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1. ESAMoS gOKLTS ANALIZE

1.1. Bendrieji duomenys
Silutes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2003-09-10 [sakyme

Nr. Al-329 "Ddl teritorijos Silutes miesto teritorijos ta{p StatybininkrS Gluosnig Klaipedos
gawiq bei ABF "Silutes rambynas" detaliojo plano rengimo" nustatytas planavimo tikslas -
suplanuoti teritorijq sH1.pais, nustatyti jq dydiius, ribas, naudojimo bfrdq uistatymo reiimus,
spe ci al iqs i as s qlygas.

Planuojama teritorija yra vakarineje Silutes miesto dalyje, taqp Klaipddos g.,
Klaipedos g. sklypo Nr. 7, ABF "Silutes rambynas", Naujakurirl g., Statybininkq g. ir Gluosniq
gatves. Planuojamos teritorijos plotas - 17,2ha.

Planuojamoje teritorijoje galioja teritorijq planavimo dokumentas - Silutes
miesto generalinis planas, patvirtintas 1983-05-16 Lietuvos TSR valstybinio statybos reikalq
komiteto [sakymu Nr. 112. Generaliniame plane Sioje teritorijoje buvo numatyta vidurine
mokykla ir gaisrine.

1990 m. valstybinis projektavimo institutas "Lietprojektas'o parenge Silutes
miesto 6-to mikrorajono (Naujakuriq kvartalo), kurio sudetyje yra planuojama teritorija,
i5planavimo projekt4 kuriame buvo numatyta baldq kombinato rezervine teritorija ir
uZstatymas daugiabudiais namais (apie patvirtinim4 duomenq nera).

Gretimose teritorijose galioja Silutes miesto kvartalo tarp Naujakuri6
Statybininkq ir Auk5tumales gatvirl (ABF "Silutes rambynas ir "Pamario" darZq teritorijos
detalaus iSplanavimo projekto, patvirtintas Silutes rajono valdybos 1994-11-21 potvarkiu Nr.
226-v, sprendiniai.

Teritorijos tarp Statybininkq Gluosni6 Klaipedos gafviq bei ABF "Silutes
rambynas" gretimybes:

. Siaures kryptimi - Gluosniq gawes pavienis sodybinis uZstatymas, pievos.

. Pietq kryptimi - ABF "Silutes ramblmas" teritorija, sodybinio uZstatymo sklypai.

. Rytq kryptimi - kitoje Klaipedos gatves puseje esandios gamybines ir komercines
paskirties teritorij os.

o Vakarq kryptimi - gyvenamasis sodybinis Naujakuriq kvartalo uZstatymas.

1.2. Esama Zem6valda ir lem6nauda
Planuojamoje teritorijoje yra2 nekilnojamo turto registre [registruoti sklypai:

1. Klaipedos g. 5l plotas 0,3471ha, kadastrinis Nr. 8867/0007:66. Kitos paskirties Zemes

sklypas (individualiems namams/statiniams statlrti ir eksploatuoti). Sklypas - valstybes
nuosavybe, nuomininkas Klaipedos apskrities vir5ininko administracija. Zemes sklypas
su form uotas atl iekant kadastrinius matavi m us.
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2. Gluosniq g. 17, plotas 0,3858 ha kadastrinis Nr. 8867/0004:66. Kitos paskirties Zemes

sklypas (kitai specialiai paskirdiai) valstybes nuosavybe, valdoma panaudos teise, naudotojas -
Lietuvos hidrometeriologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Zemes sklypas suformuotas
atl iekant kadastrinius matavimus.

DidZioji teritorijos dalis naudojama darZams, prie gyvenamqiq namq padrikai savavali5kai
pastatyti fikiniai pastatai.

1.3. Teritorijos ga mtin i r1 sqlygq ivertinimas
Planuojama teritorija yra Vakarq Zemaidiq lygumoje. Teritorijos reljefas - maLai

banguotas. Reljefo aukSditl skirtumas vidutini5kai sudaro 2,A m, kyla Siaures kryptimi.
Teritorijoje nera natlraliq vandens telkiniq. Duomenq apie teritorijos geologinio pj[vio
sandarq n€ra: geologiniai tyrinejimai pastaruoju metu nebuvo daryti. Gruntinio vandens

horizontas hidrauli5kai suri5tas su 5y5os upe.
Planuojamoje teritorijoj e lali plotai uZima 9l % ploto: vyrauja pievos, dykvietes ir

ariamos Zemes plotai. Zeldynq tDrines struktflros tipas - laisvas, vyrauja savaimines kilmes
Zeldiniai. Nera verting6 saugomq Zeldinig auga kr[mai, pavieniai medZiai, prie gyvenamq
namq ir sodybiniuose sklypuose yra sodai, darLai, vejos.

Teritorij4 tarp Statybinink6 Cluosniq Klaipedos gatviq bei ABF "Silutes rambynas"
supantis kraStovaizdis - miestieti5kasis.

1.4. Esamas uistatymas
Gyvenamais namais teritorija uZstatyta XX a. pradZioje ir XX a. 7-9 de5imtmetyje.

Gyvenarnqjq namq aukltingumas - I auk5tas su mansarda. Gyvenami namai - m[riniai,
Gluosniq g. - karkasiniai.

Prie gyvenamq.jq namq padrikai savavaliSkai pastatyti flkiniai pastatai, garaiai,laikini
statiniai (Siltnamiai, stogines, pavesines ir kt.). UZstatytas plotas sudaro l,8yo teritorijos.

Teritorijoje yra 5 Nekilnojamojo turto registre registruoti gyvenamieji namai (paskirtis
- 3 ir daugiau butq):

l. Klaipedos g. 9. Pastato unikalus Nr. 8892-4000-2012. Gyvenamajame name yra 6
registruoti butai. Prie namo registruotq priklausinitl n€ra. Butri savininkai: Barbara Rudiene,
Loreta Janu5evskaja, Liuda Anudiauskiene, Danute Marenkova, Elena Kniuk5tiene, Sigitas
EZerskis.

