentelėje nustatyti teritorijų naudojimo reglamentai koreguojami ir 
išdėstomi Teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų lentelėje 
Sprendiniai. Pagrindinis brėžinys M1:5000. Bendrajame plane nustatyti teritorijų 
reglamentai ir jų dydžiai nėra keičiami, koreguojant bendrojo plano sprendinius 
tikslinami teritorijų naudojimo tipo naudojimo indenksai ir spalvos pagal Teritorijų 
planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 ir 
Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr.D1-7 „Dėl teritorijų planavimo normų 
patvirtinimo“ reikalavimus. Koreguojamos Teritorinių reglamentų lentelės ir 
Teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų lentelės tipo indeksų 
sulyginamas pateikiamas 1.1 lentelėje.  

Teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų lentelėje koreguojami 
tipo žymėjimo indeksai ir spalvos tikslinami visoje bendrojo plano sprendinių 
teritorijoje ir sutartiniuose pažymėjimuose. Tipo žymėjimo indeksai ir spalvos 
nekeičia teritorijų formos ir dydžio. 

Koreguojamos 
Bendrojo plano 
dalys 

          Koreguojamas Sprendinių. Pagrindinis brėžinys M1:5000. Sprendinių. 
Pagrindiniame brėžinyje koreguojama Nr.1 pažymėta teritorija, teritorinių 
reglamentų lentelė ir sutartiniai ženklai. Likusiuose brėžiniuose pažymimos 
Pagrindiniame brėžinyje koreguojamos teritorijos. 
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3. lentelė. Koreguojama teritorija Nr.2 
Koreguoja-
mos 
teritorijos 
numeris 

Nr.2, 3, 4, 5, 6 pažymėtos teritorijos – C2, C6, C5, V16, V11 

Koregavimo 
rūšis 

         Vadovaujantis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 
VII skyriaus ,,Bendrųjų planų sprendinių keitimas ir koregavimas‘‘ 139.3 punktu atliekami 
bendrojo plano esmės nekeičiantys pakeitimai ir panaikinamas prieštaravimas tarp Pagėgių 
miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių ir  LR Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo 
Nr.D1-7 „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“, teritorijų planavimo dokumentų 
erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimų 

Koregavimo 
tikslas ir 
uždaviniai 

Planavimo tikslai: 
 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, 
antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, papildyti kraštovaizdžio ekologinės 
būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendinius. 
 2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų 
būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir vertybių atkūrimą. 
Planavimo uždaviniai: 
 1. Patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių 
miesto kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, 
antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti jų vizualinę apsaugą; 
 2. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto 
bendrojo plano sprendinius, sudarant platesnes galimybes visuomenei pažinti ir naudoti 
kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir ekologinę būklę. 
 3. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo 
kraštovaizdžio formavime programos nuostatas bei įvertinus visuomenės pasiūlymus, 
tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotose teritorijose 
V16, C5, C6, C2  ir V11. 
 4. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos 
naudojimo tipo žymėjimo indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų 
erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus. 
 

Bendrojo 
plano 
koregavimo 
aprašymas 

Planavimo tikslai Nr.1, Nr.2 uždaviniai Nr.1, Nr.2. 
          Siekianti patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų zonų teritorijas, detalizuoti  
Pagėgių miesto kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines 
vertybes, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti jų vizualinę 
apsaugą koreguojamas Pagėgių miesto teritorijos neurbanizuojamų teritorijų 
reglamentavimas. Nustatymas gamtinio ir urbanistinio karkasų sudedamųjų dalių 
(funkcinių zonų) reglamentavimas vadovaujantis Teritorijų planavimo normomis. Šis 
koregavimas leidžia aiškiau suprasti teritorijų naudojimo funkcinių zonų apibrėžimus ir 
panaikina bendrojo plano spragas. 
         Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje - Benininkų upelio  teritorijoje, tikslinami Pagėgių miesto 
bendrojo plano sprendiniai - Rekreacinių, apsauginių ir ekologinės paskirties želdynų zonai 
nustatoma Bendrojo naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona. 
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Planavimo tikslas Nr.1, Nr.2 uždavinys Nr.3. 

Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos 
išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos nuostatas bei 
įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius 
anksčiau suplanuotose teritorijoje C2, C6, C5, V11, V16.  

Struktūrinių vienetų – C2, C6, C5, V11, V16 teritorijose, koreguojami tipo žymėjimo 
indeksai, spalvos ir teritorijų forma, dydis, vadovaujantis esamos būklės analizės 
duomenimis, parengtais teritorijų planavimo dokumentais. Struktūrinių vienetų naudojimo 
reglamentas nėra keičiamas, o koreguojamos atskiros dalys, forma. Koreguojamų 
funkcinių zonų ribos sugretinamos su įregistruotų nekilnojamo turto registre sklypų 
ribomis. Pažymimi įrengti miesto želdynai. Šių koregavimų pagrindu toliau lentelėje 
pateikiamos ištraukų sulyginimas Pagėgių miesto BP sprendinių ir koreguotų Pagėgių 
miesto BP sprendinių kiekvienoje teritorijoje. 

Teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentų lentelėje koreguojami tipo 
žymėjimo indeksai ir spalvos tikslinami visoje bendrojo plano sprendinių teritorijoje ir 
sutartiniuose pažymėjimuose.  

 
Pagėgių miesto BP sprendiniai C2 
teritorijoje 
 

 

Koreguoti Pagėgių miesto BP sprendiniai 
C2 teritorijoje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagėgių miesto BP sprendiniai C6 
teritorijoje 

Koreguoti Pagėgių miesto BP sprendiniai 
C6 teritorijoje 
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Pagėgių miesto BP sprendiniai C5 
teritorijoje 
 

 

Koreguoti Pagėgių miesto BP sprendiniai 
C5 teritorijoje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagėgių miesto BP sprendiniai V16 
teritorijoje 

Koreguoti Pagėgių miesto BP sprendiniai 
V16 teritorijoje 
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Pagėgių miesto BP sprendiniai V11 
teritorijoje 
 

 

Koreguoti Pagėgių miesto BP sprendiniai 
V11 teritorijoje 
 

 
 

Koreguojamo 
Bendrojo 
plano dalys 

Koreguojamas Sprendinių. Pagrindinis brėžinys M1:5000. Sprendinių. Pagrindiniame 
brėžinyje koreguojama Nr.2, 3, 4, 5, 6 pažymėtos teritorijos – C2, C6, C5, V16, V11. 
Likusiuose brėžiniuose pažymimos Pagrindiniame brėžinyje koreguojamos teritorijos. 

 
Papildomi reglamentai/nuostatos:  

Kompleksinį teritorijų planavimo dokumentą sudaro raštu ir grafiškai išreikštų teritorijų planavimo 
sprendinių rezultatų visuma (aiškinamasis raštas ir brėžiniai);  

Numatant planuojamoje teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuri patenka į ūkinės komercinės 
veiklos rūšių, kurioms nustatomos sanitarinės apsaugos zonos, sąrašus bei nustatomos specialiosios žemės 
ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkinės veiklos apribojimai, vadovautis sanitarinės 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių bei specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
reikalavimais;  

Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų 
teisėti interesai;  

Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą 
leidžiantys dokumentai“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio 
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statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, 
negali būti didesnis kaip 8,5 m. Didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas 
išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. 
Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar 
valdytojo rašytinį sutikimą;  

Teritorijoje lieka galioti visi iki šiol galioję apribojimai nustatyti LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 
12 d. nutarimu Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" ir kitais LR teisės 
aktais. Nauji veiklos apribojimai įrašomi rengiant kadastrinius matavimus arba įrengus infrastruktūrą, 
kuriai taikomi veiklos apribojimai;  

Teritorijose, kuriose numatytas galimas užstatymas ir į kurias patenka esama inžinerinė 
infrastruktūra, parinkus statinio vietą būtina nepažeisti tinklų apsaugos zonų, nesant galimybei išsaugoti 
inžinerinės infrastruktūros būtina gauti technines sąlygas iš tinklų eksploatuojančių įmonių dėl tinklo 
iškėlimo. Perkeliamiems tinklams turi būti nustatytos apsaugos zonos vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 
m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintomis „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygomis“ bei 
numatytos servitutinės zonos/ koridoriai tinklų aptarnavimui ir eksploatacijai.  

 
1 pastaba: Brėžinyje pateikti esami ir koreguoti sprendiniai. 
Koreguotų sprendinių detalios schemos pateiktos ir aprašytos aiškinamajame rašte. 
Likę sprendiniai atitinka Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinto 2008 m. gruodžio 18d. 

sprendimu Nr.T-521 „Dėl Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ sprendinius. 
 
2 pastaba: Kultūros paveldo objektų bei vietovių teritorijose ir apsaugos zonose planuojama veikla 

reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kultūros paveldo 
apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 
3 pastaba: Brėžiniai parengti ir vertinti nurodytame mastelyje ir į tikslesnius mastelius 

netransformuojami. Bendrojo plano (toliau BP) brėžiniuose pavaizduotos apibendrintos teritorijos, kurios 
nesusietos su konkrečiomis sklypų ribomis. Teritorijų naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai gali 
būti nustatomi pasirinktinai tiems žemės sklypams, kurie patenka į dvi ar kelias skirtingo naudojimo 
teritorijas. Nurodytieji maksimalūs užstatymo reglamentai taikomi atskiriems sklypams, bet ne visai 
teritorijai. Pagėgių miesto administracines ribas siūloma tikslinti. 

 
4 pastaba: Reglamentuojami teritorijų užstatymo rodikliai (maksimalus užstatymo intensyvumas ir 

maksimalus užstatymo aukštingumas) yra taikomi naujai statomiems pastatams. Rekonstruojamų pastatų 
užstatymo rodiklius galima didinti tiek, kad būtų užtikrintas tinkamas pastatų naudojimas. Užstatymo 
rodikliai gali būti viršijami motyvuotai pagrįstai  urbanistinei situacijai ar aiškiai išreikštam viešajam 
interesui.  

 
 
Projekto vadovė   
kvalifikacijos atestato Nr. ATP695                                                                    architektė A. Čepienė  
                                                                                                                           inžinierius G. Tamošaitis 
 





Koreguojamos Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano dalys, vadovaujantis Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 
2017-01-17 įsakymu Nr. A1-65 "Pagėgių savivaldybės teritorijos dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo planavimo darbų 
programa" nustatytais bendrojo plano koregavimo tikslais.

Koreguojamos teritorija ir numeris1.
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4.
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Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai", Vilniaus m. sav., 
Mindaugo g. 12
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 
Vilniaus m. sav., Gedimino pr. 19
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos, Vilniaus m. sav., J. Basanavičiaus g. 36
LITGRID AB, Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 13
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, 
Vilniaus m. sav., Šnipiškių g. 3
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos, Vilniaus m. sav., Kalvarijų g. 153
Valstybės įmonė "Tauragės regiono keliai", Tauragės r. sav., 
Laisvės g. 50
Telia Lietuva, AB, Vilniaus m. sav., Lvovo g. 25
Aplinkos apsaugos agentūra, Vilniaus m. sav., A. 
Juozapavičiaus g. 9
AB "Energijos skirstymo operatorius", Vilniaus m. sav., 
Aguonų g. 24
 

PRAŠYMAS IŠDUOTI TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGAS
 

2017-07-18 Nr. REG35029
 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo organizavimo pagrindas:
    Sprendimas dėl TPD koregavimo (Nr.REG33388; 2017-01-17)
 
6. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
7. Priedai: 
 
 
 
8. Vyriausiasis specialistas

(teritorijų planavimo organizatoriaus 
ar jo įgalioto asmens pareigos)

 
(parašas)

RASA BURBECKIENĖ
(vardas, pavardė)
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TVIRTINU
 
(parašas)
  Valstybės įmonė "Tauragės regiono keliai"
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  TOMAS MIKONIS
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Skyriaus viršininkas
pareigos)
 
(data)

 
Valstybės įmonė "Tauragės regiono keliai", Tauragės r. sav., Laisvės g. 50

 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-28 Nr. REG38589

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) Neužstatytose teritorijose valstybinės reikšmės keliams, vadovaujantis statybos techninio 

reglamento „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 4 punktu ir Kelių 
įstatymo 12 straipsniu, taikyti kelio apsaugos zonas;