2. Klaipedos g. 29.Pastato unikalus Nr. 8892-5002-0015. Gyvenamajame name yra 4
registruoti butai. Prie namo yra 2 registruoti frkiniai pastatai. Butq savininkai: Antanas Butkus,
Eugenija JoKiene, Laima Jocaitien€, Jonas Jokias.

3. Klaipedos g. 29a. Pastato unikalus Nr. 8892-0005-3017. Gyvenamajame name yra 4
registruoti butai. Prie namo registruotq priklausiniq nera Butq savininkai: Sergejus Bulavinas,
Danute Dauk5iene, Jonas Vytautas Drakias, Daiva Katkuviene.

4. Klaipedos g. 33.Pastato unikalus Nr. 8890-0004-6016. Gyvenamajame name yra 3

registruoti butai. Prie namo registruotq priklausiniq nera. Butq savininkai: Kgstutis PetroSius,
Viktorija Petro5iDte, Loreta PetroSi0te, Raimondas PetroSius, Jefrosinas Golubovskis, Terese

Regina Puleikiene.
5. Klaip€dos g. 33a Pastato unikalus Nr. 8892-5002-1012. Glvenamajame name yra 2

registruoti butai. Prie namo registruotq priklausinirtr nera. Butrtr savininkas - Vytautas
Benevidius.
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1.5. Susisiekimo ir inlinerind in frastru ktli ra
Planuojama teritorija yra tarp Klaipedos, Naujakuriq Statybininkq ir Gluosniq gatvirl.

Susisiekimas su miesto centru vyksta Naujakuriq Gluosniq ir Klaipedos gatvemis. Prie
gyvenamq namqpatenkama i5 Klaipedos ir Gluosniq gatvirl.

Teritorijoje [rengta drenaZo sistema, susidedanti i5 drenaZo linijq nuvedamqjq drenaZo
linijq ir atvirq drenaZo grioviq.

Siuo metu I sklyp4 Gluosniq g. 17 ir gyvenamiesiems namams Klaipedos g.9,29,29a
vanduo tiekiamas i5 centralizuotq miesto vandentiekio tinklq. Prie gyvenamq namq Klaipedos
g. 33 ir 33a ir i sklypA Klaipedos g. 51 lauko vandentiekio tnklai neatvesti.

Prie5gaisriniai hidrantai irengti Klaipedos - Naujakuriq g., Klaipedos - Gluosniq
Naujakuriq - Statybininklt 9., Statybininkq - Gluosniq g. sankryZose, ties Gluosniq g. Nr. 18.

Planuojamoje teritorijoje i5 gyvenamq namq Klaipedos g. 9, 29,29a fikio - buities
nuotekos nuvestos I miesto nuotekynes tinkles. Sklypuose Klaipedos g. 5l ir Gluosniq g. 17

yra [rengta individuali nuotekq tvarkymo sistema. Nuotekos surenkamos I individualius
nuotekq kaupimo rezervuarus. Prie gyvenamqiq namq Klaipedos g. 33 ir 33a [rengti lauko
tualetai.

Buities atliekos Salinamos, i5ve2ant jas specialiu autotransportu I s4vartynq.

I sklypq Gluosniq g. 17 ir I gyvenam4 nam4 Klaipedos g. 9 atvesti 0,4 kV elektros
kabeliai, I kitus gyvenamus namus atvesta 0,4 kV elektros oro linija.

Ry5iq kabeliai atvesti i sklypq Gluosniq g. Nr. l7 ir I gyvenamus namus Klaipedos g.

Nr.29,29a,33.

2. SPRENDIII-IAI

2"1. Numatomos veiklos pobiidis
Silutes miesto generaliniame plane Sioje teritorijai numatyti vidurines mokyklos ir

gaisrines pastatai. Planuojant teritorijq atsiZvelgta I sqlygq bendriesiems, detaliesiems planams
ir planavimo dokumentams rengti 2 p. Reikalavimq ir iSnagrineti : galiojandiq teritorijq
planavimo dokumentq reikalavimai - 1990 m. parengto Silutes miesto 6-o gyvenamojo
mikrorajono (Naujakuriq kvartalo) i5planavimo projekto sprendiniai, kuriuose Siai teritorijai
n umatyt as gyvenamosios pask irties uZstatymas.

Detaliajame plane suplanuoti 29 nauji gyvenamosios paskirties sodybinio uZstatymo
sklypai laisvoje valstybineje Zemeje. Esamiems gyvenamiesiems daugiabudiams namarns
suformuoti 5 gyvenamieji maZaauk5diq statiniq sklypai. Sklypas Gluosniq g. 17 (kad. Nr.
8867/0007:65) dalinamas I du sklypus, nustatant pagrinding tiksling Zemes naudojimo paskirt[

- kitos paski*ies Zeme, nustatant naudojimo budq ir pobnd[: vieno sklypo - gyvenamoji
sodybinio uZstatymo teritorija, antro sklypo - visuomenines paskirties teritorija, valstybes
valdZios savivaldos institucijoms ir istaigoms statyti ir patalpoms esamuose bei
projektuojamuose statiniuose [rengti. Naujakuriq kvartalo gyventojq reikmems ir Silutes
miesto vakarines dalies gyventojq reikmems Gluosniq ir Statybininkq gatviq kampe
projektuojamas visuomenines paskirties sklypas. Prie Klaipedos gatves suformuoti 5

komercines paskirties ir smulkaus verslo objektrl sklypai. Moduliniq tranzitiniq pastoeiq

irengimui suformuoti 5 sklypai, nustatant naudojimo b0dq ir pobtid[ teritorijos inZinerines
infrastruktiiros tinklams, objektams [rengti ir eksploatuoti. 