    2) Nustatant priemones ir apribojimus (gamtinio karkaso, kraštovaizdžio tvarkymo ir 
formavimo, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir kt.) teritorijose prie valstybinės 
reikšmės kelių (kelių apsaugos zonose) įvertinti, kad nebūtų apsunkintos valstybinės 
reikšmės kelių plėtros galimybės ir priežiūros sąlygos;

    3) Neplanuoti užstatymo valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose;
    4) Kadangi dėl eismo saugos reikalavimų sankryžų (tarp jų ir nuovažų) su šalutiniais keliais 

kiekis valstybinės reikšmės keliuose yra griežtai ribojamas, susisiekimo infrastruktūros 
sprendiniai turi būti numatomi planuojamais lygiagrečiais su valstybinės reikšmės keliais 
jungiamaisiais keliais (gatvėmis), kuriais būtų užtikrinta galimybė privažiuoti prie numatomų 
plėtoti teritorijų;

    5) Visi objektai (dviračių, pėsčiųjų takai, inžineriniai tinklai, privažiuojamieji keliai ir t.t.) bei jų 
komunikacijos turi būti planuojami tik už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų;



Jul 28, 2017 10:26 AM

    6) Planuojamos susisiekimo infrastruktūros sujungimo su valstybinės reikšmės kelių tinklu 
konkrečias vietas ir formas numatyti pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinant galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) 
paskirtį bei numatomus transporto priemonių srautus ir pėsčiųjų eismą;

    7) Esant poreikiui numatyti transporto priemonių eismo poveikį mažinančias priemones (nuo 
triukšmo, oro taršos ir t.t.);

    8) Bendrojo plano sprendinius derinti su VĮ "Tauragės regiono keliai".
 
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
 
10. Skyriaus viršininkas

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

TOMAS MIKONIS
(vardas, pavardė)

 
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2022-07-28

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)
 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
 



Jul 31, 2017 2:48 PM

TVIRTINU
 
(parašas)
  Aplinkos apsaugos agentūra
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  JUSTINA ČERNIENĖ
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Departamento direktorė
pareigos)
 
(data)

 
Aplinkos apsaugos agentūra, Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 9

 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-31 Nr. REG38518

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) Taikyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 
patvirtinimo“, reikalavimus.

    2) Taikyti  Gamtinio karkaso nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 "Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo".

    3) Numatyti rekreacinės paskirties želdynų plotus pagal „Atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą“  
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 
D1-694.

    4) Vadovautis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų 
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. 
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 
apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

    5) Atsižvelgti į rengiamus, parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus.
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    6) Vadovautis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017-07-26 raštu Nr. 
(4)-1.7-3237 pateiktais pasiūlymais planavimo sąlygoms (pridedama).

    7) Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos pateiktais 
pasiūlymais planavimo sąlygoms (pridedama).

    8) Vadovautis Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro, Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų valstybės kadastro, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės 
kadastro, Žemės gelmių registro duomenimis.

    9) Vadovautis kitais galiojančių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų reikalavimais.
 
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
 
10. Vyresnioji specialistė

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

ŽIVILĖ ŠIDIŠKIENĖ
(vardas, pavardė)

 
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2022-08-01

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)
 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
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TVIRTINU
 
(parašas)
  Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  RIČARDAS AŽNA
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Vedėjas
pareigos)
 
(data)

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus m. sav., Gedimino pr. 19

 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-26 Nr. REG38337

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) Numatyti teritorijas, jeigu jų reikia centralizuotiems inžineriniams infrastruktūros tinklams 

tiesti.
 
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
 
10. Vedėjas

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

RIČARDAS AŽNA
(vardas, pavardė)

 
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2020-07-26

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)
 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.



Jul 26, 2017 10:17 AM

2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
 



Jul 25, 2017 4:22 PM

TVIRTINU
 
(parašas)
  LITGRID AB
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  JOVITA KILDIENĖ
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Vyresnioji inžinierė
pareigos)
 
(data)

 
LITGRID AB, Vilniaus m. sav., A. Juozapavičiaus g. 13

 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-25 Nr. REG38265

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
    1) 110 kV. OL "Pagėgiai - Bitėnai" statybos ir 330 kV. Bitėnų skirstomojo punkto punkto 

išplėtimo į 330/110/10 kV. transformatorių pastotę specialusis planas, T00076163, 
2015-06-10

 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) Įvertinti esamą 110 kV elektros oro liniją Taurai-Pagėgiai ir jos apsaugos zoną.
    2) Apsaugos zoną pažymėti brėžiniuose.
    3) Esamos 110 kV elektros oro linijos apsaugos zonos nustatymui galima naudoti Lietuvos 

Respublikos teritorijos M 1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazę 
SŽNS_DB10LT.

    4) Įvertinti planuojamą dvigrandę 110 kV elektros oro liniją Pagėgiai – Bitėnai ir jos apsaugos 
zoną.



Jul 25, 2017 4:22 PM

    5) Planuojant veiklą elektros linijos apsaugos zonoje vadovautis:
a)	Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklėmis;
b)	Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinklų apsaugos 
taisyklėmis būtina išlaikyti oro linijų apsaugos zonas, kuriose ribojama ar draudžiama ūkinė 
veikla.

    6) 2017-07-18 prašyme išduoti teritorijų planavimo sąlygas Nr. REG35029 teritorijų planavimo 
dokumentų uždaviniuose nenurodyta, kad numatoma planuoti inžinerinę infrastruktūrą, 
tačiau jei planavimo organizatorius, teritorijų planavimo proceso metu, nuspręs suplanuoti 
prisijungimą prie elektros perdavimo tinklo, tai pakeitus teritorijų planavimo dokumento 
uždavinius, kreiptis į LITGRID AB dėl planavimo sąlygų atnaujinimo.