?

Srlurts Mrnsro rERrroRrJos rARp srATyBrNrNKV, cLUosNIU, KLAIptDos cATvIU BEr
ABF "SILUT TS N.INTNYUAS' TE RITORIJOS DETALUSIS PLANAS

UAB,,Projektavimo ir restauravimo institutas"



2.2. Sklypai
Planuoiamas sklwas Nr. Iffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b[das ir pobfrdis * gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukltis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio aukSdio alt. - 12,60 m.

4. UZstatymo tankis -0,21.
5. UZstatymo intensyvumas *0,73.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko

naudojimo s4lygos" XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose irengtos valstybei priklausandios

melioracijos sistemos ir irenginiai" (kodas 2l).
c. Detaliajame plane nurodya magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki

planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4 fvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 2O7).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaio tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytq

tvarkq.

Planuoiamas sklvpas Nr.2ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pob0dis - g)'venamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukitis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1 I m.

3. Statinio aukSdio alt. -13,20 m.

4. UZstatymo tankis -0,21.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,74.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,specialiosios Zemes ir miSko

naudojimo sqlygos" XXI sk. ,jemEs sklypai, kuriuose [renglos valstybeipriklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 2l).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4

Servitutas: teise aptarnautipoZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4

tvark4.

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bodas ir pobUdis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritoda (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - l l m.

3. Statinio aukldio alt. -13,20 m.
4. UZstatymo tankis -0,21.
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5. UZstatymo intensyvumas - 0,74.
b. Specialiosios naudoj imo s4lygos:

LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi$ko
naudojimo sqlygos" XXI sk.,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 2I).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos tsritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatlrtqtvark4.

Servifutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstavimo pagal LR nustaflrt4
Wark4.

Planuojamas sklypas Nr.4
Plotas :r4rnnI.
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b[das irpobiidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 11 m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,00 m.
4. UZstatymo tankis - 0,21.
5. UZstatymo intensyrnrmas - 0,74.

Specialiqjq naudojimo sqlygq nustatytq LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ir 1995-12-
29 nutarimu Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygos": nera.

Planuoiamas sklvpas Nr.5
Ptotas J560 *T-
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukitis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -12,60 m.
4. UZstatymo tankis - A,20.
5. UZstatymo intensynrmas - 0,70.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos" XXI sk. ,femls sklypai, kuriuose irengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 2l).

c. Detaliajame plane nurodyta magistralinitl drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvark4.

Planuoiamas sklyoas Nr.6ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo btidas ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
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3. Statinio aukSdio alt. -13,00 m.
4. UZstatymo tankis - 0,17.
5. UZstatymo intensywrmas - 0,60.

b. Specialiosios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red.,,specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos" XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 21).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustafft4tvarkq.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaio tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvark4.

Planuojamas sklvpas Nr.7
Plotas :zn:i#-.
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pob0dis * gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemds pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio aukSdio alt. -13,20 m.
4. UZstatymo tankis - 0,21.
5. UZstatymo intensynrmas - 0,74.

b. Specialiosios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir miSko
naudojimo s4lygos'o XXVII sk. Saugotini medZitl ir kr0mq Zeldiniai, augantys ne mi5ko
Zemeje (kodas 27).

LR AM 2003-12-19 [sakymas Nr. Nr. 673 "Saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZiEros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka"

Planuojamas sklvpas Nr.8
Plotas :26goil.
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo bEdas ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G1).
2. Statinio aukitis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kaigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio aukSdio alt. -13,50 m.
4. UZstatymo tankis - 0,19.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,67.

b. Specialiosios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos" XXVII sk. Saugotini medZiq ir krflmq Zeldiniai, augantys ne mi5ko
lemeje (kodas 27).

LR AM 2003-12-19 [sakymas Nr. Nr. 673 "saugotintl Zeldiniq augandiq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZitiros, tvarkymo ir nuostoliq juos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka"
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Planuoiamas sklvpas Nr.9
Plotas -zo74T
Tvarkymo reglamenki:
l. Teritorijos naudojimo bUdas ir pobDdis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - l l m.
3. Statinio aukSdio alt. -13,50 m.
4. UZstatymo tankis -0,22.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,77 .

b. Specialiosis naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,specialiosios Zemes ir miSko
naudojimo sqlygos" XXVII sk. Saugotini medZiq ir kr0mq Zeldiniai, augantys ne miSko Zemeje

(kodas 27).
LR AM 2003-12-19 isakymas Nr. Nr. 673 "Saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko

Zemeje, apsaugos, prieZiEros, fvarkymo ir nuostoliq juos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka"

Planuoiamas sklvoas Nr. I 0
Plotar - ), /b' m1
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo btidas ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (V3).
2. Statinio auk5tis nuo Zem€s pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 13 m.

3. Statinio auk5dio alt. -13,50 m.
4. UZstatymo tankis - 0,30.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,90.

b. Specialiosios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir miSko
naudojimo sqlygos"
l. VI sk."Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
2. XXVII sk. Saugotini medZitl ir krEmq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Zemeje (kodas 27).

LR AM 2003-12-19 [sakymas Nr. Nr. 673 "saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZitiros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka"

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuoiamas sklwas Nr.l Iffi
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo budas ir pobudis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukitis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio aukldio alt. -12,30 m.
4. UZstatymo tankis -0,22.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,77.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
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LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,specialiosios Zemes ir miSko

naudojimo s4lygos" XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir irenginiai" (kodas 2l).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenalo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytqtvarkq.

Servitutas: teis€ aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytq
tvark4.

Planuoiamas sklvoas Nr. l2ffi
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b0das ir pobfrdis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio aukSdio alt. -13,20 m.
4. UZstatymo tankis - A,22.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,77.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos: LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut.