 
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
 
10. Vyresnioji inžinierė

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

ŽIVILĖ RAZULEVIČIŪTĖ
(vardas, pavardė)

 
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2022-07-25

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)
 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
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TVIRTINU
 
(parašas)
  AB "Energijos skirstymo operatorius"
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  LAIMA LUBAUSKIENĖ
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Vyresnioji inžinierė
pareigos)
 
(data)

 
AB "Energijos skirstymo operatorius", Vilniaus m. sav., Aguonų g. 24

 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-21 Nr. REG37906

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) Į planuojamą teritoriją patenkančių esamų skirstomųjų dujotiekių ir elektros tinklų  apsaugos 

zonose vadovautis LR Elektros energetikos įstatymu, Elektros linijų apsaugos ir Gamtinių 
dujų skirstomųjų dujotiekių  apsaugos taisyklėmis, vykdyti Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygas, bei vadovautis kitais galiojančiais teisės aktais.
Išskirti žemės zonas bei nustatyti reikiamus servitutus naujai statomiems, esamiems į 
planuojamą teritoriją patenkantiems dujų ir elektros skirstomiesiems tinklams ir esant 
reikalui dujų ir elektros tinklams, kurie bus perkeliami iš planuojamos teritorijos.
Servitutai nustatomi statomų, esamų bei perkeliamų skirstomųjų dujotiekių ir elektros tinklų 
apsaugos zonų ribose.
Privačioje žemėje servitutai nustatomi sudarant neatlygintinas ir neterminuotas sutartis su 
žemės savininkais ar administraciniu aktu. Valstybės ar savivaldybės valdomoje žemėje 
servitutai nustatomi administraciniu aktu.
Esant būtinybei numatyti trukdančių statybai veikiančių dujotiekių ir elektros skirstomųjų 
tinklų iškėlimą.
Trečiųjų šalių interesai neturi būti pažeidžiami.
Techninio projekto ruošimui būtina gauti prisijungimo sąlygas.
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9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
 
10. Vyresnioji inžinierė

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

LAIMA LUBAUSKIENĖ
(vardas, pavardė)

 
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2020-07-20

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)
 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
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TVIRTINU
 
(parašas)
  Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  NAGLIS ČEŠKEVIČIUS
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Viršininkas
pareigos)
 
(data)

 
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai", Vilniaus m. sav., Mindaugo g. 12

 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-21 Nr. REG37859

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) 8. Kitos sąlygos:

1) Planuojant teritorijas būtina atsižvelgti į „Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonos“, nustatytos LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (su vėlesniais pakeitimais 
ir papildymais) reikalavimus.
2)  Naujai planuojamus susisiekimo infrastruktūros (automobilių, dviračių, pėsčiųjų) 
susikirtimus su geležinkeliu planuoti dviejų lygių.  
3) Planuojant gyvenamosios paskirties teritorijas būtina įvertinti, esamų ar naujai rengiamų 
geležinkelio kelių ribines taršos vertes, atlikti tyrimus ir skaičiavimus bei pasiūlyti 
veiksmingas kompensacines priemones.
4) Neplanuoti naujų gyvenamų teritorijų šalia esamų ar naujai rengiamų geležinkelio kelių. 
Numatyti bendrojo naudojimo želdinius. Planuojant teritorijas šalia geležinkelio kelių 
prioritetą teikti infrastruktūros, pramonės, sandėliavimo, komercinėms teritorijoms.
5)  Parengtą bendrojo plano korektūros projektą, pridedant elektroninę versiją, pateikti 
derinti AB „Lietuvos   geležinkeliai“ administracijai.

 
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
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10. Viršininkas

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

NAGLIS ČEŠKEVIČIUS
(vardas, pavardė)

 
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2022-07-19

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)
 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
 



Jul 19, 2017 10:38 AM

TVIRTINU
 
(parašas)
  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  POVILAS ALIŠAUSKAS
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Inžinierius
pareigos)
 
(data)

 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus m. sav., J. 

Basanavičiaus g. 36
 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-19 Nr. REG37596

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:



Jul 19, 2017 10:38 AM

    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) Atsižvelgiant į tai, kad Pagėgių miesto teritorijoje yra tik valstybinės reikšmės krašto ir 

rajoniniai keliai, Kelių direkcija projekto rengimo reikalavimų neteiks, šiuo atveju dėl 
reikalavimų pateikimo reikia kreiptis į VĮ „Tauragės regiono keliai“.

 
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
 
10. Inžinierius

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

POVILAS ALIŠAUSKAS
(vardas, pavardė)

 
11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2022-07-19

(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)
 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.



Jul 19, 2017 10:38 AM

2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
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TVIRTINU
 
(parašas)
  Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 
ministerijos
(viešojo administravimo subjekto, juridinio 
asmens, institucijos
  VIDAS NARBUTAS
atsakingo asmens vardas, pavardė,
  Vedėjas
pareigos)
 
(data)

 
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Vilniaus m. sav., Šnipiškių g. 3

 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGOS

 
2017-07-19 Nr. REG37579

 
1. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
    Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas
 
2. Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:
    Vietovės
 
3. Teritorijų planavimo dokumento rūšis:
    Kompleksinis
 
4. Planuojama teritorija: 
    669,0679 ha
 
5. Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:
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    1) 1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius 
ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės 
apsaugos gerinimo sprendinius.
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane 
suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą, 
3. Patikslinti gamtinio karkaso ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas,   išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;
4. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto 
gamtinio karkaso dalyje  - Benininkų
upelio  teritorijoje,  patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei
pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir 
ekologinę būklę.
5. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano 
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos 
nuostatas bei įvertinus visuomenės
pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau 
suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2 
ir V11.
6. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo 
tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos 
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

 
6. Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, 
vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai 
dokumentai:
   1. bendrieji planai:
    1) -, -,
 
   2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:
    1) Pagėgių savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, ĮV-171, 2009-04-03
 
   3. planuojamai teritorijai taikomos vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės 
veiklos planai ir kiti strateginio planavimo dokumentai:
    1) -, -,
 
7. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniai integruojami:
    1) -, , -
 
8. Kitos teritorijų planavimo sąlygos:
    1) Koreguojant bendrąjį planą, vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, 

LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 "Dėl specialųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimio" XIX sk., Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų apibrėžtų teritorijų 
apsaugos zonų ribų planais (www.kpd.lt).

 
9. Planuojamai teritorijai išduotos kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo teritorijų planavimo 
sąlygos:
 
10. Vedėjas

(Teritorijų planavimo sąlygas parengusio asmens 
pareigos)

 
(parašas)

VIDAS NARBUTAS
(vardas, pavardė)
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11. Teritorijų planavimo sąlygos galioja 2020-07-19
(nurodomas teritorijų planavimo sąlygų galiojimo terminas)

 
Pastabos: 
1. Jei teritorijų planavimo dokumentas rengiamas valstybei svarbiam projektui, tai nurodoma 1 
punkte.
2. Teritorijų planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka teritorijų 
planavimo sąlygas išdavusioje institucijoje.
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Informuojame, kad pradedamas rengti Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo 
plano koregavimas. 
Planavimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 17 d. 
įsakymas Nr. A1-64  „Dėl Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir 
planavimo tikslų nustatymo“. 
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės. 
Planuojama teritorija – Pagėgių miesto  teritorija. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai – nustatyti Pagėgių savivaldybė dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano 
koregavimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 
2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. A1-65. 
Planavimo tikslai: 
1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos 
gerinimo sprendinius. 
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų 
sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą,  
Planavimo uždaviniai: 
1. Patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir 
gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti jų vizualinę apsaugą; 
2. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Pagėgių miesto gamtinio karkaso 
dalyje - Benininkų upelio teritorijoje, patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio 
formavimą ir ekologinę būklę. 
3. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime 
programos nuostatas bei įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano 
sprendinius anksčiau suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2  ir V11. 
4. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo žymėjimo 
indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus. 
Planavimo darbų programa patvirtinta Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 
sausio 17 d. įsakymu Nr. A1-65 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. 
Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus  g. 9, 99288 
Pagėgiai, tel. 8 441 57482, faksas 8 441 57874,  el. p. info@pagegiai.lt. Informaciją teikia Architektūros, 
gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja - vyriausioji  architektė Ernesta Maier tel. (8 
441) 70400, el. paštas: e.maier@pagegiai.lt 
Plano rengėjas – UAB „Nemuno deltos projektai“ Turgaus  g. 5, 99132 Šilutė, tel. (8 441) 51443, el. 
paštas info@deltosprojektai.lt. Projekto vadovė: Alma Čepienė, tel. (8 441) 61644, el. paštas:  
alma@ndp.lt 
Planavimo terminai – 2017 m. 
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti 
raštu planavimo organizatoriui adresu Vilniaus  g. 9, 99288 Pagėgiai ir (ar) el. paštu info@pagėgiai.lt per 
visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, apie kurį bus paskelbta 
atskirai. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose:  
https://www.pagegiai.lt; http://www.tpdris.lt. 

Planavimo organizatorius 
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TERITORIJŲ PLANAVIMO INFORMACINIAI PRANEŠIMAI
Informuojame, kad pradedamas rengti Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimas
2017-04-27 2017-04-27 16:34:35

Planavimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A1-64  „Dėl
Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planuojama teritorija – Pagėgių miesto  teritorija.

Planavimo  tikslai  ir  uždaviniai  –  nustatyti  Pagėgių  savivaldybė  dalies  (Pagėgių  miesto)  bendrojo  plano  koregavimo
planavimo darbų programoje, patvirtintoje Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. A1-65.

Planavimo tikslai:

            1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendinius.

            2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir vertybių atkūrimą,

Planavimo uždaviniai:

                      1. Patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto kraštovaizdžio
savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;

                      2. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo  Pagėgių miesto gamtinio karkaso dalyje  -
Benininkų  upelio   teritorijoje,   patikslinti  Pagėgių  miesto  bendrojo  plano  sprendinius,  sudarant  platesnes  galimybes
visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir ekologinę būklę.

                      3. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
stebėsenos  ataskaitos  išvadas,  visuomenės  dalyvavimo  kraštovaizdžio  formavime  programos  nuostatas  bei  įvertinus
visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotose teritorijose V16, C5,
C6, C2  ir V11.

                      4. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo žymėjimo
indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr.
A1-65

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus  g.  9,  99288 Pagėgiai,  tel.  8 441
57482,  faksas  8  441  57874,   el.  p.  info@pagegiai.lt.  Informaciją  teikia  Architektūros,  gamtosaugos  ir  paminklosaugos
skyriaus vedėjo pavaduotoja - vyriausioji  architektė Ernesta Maier tel. (8 441) 70400, el. paštas: e.maier@pagegiai.lt

Plano  rengėjas  –  UAB  „Nemuno  deltos  projektai“  Turgaus   g.  5,  99132  Šilutė,  tel.  (8  441)  51443,  el.
paštas info@deltosprojektai.lt. Projekto vadovė: Alma Čepienė, tel. (8 441) 61644, el. paštas:  alma@ndp.lt

Planavimo terminai – 2017 m.

Pasiūlymų teikimas:  pasiūlymus dėl kompleksinio  teritorijų  planavimo dokumento visuomenė gali  teikti  raštu planavimo
organizatoriui adresu Vilniaus  g. 9, 99288 Pagėgiai ir (ar) el. paštu info@pagėgiai.lt per visą teritorijų planavimo dokumento
rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa  informacija  apie  projekto  rengimo  eigą  skelbiama  internetiniuose  tinklapiuose:  
https://www.pagegiai.lt; http://www.tpdris.lt.
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Skelbimo apie pradedamo rengti Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano 

koregavimo fotofiksacijos Pagėgių miesto seniūnijos skelbimų lentoje. 

 

Pav. 1. Skelbimo fotofiksacija. 



 

Pav. 2. Skelbimo fotofiksacija. 