Nr.l640 red. ,,specialiosios Zemes ir miSko naudojimo sqlygos" XXI sk. ,,Zemes sklypai,
kuriuose [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos ir irenginiai" (kodas 2l).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaio tinklq rekonstravimo pagal LR nustaflt4tvark4

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaio tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
Wark4.

Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo bldas ir pobldis * gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukStis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio aukSdio alt. -12,90 m.
4. UZstatymo tankis - 0,22.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,77.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-A5-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko

naudojimo sqlygos" XXI sk.,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
mel ioracijos sistemos ir irenginiai" (kodas2 I ).

c. Detaliajame plane nurodyta magistralinitl drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.

Servitutas: teise aptamauti poZemines ir an0emines komunikacijas (kodas 207).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
Wark4.
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Planuojamas sklvoas Nr. I 4
Plotasffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pobfrdis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio aukidio alt. -12,90 m.
4. UZstatymo tankis - 0,23.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,8 l.

Specialiqjq naudojimo sqlygq, nustatytq LRV 1992-A5-LZ nutarimu Nr.343 ir 1995-12-
29 nutarimu Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygoso': nera.

Planuoiamas sklypas Nr. l 5
Plotas :z4zlnz.
Tvarkymo reglamentai:
l Teritorijos naudojimo b0das ir pobiidis * g)'r/enamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio auk5dio alt. -12,90 m.
4. UZstatymo tankis *0,20.
5. UZstatymo intensyrnrmas - 0,70.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir miSko

naudojimo s4lygos" XXI sk. ,femes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 21).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvark4.

Planuojamas sklvpas Nr. l6
Plotasffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bfidas ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes paviriiaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio aukldio alt. -12,90 m.
4. UZstatymo tankis -0,20.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,70.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos'o XXI sk. ,flemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir irenginiai" (kodas 2l),

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinkhl apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antiemines komunikacijas (kodas 207).
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Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytq

tvark4.

Planuoiamas sklvoas Nr. I 7ffi
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo biidas ir pob[dis - gyvenamoji sodybinio uistatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukStis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto * 1l m.

3. Statinio auKdio alt. -13,10 m.
4. UZstatymo tankis - 0,19.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,67.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko

naudojimo sqlygos"
l. XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos ir

[renginiai" (kodas 2 1).

2. XXVII sk. Saugotini medZiq ir kriimq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Zemeje (kodas 27).

LR AM 2001-05-18 [sakymas Nr. 274 "saugotinq Zeldinig augandiq ne mi5ko Zemeje,

apsaugos, prieZiEros, tvarkymo ir nuostoliq juos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo tvarka" su

2A0i-12-19 pakeitimais Nr. 673.
c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki

planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.
Servitutas: teise aptamauti poiemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvark4.

Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo biidas ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kaigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio auk5dio alt. -13,40 m.
4. UZstatymo tankis - 0,18.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,63.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos ir

[renginiai" (kodas 2 1).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytqtvarkq.

Servitutas: teise aptamauti poiemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklrtr rekonstravimo pagal LR nustatyt4

tvark4.
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Planuoiamas sklvpas Nr. I 9ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zem€s pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.

3. Statinio aukSdio alt. -13,40 m.
4. UZstatymo tankis *0,23.
5. UZstatymo intensynrmas * 0,80.

Specialiqjq naudojimo selygrl, nustatlrtq LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ir 1995-12-

29 nutarimu Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos": nera.

Planuoiamas sklvoas Nr.20ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bfldas ir pobfidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio aukSdio alt. -12,50 m.

4. UZstatymo tankis -0,21.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,74.

b. Specialiosios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-1229 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos" XXI sk. ,,Zem€s sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 2l).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvark4

Planuoiamas sklvoas Nr.2 Iffi
Tvarkymo reglamentai:
L Teritorijos naudojimo biidas ir pobfldis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk3tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,00 m.
4. UZstatymo tankis -0,21.
5. UZstatymo intensyrnrmas - 0,73

Specialiqiq naudojimo sqlygU nustatytq LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ir 1995'12-
29 nutarimu Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygos": nera.

Plotas -2879 m"-
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pobiidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
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2. Statinio aukltis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,00 m.
4. UZstatymo tankis - 0,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,60.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. o,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos"
l. XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [renglos valstybei priklausandios melioracijos sistemos ir
[renginiai" (kodas 2l).
2. XXVil sk. Saugotini medZiq ir kr0mq Zeldiniai, augantys ne miSko fumeje (kodas 27),

LR AM 2001-05-18 [sakymas Nr. 274 "Saugotinq Zeldini6 augandirtr ne mi5ko Zem€je,
apsaugos, prieZi0ros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo tvarka" su

2003-12-19 pakeitimais Nr. 673.
c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki

planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatlrt4tvarkq.
Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytq
tvarkq.

Planuoiamas sklvoas Nr.23
Pl"l"t -2lh ^:.Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5Cio alt. -13,20 m.
4. UZstatymo tankis - 0,18.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,63.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nul Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir miSko
naudojimo s4lygos" XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 2l).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytq
tvark4.

Planuoiamas sklvoas Nr.24ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo budas ir pobtidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukStis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,30 m.
4. UZstatymo tankis - A,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,60.

Srlurfs MrEsro rnRrroRrJos rARp sTATvBTNINKV, cLUosNIV, KLAIptoos cATvrV BEr
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b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
l. XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos ir
[renginiai" (kodas 2 l).
2. XXVII sk. Saugotini medZiq ir kr[mqZeldiniai, augantys ne mi5ko Zemeje (kodas 27).

LR AM 2003-12-19 [sakymas Nr. Nr. 673 "saugotinq ZeldinitS augandiq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZifiros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka"

c. Detaliajame plane nurodya magistraliniq drenaio tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvarkq.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustag44
tvarkq.