 



Informuojame, kad pradedamas rengti Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo 
plano koregavimas. 
Planavimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 17 d. 
įsakymas Nr. A1-64  „Dėl Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir 
planavimo tikslų nustatymo“. 
Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės. 
Planuojama teritorija – Pagėgių miesto  teritorija. 
Planavimo tikslai ir uždaviniai – nustatyti Pagėgių savivaldybė dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano 
koregavimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 
2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. A1-65. 
Planavimo tikslai: 
1. Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius 
elementus, panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos 
gerinimo sprendinius. 
2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų 
sprendinius, siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir 
vertybių atkūrimą,  
Planavimo uždaviniai: 
1. Patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto 
kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir 
gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti jų vizualinę apsaugą; 
2. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Pagėgių miesto gamtinio karkaso 
dalyje - Benininkų upelio teritorijoje, patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant 
platesnes galimybes visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio 
formavimą ir ekologinę būklę. 
3. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime 
programos nuostatas bei įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano 
sprendinius anksčiau suplanuotose teritorijose V16, C5, C6, C2  ir V11. 
4. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo žymėjimo 
indeksus ir  spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus. 
Planavimo darbų programa patvirtinta Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. 
sausio 17 d. įsakymu Nr. A1-65 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. 
Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus  g. 9, 99288 
Pagėgiai, tel. 8 441 57482, faksas 8 441 57874,  el. p. info@pagegiai.lt. Informaciją teikia Architektūros, 
gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja - vyriausioji  architektė Ernesta Maier tel. (8 
441) 70400, el. paštas: e.maier@pagegiai.lt 
Plano rengėjas – UAB „Nemuno deltos projektai“ Turgaus  g. 5, 99132 Šilutė, tel. (8 441) 51443, el. 
paštas info@deltosprojektai.lt. Projekto vadovė: Alma Čepienė, tel. (8 441) 61644, el. paštas:  
alma@ndp.lt 
Planavimo terminai – 2017-2018 m. 
Viešas supažindinimas su Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo sprendiniais vyks nuo 2018-07-09 
iki 2018-07-20 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose.  
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
priežiūros informacinėje sistemoje ir planavimo organizatoriui raštu adresu Vilniaus  g. 9, 99288 Pagėgiai 
ir (ar) el. paštu info@pagėgiai.lt ir per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo 
svarstymo pabaigos. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose:  
https://www.pagegiai.lt; http://www.tpdris.lt. 

Planavimo organizatorius 
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PAGĖGIŲ
SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga

 Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482. 
 Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188746659

  

- 2018-07-05 -

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS DALIES (PAGĖGIŲ MIESTO) BENDROJO
PLANO KOREGAVIMAS.

Planavimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus  2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. A1-
64  „Dėl Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

 

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planuojama teritorija – Pagėgių miesto  teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nustatyti Pagėgių savivaldybė dalies (Pagėgių miesto) bendrojo plano
koregavimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
sausio 17 d. įsakymu Nr. A1-65.

Planavimo tikslai:

1.Nustatyti ir išryškinti kraštovaizdžio savitumą formuojančias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus,
panoramas, papildyti  kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendinius.

2. Patikslinti gamtinio ir urbanistinio karkaso teritorijų ribas ir bendrajame plane suplanuotų teritorijų sprendinius,
siekiant pagerinti Pagėgių miesto kraštovaizdžio arealų būklę, kraštovaizdžio funkcijų ir vertybių atkūrimą,

Planavimo uždaviniai:

1. Patikslinti gamtinio  karkaso  ir urbanizuotų  zonų teritorijas, detalizuoti  Pagėgių miesto kraštovaizdžio savitumui
svarbias teritorijas, kraštovaizdžio estetines vertybes, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, išplėtoti
jų vizualinę apsaugą;

2. Siekiant kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Pagėgių miesto gamtinio karkaso dalyje -
Benininkų upelio teritorijoje, patikslinti Pagėgių miesto bendrojo plano sprendinius, sudarant platesnes galimybes
visuomenei pažinti ir naudoti kraštovaizdį, gerinti  Pagėgių miesto  kraštovaizdžio formavimą ir ekologinę būklę.

3. Patikslinti rekreacinio funkcinio prioriteto zonas. Atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
stebėsenos ataskaitos išvadas, visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos nuostatas bei
įvertinus visuomenės pasiūlymus, tikslinti savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotose
teritorijose V16, C5, C6, C2  ir V11.

4. Pagėgių miesto bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje patikslinti teritorijos naudojimo tipo žymėjimo indeksus ir 
spalvas  pagal Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. A1-65

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus  g.9, 99288 Pagėgiai, tel. 8
441 57482, faksas 8 441 57874,  el. p. info@pagegiai.lt. Informaciją teikia Architektūros, gamtosaugos ir
paminklosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja - vyriausioji  architektė Ernesta Maier tel. (8 441) 70400, el. paštas:
e.maier@pagegiai.lt

SAVIVALDYBĖ MERAS TARYBA
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Plano rengėjas – UAB „Nemuno deltos projektai“ Turgaus  g. 5, 99132 Šilutė, tel. (8 441) 51443, el.
paštas info@deltosprojektai.lt. Projekto vadovė: Alma Čepienė, tel. (8 441) 61644, el. paštas: alma@ndp.lt

Planavimo terminai – 2017-2018 m.

Viešas supažindinimas su Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo sprendiniais vyks nuo 2018-07-09 iki 2018-
07-20 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje ir Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje ir planavimo organizatoriui raštu adresu Vilniaus  g.9, 99288 Pagėgiai ir (ar) el.
paštuinfo@pagėgiai.lt ir per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Visa
informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose
tinklapiuose: https://www.pagegiai.lt; http://www.tpdris.lt.

Planavimo organizatorius
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Papildomo skelbimo apie pradedamo rengti Pagėgių savivaldybės dalies (Pagėgių miesto) 

bendrojo plano koregavimo fotofiksacijos Pagėgių miesto seniūnijos ir Pagėgių savivaldybės 

administracijos skelbimų lentoje. 

 

Pav. 1. Skelbimo Pagėgių miesto seniūnijos skelbimų lentoje fotofiksacija. 



 

Pav. 2. Skelbimo Pagėgių miesto seniūnijos skelbimų lentoje fotofiksacija. 



 

Pav. 3. Skelbimo Pagėgių savivaldybės administracijos skelbimų lentoje fotofiksacija. 



 

Pav. 4. Skelbimo Pagėgių savivaldybės administracijos skelbimų lentoje fotofiksacija. 
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Pagėgių savivaldybės administracija
Pagėgių sav. Pagėgiai Vilniaus g. 9

 
Pagėgių savivaldybės administracija
Pagėgių sav. Pagėgiai Vilniaus g. 9

 
PRAŠYMAS

SUDERINTI KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO 
SPRENDINIUS

 
2018.08.17 Nr. REG78893

 
      Prašau (-ome) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsniu 
suderinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinius:
 
      1. Suderinti teikiamas teritorijų planavimo dokumentas: K-VT-63-17-278
 
      2. Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracija
 
      3. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno deltos 
projektai"
 
Patvirtinu (-ame), kad pateikta informacija yra teisinga.
 
 
Specialistas VALDEMARAS DIKMONAS



Sep 3, 2018 2:49 PM

Teritorijų planavimo komisijos nario pritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui forma
 

2018.09.03 Nr. REG80489
 
1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas (K-VT-63-17-278)
 
2. Teritorijų planavimo komisijoje atstovaujamos institucijos (subjekto) pavadinimas: 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
 
3. Teritorijų planavimo komisijos narys (teritorijų planavimo sąlygas nustačiusių institucijų atstovas): 
Inžinierius TADAS URBANAVIČIUS
 
4. Teritorijų planavimo komisijos nario sprendimas dėl pritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą: 
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) išnagrinėjo per 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
priežiūros informacinę sistemą pateikto derinti Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo sprendinius 
(teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-63-17-278).
Kelių direkcija pagal kompetenciją neprieštarauja minėto bendrojo plano koregavimo sprendiniams. 
Pažymėtina, kad valstybinės reikšmės keliams neužstatytose miesto teritorijose, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos kelių įstatymo 12 straipsniu, nuo kelio briaunų į abi puses turi būti nustatoma kelio apsaugos 
zona.
 
PRIDEDAMA:
 
 



Aug 31, 2018 1:38 PM

Teritorijų planavimo komisijos nario pritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui forma
 

2018.08.31 Nr. REG80337
 
1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas (K-VT-63-17-278)
 
2. Teritorijų planavimo komisijoje atstovaujamos institucijos (subjekto) pavadinimas: 
Aplinkos apsaugos agentūra
 
3. Teritorijų planavimo komisijos narys (teritorijų planavimo sąlygas nustačiusių institucijų atstovas): 
Vyresnioji specialistė ŽIVILĖ ŠIDIŠKIENĖ
 
4. Teritorijų planavimo komisijos nario sprendimas dėl pritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą: 
Aplinkos apsaugos agentūra pagal kompetenciją išnagrinėjo pateikto per TPDRIS (Nr. REG74036) Pagėgių 
miesto bendrojo plano koregavimo sprendinius (toliau – Bendrasis planas). Atsižvelgdami į Lietuvos 
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus pasiūlymus Bendrojo plano derinimui 2018 m. 
rugpjūčio 29 d. raštu Nr. (6) - 1.7 - 4140 „Dėl Pagėgių miesto teritorijos bendrojo plano 
koregavimo“ (kopija pridedama) bei į Valstybinės miškų tarnybos pasiūlymus Bendrojo plano derinimui 
2018 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. R2 - 1471 „Dėl pasiūlymų teritorijų planavimo dokumento 
derinimui“ (kopija pridedama) Bendrojo plano koregavimo sprendinius deriname.
PRIDEDAMA.
1. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 29 d. rašto Nr. (4) - 1.7 - 4140 
„Dėl pasiūlymų detaliojo teritorijų planavimo dokumentų derinimui“ kopija, 1 lapas.
2. Valstybinės miškų tarnybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. R2 - 1471 „Dėl pasiūlymų teritorijų 
planavimo dokumento derinimui“ kopija, 1 lapas.
 
PRIDEDAMA:

1. Nr. (30.2)-A4-7213
2. 1. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018 08 29 raštas Nr. (4) - 1.7 - 4140
3. Valstybinės miškų tarnybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. raštas Nr. R2 - 1471

 
 



Aug 29, 2018 10:38 AM

Teritorijų planavimo komisijos nario pritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui forma
 

2018.08.29 Nr. REG80018
 
1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas (K-VT-63-17-278)
 
2. Teritorijų planavimo komisijoje atstovaujamos institucijos (subjekto) pavadinimas: 
AB "Energijos skirstymo operatorius"
 
3. Teritorijų planavimo komisijos narys (teritorijų planavimo sąlygas nustačiusių institucijų atstovas): 
Projektų vadovas DONATAS LUŠPINIS
 
4. Teritorijų planavimo komisijos nario sprendimas dėl pritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą: 
Pritariu
 
PRIDEDAMA:
 
 



Aug 28, 2018 8:21 AM

Teritorijų planavimo komisijos nario pritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui forma
 

2018.08.28 Nr. REG79841
 
1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas (K-VT-63-17-278)
 
2. Teritorijų planavimo komisijoje atstovaujamos institucijos (subjekto) pavadinimas: 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
 
3. Teritorijų planavimo komisijos narys (teritorijų planavimo sąlygas nustačiusių institucijų atstovas): 
Vedėjas RIČARDAS AŽNA
 
4. Teritorijų planavimo komisijos nario sprendimas dėl pritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą: 
Pritariu sprendimui derinti.
 
PRIDEDAMA:
 
 



Aug 21, 2018 10:46 AM

Teritorijų planavimo komisijos nario pritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui forma
 

2018.08.21 Nr. REG79177
 
1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas (K-VT-63-17-278)
 
2. Teritorijų planavimo komisijoje atstovaujamos institucijos (subjekto) pavadinimas: 
LITGRID AB
 
3. Teritorijų planavimo komisijos narys (teritorijų planavimo sąlygas nustačiusių institucijų atstovas): 
Projektų vadovas VALERIJUS MAKAROVAS
 
4. Teritorijų planavimo komisijos nario sprendimas dėl pritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą: 
Pritariama sprendimui derinti.
 
PRIDEDAMA:
 
 



Aug 20, 2018 1:15 PM

Teritorijų planavimo komisijos nario pritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui forma
 

2018.08.20 Nr. REG78920
 
1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas (K-VT-63-17-278)
 
2. Teritorijų planavimo komisijoje atstovaujamos institucijos (subjekto) pavadinimas: 
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
 
3. Teritorijų planavimo komisijos narys (teritorijų planavimo sąlygas nustačiusių institucijų atstovas): 
Vyriausiasis specialistas HENRIKAS ŽUKAUSKAS
 
4. Teritorijų planavimo komisijos nario sprendimas dėl pritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą: 
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“

Pagėgių savivaldybės administracijai                                             2018-08- 20  Nr.2-978
                              	                                                           Į 2018-07-24 Nr. REG78901

DĖL  PAGĖGIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO 

Peržiūrėjome pritarimui pateiktus „Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo“  sprendinius ir 
informuojame, kad jiems pastabų neturime. 