Planuoiamas sklvoas Nr.25ffi
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo biidas ir pobEdis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,20 m.
4. UZstatymo tankis - 0,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,59.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir

mi5ko naudojimo s4lygos" XXVII sk. Saugotini medZiq ir krOmq Zeldiniai, augantys ne mi5ko
Zemeje (kodas 27).

LR AM 2003-12-19 isakymas Nr. Nr, 673 "Saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZiflros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka".

Planuoiamas sklwas Nr.26ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo biidas ir pobfldis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G1).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,10 m.
4. UZstatymo tankis -A,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,59.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir miSko
naudojimo s4lygos".
L XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos ir
[renginiai" (kodas 2 l ).
2. XXVU sk. Saugotini medZiq ir krfrmq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Zemeje (kodas 27).

Su,urts Mrnsro rcRrroRrJos rARp srATyBrNn{KIJ, cLUosNrV, KLArptDos cATvIV Bf,r
ABF'SILUTtS NE}TNWAS' TERITORIJOS DETALUSN PLANAS

UAB,frojektavimo ir restauravimo institutas*

l3



LR AM 2003-12-19 [sakymas Nr. Nr. 673 "Saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZi0ros, tvarkymo ir nuostoliq juos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka"

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4fvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antiemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvarkq.

Planuoiamas sklvoas Nr.27ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pobfidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl),
2. Statinio auk5tis nuo Zemds pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - 11 m.
3. Statinio aukSdio alt. -13,1 m.
4. UZstatymo tankis -A,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,60.

Specialiqiq naudojimo sqlyg6 nustatytq LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ir 1995-12-
29 nutarimu Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos'o: n€ra.

Planuoiamas sklvoas Nr.28ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bEdas ir pobiidis - gyvenamoji sodybinio uzstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukStis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - l l m.
3. Statinio aukSdio alt. -13,20 m.
4. UZstatymo tankis - 0,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,59.

Specialiqjq naudojimo sqlygq, nustatytq LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ir 1995-12-
29 nutarimu Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos": nera.

Planuojamas sklvpas Nr.29
Plotas -Zg:,6nI. -
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b0das ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl),
2. Statinio auk3tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,50 m.
4. UZstatymo tankis - 0,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,60.

Specialiqjq naudojimo sqlygq, nustatytq LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ir 1995-12-
29 nutarimu Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos": nera.

Planuoiamas sklvpas Nr.30ffi
l4

ABF *SILUTNS R.TNNSYXAS' TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS
UAB,,Projektavimo ir restauravimo institutas"

r



Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo biidas ir pobtidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio auk$tis nuo Zem€s paviriiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio aukSdio alt. -13,50 m.
4. UZstatymo tankis -0,17.
5. UZstatymo intenspnrmas - 0,59.

Specialiqiq naudojimo sqlygq, nustatytq LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.343 ir 1995-12-
29 nutarimu Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos": nera.

Planuojamas sklvpas Nr.3 I
Ptotas -2g98F.
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b0das ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G2).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - l1 m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,50 m.
4. UZstatymo tankis - 0,17.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,60.

b. Specialiosios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos"
l. VI sk. ,,Elektros linijq apsaugos zonoso' (kodas 6),
l. XVIX sk. ,,Vandentiekio , lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq irenginiq apsaugos

zonos" (kodas 49).
3. XXVII sk. Saugotini medZiq ir kr[mq Zeldiniai, augantys ne miSko Zemeje (kodas 27).

LR AM 20A3-n-19 isakymas Nr. Nr. 673 "Saugotinq Zeldinig augandiq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZi[ros, tvarkymo ir nuostoliq juos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka"

d. Nenurodytas grafiSkai statybos ribas sklypuose reglamentuoja prie5gaisrines saugos

ir higienos normatyviniai dokumentai.
Servitutai: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

.- Planuojamas sklvoas Nr.32
Plotas 4gg 

-Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b[das ir pobfrdis - gyyenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (K).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto * l1 m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,60 m.
4. UZstatymo tankis - 0,30.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,90.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. n,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos" XXI sk. ,,Lem€s sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios
melioracijos sistemos ir [renginiai" (kodas 2l).
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c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytewarkq.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenalo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvark4.

Planuoiamas sklvnas Nr.33ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bddas ir pobfidis - gyvenamoji sodybinio uistatymo teritorija (K).
2. Statinio aukStis nuo Zemds pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.

3. Statinio auk5dio alt. -13,50 m.
4. UZstatymo tankis * 0,30.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,90.

b. Specialiosios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos" XXI sk. ,femes sklypai, kuriuose irengtos valstybei priklausaniios
melioracijos sistemos ir irenginiai" (kodas 2l).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatytqtvarkq.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4
tvark4.

Planuoiamas sklvoas Nr.34ffi
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b0das ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (C2).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavirBiaus iki stogo kraigo arta parapeto - l1 m.
3. Statinio auk5dio alt. -14,00 m.
4. UZstatymo tankis - 0,16.
5. UZstatymo intensyvurmas - 0,40.

b. Specialiosios naudoj imo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi3ko
naudojimo s4lygos"
l. I sk. ,,Ry3iq linijq apsaugos zonos" (kodas l),
2. YI sk. ,,Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6),
2. XVIX sk. ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkltl irenginiq apsaugos zonos"

(kodas 49).
d. Nenurodytas grafiSkai statybos ribas sklypuose reglamentuoja prie5gaisrin€s saugos

ir higienos normatyviniai dokumentai.
Servitutai:

l. Kelio servitutas 34 - teise vaZiuoti transporto priemonemis, patekimui prie fkiniq
pastatq (kodas 203).