Industrinių tyrimų ir plėtros departamento direktorius                                    Virgilijus Jastremskas

H.Žukauskas tel. 2693295, h.zukauskas@litrail.lt
 
PRIDEDAMA:
 
 





ORIGtr\IALAS PASTU
NEBUS SIUNCIAMAS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudZetin6 [staiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889' 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.

Duome nys kau p iam i i r saug om i J u rid i n i q asme n'r !9gE!re.koqg{ tqz1079q

Aplinkos apsaugos agenturai 2018-08-2e Nr. (6)-r.7-,+/4C
2018-08-22 Nr. (30.2)- A4-(e)-7 65

DEL PAGEGIU MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal kompetencij4 i5nagrinejo

Pagegiq miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo dokumentus ir si$lo ji derinti be pastabq.

L. e. direktoriaus pareigas Jolanta eyZiene

AzatuiAfionian, tel. (8 5) 2139051, el.p. Azatui.afionian@1gt.lt

ffi m #Fk Rtkurtai
H H,# H,"# Lietuvai











Sep 11, 2018 11:19 AM

Pagėgių savivaldybės administracija
(prašymą pateikiančio planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas)

 
Vilniaus g. 9, Pagėgiai

(juridinio asmens buveinės adresas, telefono numeris, el. p. adresas;
fizinio asmens gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. p. adresas)

 
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus m. 

sav., A. Vienuolio g. 8
(teritorijų planavimo dokumentą tikrinančios institucijos pavadinimas (adresatas))

 
PRAŠYMAS

PATIKRINTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ
 

2018.09.11 Nr. REG81288
 
    Prašau (-ome) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 8
dalimi,  26  straipsnio  13  dalimi  ir  (ar)  30  straipsnio  7  dalies  3  punktu  patikrinti,  ar  atitinka  teisės
aktų reikalavimus:
 
     1. tikrinti teikiamas teritorijų planavimo dokumentas: Pagėgių miesto bendrojo plano 
koregavimas Pagėgių sav. Kompleksinis
 

     2. teritorijų planavimo lygmuo: Vietovės
 

     3. planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9
 

     4. teritorijų planavimo dokumento rengėjas ir vadovas Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno 
deltos projektai", ALMA ČEPIENĖ
 

     Tikrinti teikiamo teritorijų planavimo dokumento sudėtis: 
 

Planavimo organizatoriaus įgalioto asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas: 

 
Patvirtinu (-ame), kad pateikta informacija yra teisinga.

 
Specialistas

Pareigų pavadinimas**
 

(Parašas***)
VALDEMARAS 

DIKMONAS
(Vardas ir pavardė)

 
A. V. ****
 
* Dokumento numeris rašomas, jei prašymą pateikia Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija.
** Pareigų pavadinimas rašomas, jei prašymą pateikia Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija.
*** Pasirašoma, jei prašymas neteikiamas per TPDRIS ar ŽPDRIS.
**** A. V. (jeigu reikalavimą turėti antspaudą nustato įstatymai ir jei prašymas neteikiamas per TPDRIS ar ŽPDRIS).
 
 



Sep 25, 2018 9:07 AM

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
(teritorijų planavimo dokumentą tikrinančios institucijos pavadinimas)

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PATIKRINIMO AKTAS

2018.09.25 Nr. REG82900
(data)

TPDRIS
(sudarymo vieta)

Tikrinamasis teritorijų planavimo dokumentas Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas, 
Vietovės, Kompleksinis

Planavimo organizatorius Pagėgių savivaldybės administracija, 
Vilniaus g. 9 Pagėgiai

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas ir 
vadovas

Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno deltos 
projektai"
ALMA ČEPIENĖ

Tikrinti pateikti dokumentai TPDRIS rengiamo TPD Nr. K-VT-63-17-278 
kortelėje esantys dokumentai

Patikrinimo apibendrinimas Planavimo tikslai, planavimo proceso 
procedūros ir teritorijų planavimo 
dokumento sprendiniai iš esmės atitinka 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymo, kitų teritorijų planavimą 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas

Patikrinimo išvada Pritariama teikimui tvirtinti

Šis aktas iki teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo gali būti skundžiamas jį išdavusiai 
teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai arba teismui.

Teritorijų planavimo dokumentą patikrino

Vyriausiasis specialistas JONAS KAVALIAUSKAS



Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas Nr. K-VT-63-17-278

Situacijos schema, lapų išdėstymas

2018-07-24Brėžinys sugeneruotas:



GDR10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių
erdvinių duomenų rinkinys © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos
ORT10LT – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis

Sutartiniai ženklai

Žemėlapyje naudojamų duomenų autorių teisės



1 Lapas. M 1:10000

Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimas Nr. K-VT-63-17-278





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Pagėgių savivaldybės taryba 188605295, Vilniaus g. 9, Pagėgiai
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris 2018-11-06 Nr. T-145
Dokumento registracijos data ir numeris 2018-11-08 Nr. 2018-18073
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2018-11-08 Nr. 118167

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Komskis
Sertifikatas išduotas VIRGINIJUS,KOMSKIS
Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-11-08 10:49:26
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-11-08 10:52:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-28 - 2023-06-27
Parašo paskirtis Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos TEISĖS AKTŲ REGISTRAS
Sertifikatas išduotas TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KANCELIARIJA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-11-08 10:52:34
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-11-08 10:52:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT
Sertifikato galiojimo laikas 2017-12-15 - 2020-12-15
Parašo paskirtis Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos TEISĖS AKTŲ REGISTRAS
Sertifikatas išduotas TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KANCELIARIJA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-11-08 22:02:09
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2018-11-08 22:02:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT
Sertifikato galiojimo laikas 2017-12-15 - 2020-12-15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.50

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-11-08)

Paieškos nuoroda https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/a152de40e33311e89acab3ff12d77081

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2018-11-08 22:03:02 TAR