Srlurts Mrnsro rpRrroRrJos rARp STATyBTNINKU, ct.uosNry, Kl-Arpfnos cATvrV BEt
ABF "S ILUTIS RE*TNNVAS' TERITORJJOS DETALUSIS P LANAS

UAB,,Projektavimo ir restauravimo institutas"

t6



2. Kelio servitutas 35 - teise vaZiuoti transporto priemonemis, skirtas patekimui I sklypq
(kodas 103).

Servitutai: teise aptarnauti poZemines ir antiemines komunikacijas (kodas 207).

Planuojamas sklvoas Nr.35
Ptotas - 3to9;;T-
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo bfrdas ir pobfidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G2).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -14,00 m.
4. UZstatymo tankis - 0,15.
5. UZstatymo intensyrmmas - 0,40.

b. Specialiosios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos"
l. I sk. ,Ry5irl linijq apsaugos zonos" (kodas 1),

2. VI sk. ,,Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6),
3. XVIX sk. ,,Vandentiekio , lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq irenginiq apsaugos zonos"
(kodas 49).
4. XXVil sk. Saugotini medZitl ir krtimq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Zemeje (kodas 27).

LR AM 2A$-n-19 [sakymas Nr. Nr. 673 "Saugotinq Zeldiniq auganliq ne mi5ko
Zemeje, apsaugos, prieZiiiros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo
tvarka".

d. Nenurodytas grafiSkai statybos ribas sklypuose reglamentuoja prie5gaisrines saugos

ir higienos normatyviniai dokumentai.
Servitutai:

1. Kelio servitutas 34 - teise vaZiuoti transporto priemonemis, patekimui prie flkiniq pastatq
esandiq sklype Nr.34 (kodas 103).

2. Kelio servitutas 35 - teise vaZiuoti transporto priemonemis, skirtas patekimui I sklypqNr.34
(kodas 203).

3. Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuojamas sklvoas Nr.36
Plotasffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b[das ir pobtidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (K).
2. Statinio aukitis nuo Zemes pavir3iaus iki stogo kraigo arba parapeto * 1l m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,20 m.
4. UZstatymo tankis - 0,30.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,90.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos"
1. XXI sk. ,,Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausndios melioracijos sistemos ir
[renginiai" (kodas 2 I ),
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2. XVIX sk. ,,Vandentiekio , lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq [renginiq apsaugos zonos*
(kodas 49).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4warkq.

Servitutai: teise aptarnauti poZemines ir antlemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas nuvedamqiq drenaZo tinklq aptarnavimui galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo
ti nklq rekonstrav imo pagal LR nustatyt4 tvark4.

Planuoiamas sklvoas Nr.37ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bfidas ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G2).
2. Statinio aukitis nuo Zem€s pavirSiaus iki stogo kaigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,70 m.
4. UZstatymo tankis - 0,19.
5. UZstatymo intensyrnrmas - 0,47.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
l. I sk. ,,Ry5iq linijq apsaugos zonoso' (kodas l),
2. VI sk. ,,Elektros linijq apsaugos zonosoo (kodas 6),
3. XVIX sk. ,,Vandentiekio , lietaus ir fekalin0s kanalizacijos tinklq irenginiq apsaugos zonos"
(kodas 49).

d. Nenurodytas grafiSkai statybos ribas sklypuose reglamentuoja prie5gaisrines saugos
ir higienos normatyviniai dokumentai.

Servitutas:
l. Kelio servitutas 38 - teise vaZiuoti transporto priemonemis, skirtas patekimui i sklypq

Nr.37 (kodas 103).
2. Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuoiamas sklvpas Nr.38ffi
Tvarkymo reglamentai:
I, Teritorijos naudojimo bfldas ir pobtidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (G2).
2. Statinio aukitis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio aukSdio alt. -13,80 m.
4. UZstatymo tankis - 0,15.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,38.

b. Specialiosios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. ,,specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos"
l. VI sk. ,,Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6),
2. XVIX sk. ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq [renginiq apsaugos zonos"
(kodas 49).
3. XXVII sk. Saugotini medZiq ir kr0mq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Zemeje (kodas 27).
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LR AM 2003-12-19 [sakymas Nr. Nr. 673 "Saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko Zemeje,

apsaugos, prieZifiros, tvarkymo ir nuostoliq juos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo warka"
d. Nenurodytas grafiSkai statybos ribas sklypuose reglamentuoja prie5gaisrines saugos

ir higienos normatyviniai dokumentai.
Servitutai:

l. Kelio servitutas 38 - teise vaZiuoti transporto priemonemis, skirtas patekimui I sklypa Nr.37
(kodas 203).

2. Teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuoiamas sklvoas Nr.39ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bodas ir pobfldis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (K).
2. Statinio auk5tis nuo Zemds pavirSiaus iki stogo kraigo arba parapeto - I I m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,70 m.
4. UZstatymo tankis * 0,30.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,90.

Specialios naudoj imo sqlygos:
LRV 1992-A5-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos"
l. XXI sk. ,femes sklypai, kuriuose frengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos ir
[renginiai" (kodas 2 1),

2. XVIX sk. ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq irenginiq apsaugos zonos"
(kodas 49).

c. Detaliajame plane nurodyta magistraliniq drenaZo tinklq apsaugos zona galioja iki
planuojamos teritorijos drenaZo tinklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4tvark4.

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
Servitutas nuvedamqjq drenaZo tinklq aptamavimui galioja iki planuojamos teritorijos drenaZo
ti nklq rekonstravimo pagal LR nustatyt4 tvarkq.

Planuoiamas sklvoas Nr.40ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo btidas ir pobtidis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (K).
2. Statinio aukitis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio auk5dio alt. -13,70 m.
4. UZstatymo tankis - 0,30.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,90.

b. Specialios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos" XVIX sk. ,,Vandentiekio , lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq irenginiq
apsaugos zonos'o (kodas 49).

Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).
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Planuo.iamas sklvpas Nr.4 I
PlotasW
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo bfidas ir pob0dis - gyvenamoji sodybinio uZstatymo teritorija (Gl).
2. Statinio aukltis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - 1l m.
3. Statinio auk5dio alt. -14,70 m.
4. UZstatymo tankis -0,23.
5. UZstatymo intensyvumas - 0,80.

b. Specialios naudojimo sqlygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo s4lygos"
1. VI sk. ,,Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6),
2. XVIX sk. ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq irenginiq apsaugos zonos'o

(kodas 49).
d. Nenurodytas grafiSkai statybos ribas sklypuose reglamentuoja prie5gaisrin€s saugos

ir higienos normatyviniai dokumentai.
Servitutas: teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuoiamas sklvoas Nr.42ffi
Tvarkymo reglamentai:
l Teritorijos naudojimo b0das ir pobfrdis - gyvenamoji sodybinio uistatymo teritorija (V).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kaigo arba parapeto - 11 m.

3. Statinio aukSdio alt. -14,70 m.
4. UZstatymo tankis - 0,30.
5. UZstatymo intensyvumas - 1,10.

b. Specialios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nul Nr.l640 red. ,,Specialiosios Zemes ir mi5ko
naudojimo sqlygos":
l I sk. ,,Ryiiq linijq apsaugos zonos'o (kodas l),
2. VI sk. ,,Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6),
3. XVIX sk. ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklrtr [renginiq apsaugos zonos"
(kodas 49).

d. Nenurodytas grafiSkai statybos ribas sklypuose reglamentuoja prie5gaisrines saugos

ir higienos normatyviniai dokumentai.
Servitutas: teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207).

Planuoiamas skl voas Nr.43
Plotas - Y4 m1
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pob0dis - kitos paskirties Lemd, teritorija inZinerines
infrastrukt0ros tinklams, objektams irengti ir eksploatuoti 04).
2. Statinio auk$tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - tipinio statinio aukitis
m.
3. UZstatymo tankis - 0,13.
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4. UZstatymo intensyvumas - 0,13.
Servitutai:

l. Teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207) visame sklype;
2. Teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 206) visame sklype.

Planuoiamas sklvoas Nr.44ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo b0das ir pobfrdis - kitos paskirties Lem€, t€ritorija iniinerines
infrastrukt0ros tinklams, objektams [rengti ir eksploatuoti (I4).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - tipinio statinio auk5tis

m.
3. UZstatymo tankis - 0,13.
4. UZstatymo intensyvumas - 0, I 3.

Servitutai:
1. Teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207) visame sklype;
2. Teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 206) visame sklype,

Planuoiamas sklvnas Nr.45
Plotas- YU m1
Tvarkymo reglamentai:
L Teritorijos naudojimo bEdas ir pob[dis - kitos paskirties Zeme, teritorija inZinerines
infrastrukttros tinklams, objehams irengti ir eksploatuoti (I4).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - tipinio statinio auk5tis
m.
3. UZstatymo tankis - 0,14.
4. UZstatymo intensyvumas - 0,14.

Servitutai:
1. Teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207) visame sklype;
2. Teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 206) visame sklype.

2l

- Planuoiamas sklvpas Nr.46
ptotasf
Tvarkymo reglamentai:
l.Teritorijos naudojimo b0das ir pobiidis - kitos paskirties Zeme, teritorija inZinerines
infrastruktfrros tinklams, objektams [rengti ir eksploatuoti (I4).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - tipinio statinio aukitis
m.
3. UZstatymo tankis - 0,15.
4. UZstatymo intensyrnrmas - 0,15.

Servitutai:
l. Teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207) visame sklype;
2. Teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 206) visame sklype.
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Planuoiamas sklwas Nr.47ffi
Tvarkymo reglamentai:
l. Teritorijos naudojimo bfdas ir pob[dis - kitos paskirties heme, teritorija inZinerines
infrastruktfiros tinklams, objektams [rengti ir eksploatuoti (I4).
2. Statinio auk5tis nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto - tipinio statinio auk5tis
m.
3. UZstatymo tankis - 0,12.
4. UZstatymo intensyvumas - 0,12.

Servitutai:
1. Teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207) visame sklype;
2. Teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 206) visame sklype.

2.3. Susisiekimo sistema
Pagal Silutes miesto generalin[ plan4 Klaipedos gatves juostos plotis tarp raudonqjq

linijq yra 70 m, gatves juostos plotis tarp raudonqjq linijq del esamq pastatq Klaipedos g. 9,

29,33a ir del sklypo Klaipedos g. 51 (kad. Nr. 8867/0007:66) vietomis sumaZeja; Gluosniq g.

plotis atrp raudonqiq linijq - 30 m. Naujakurirl ir Statybininkq g. - 24 m. Naujai suplanuotos
gatves plotis tarp raudonqjq linijq nustatomas 15 m, bei dviradiq ir pesiiqjq tako - 17 m.
Suplanuoyta nauja gatve - D1 kategorijos. Eismo juostq skaidius *2, eismo juostq plotis - 3,0
m. Tarp Klaipedos ir Statybininkq g. yra esamas pesdiqjq ir dviradiq takas.

Naujai projektuojamos gatv€s erdveje numatomas lengvqjq automobili6 kovininio ir
aptarnaujandio transporto eismas su greidio apribojimais (kelio Zenklais ir kitais budais).

Naujakuriq ir Gluosniq gatvese automobiliq statymas numatomas izoliuotose
automobiliq stovejimo aik5telese po 16 vieq. Statybininkq ir naujoje gatveje galimas
automob i I iq stovej i mas, neregl amentuoj ant statymo b[do.

Klaipedos, Naujakuriq Statybininkq gatvese ir Gluosniq gawes dalyje pesdiqiq ir
dviradiq eismas numafrtas pesdiqiq ir dviradiq takais, atskirtais talia juosta nuo
vaZiuojamosios dalies. Likusioje Gluosniq gatves dalyje ir naujai projektuojamoje gatveje
pesdiqiq ir dviratininkrl eismas numatomas takais be apsaugines juostos de5ineje gatves puseje.

2,4. lnLinerinis aprtpin imas
Vandentiekos ir flkio - buities nuotekynei tinklq projektavimui UAB "Silutes

vandenys" selygq nenustate QA04-l 1 -08 Nr. ( 1 . 1 9-0 1 )-208).
2.4,1. Vandentieka

Projektuojami Ziediniai geriamojo vandentiekio tinklai, pasijungiant prie esamu
vandentiekio tinklq d200 mm Naujakuritl ir Gluosniq gawese.

Vandens poreikiai ilkio - buities reikmems ir gaisrq gesinimui:

Q metinis- 13,68 tukst. m3/metus;

Q paros -37,5 m'ldienq
Q val. *4,36 m3lh;
I5ores gaisrq gesinimui - lOl/sek;
Vidaus gaisnl gesinimui - 2,5 l/sek.
Pagal RSN 136-92 vienu metu teritorijoje gali kilti vienas gaisras. Vandens debitas

vienam gaisrui gesinti i3 lauko puses - l0 l/sek. fSores gaisrq gesinimui naudojami esami ir
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numatomi l0 naujq gaisriniq hidrantq. Gaisriniai hidrantai [rengiami Salia vandentiekio linijos.
Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose [rengiami kas 200 m.

2.4.2. Okio - buities nuotekyn6
Projektuojami tikio buities nuotekynes tinklai jungiami I esamq nuotekynes tinklq

Klaipedos gatveje tarp gyvenamo namo Nr. 29 ir Naujakuriq gatves. Esamq savitakiniq ir
slegiminiq tinklq pagalba nuotekos i5 teritorijos Salinamos I miesto valymo [renginius.

RuoSiant Sios teritorijos lauko tinklq technin[ projektq, numatyti esamq tinkhl nuo
pasijungimo vietos iki siurblines bei siurblines rekonstrukcijq.

Okio - buities nuotekq kiekiai:
Q metinis - 13,68 t[kst. m3/metus;

Q paros -37,5 m3/dienq

Q val. - 4,36 m3/lt;

2.4,3. Lietaus nuotelqyn6s ir drenaZo tinklai
Lietaus nuotekynes tinklai suprojektuoti pagal technines selygas Nr. 163, i5duotas

2004-lt - I 0 UAB "Silutes komunalininkas".
Esami atviri grioviai lietaus vandens bei drenaZo nuvedimui uZpilami.
Suprojektuoti lietaus nuotekynes tinklai surinks lietaus nuotekas i5 teritorijos uZdaru

b0du (lietaus Sulineliq arba liewamzdLir4 pagalba). Suprojektuoti lietaus nuotekynes tinklai
jungiami i esamus lietaus kolektorius:
1. Klaipedos gatveje tarp gyvenamq namqNr. 29 ir 33a;

2. Statybininkq gatveje - tiesiama iki esamo kolektoriaus d1600 mm.
L ietaus nuotekq kiekiai plan uoj amoj e teritorijoj e:

Q metinis -3,21tlkst. m'/ metus;

Q sek- 39,0 Vsek.
Teritorijoje esandius drenaZo nuvedamuosius tinklus bfltina iSsaugoti. DrenaZo

nuvedamuosius tinklus jungti I suprojektuotus lietaus nuotekynes tinklus. Esamus pajungimus i
atvirus griovius btitina i5montuoti. Sklypuose bfitina [rengti naujus drenaZo tinklus.

2.4.4. Silumos tiekimas
UAB "Silutes Silumos tinklai" planuojamos teritorijos Silumos tiekimui projektavimo

selygq nenustat6 (2004-ll-10 raitas "Del specialiqiq projektavimo s4lygq nustatymo" Nr.
1.16-1155). Planuojamoje teritorijoje, rengiant techninius projektus, bus numatytas pastatq
Sildymas.

2.4.4. Elektros tiekimas
Elektros tiekimas teritorijai numatomas pagal sqlygas Nr. 40750-07-01 detaliam planui

rengti i5duotas AB "Vakarq skirstomieji tinklai" 2004-ll-24.
Teritorijoje, patogiose aptarnauti ir eksploatuoti elektros [renginius vietose, suplanuoti

6 sklypai su privaZiavimais l0/0,4 kV moduliniq tranzitiniq transformatoriniq (MTT) statybai.
Numat5rtos trasos 10/0,4 kV kabeliniq linijq paklojimui bei perspektyvinis ap5vietimo tinklas.
Prie sklyptl numatytos tranzitines paskirstymo spintos (TPS), nuo jq [vadai iki esamq ir
statomq pastatq. Viename visuomenines paskirties skype suprojektuotas servitutas 0,4 kV
elektros kabelio paklojimui ir eksploatavimui. Paklojus 0,4 kV elektros kabelius iki esamq
pastatq bus panaikintos esamos elektros oro linijos.
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2.4.5. RySiai
Telekomunikacijq tinklai suprojektuoti pagal AB "Lietuvos telekomas" 2004-l l-09

i$duotas projektavimo sqlygas Nfr3-2-0612459. Teritorijoje numatytos esamq
telekomunikacijq tinklq patenkandiq po planuojamu uZstatymu, i5kelimas. Naujq tinklq trasos
numatytos Zaliose juostose ir po pesdittiq bei dviratininkq takq dangomis. Numatl'ti [vadai I
proj ektuojam us sklypus.

Statiniq bei inZineriniq tinklq techniniai projektai rengiami pagal atskiras technines
sqlygas.
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Projekto vadove, atest. Nr. .4166
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