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I. ESAMOS gfrKlns ANALIZE

1.1. Bendrieji duomenys

Silutes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio
2003-07-21 [sakyme Nr.Al-252 "Ddl H. Sojaus dvaro teritorijos detaliojo plano rengimo"
nurodyas planavimo tikslas nustatyti teritorijos dydi ir ribas, naudojimo bfrdq
urbanistinius ir architehilrinius apribojimus, statybos reglamentus, specialiasias
naudoj imo s qlygas, s erv itutus.

Planuojama teritorija yra vakarineje SilutOs miesto dalyje, prie Lietuvininkq ir
Parko gatviq deSiniajame Sy5os upes krante, Silutes miesto urbanistikos paminklo UV69
teritorijoje (patvirtinto 1992-03-16 Silutes rajono valdybos potvarkiu Nr. 103). Teritorijoje
yra Silutes dvaro sodyba, vad. Sojaus, - nekilnojamoji kult[ros vertybe Gll5K, [traukta I
LR NKV registr4 1997-12-31. Dvaro sodybos teritorija, 10,6 h4 patvirtinta l99L-I2-23
Lietuvos Kulturos paveldo MC. Dalis dvaro sodybos teritorijos yra kairiajame Sy5os upes

krante.
1992-04-07 LRV nutarimu Nr. 256 Sojaus dvaro sodyba itraukta i

neprivatizuotinq buv. dvary sodybq - istorijos ir kulttros paminklq teritorijq sqra5q. Pagal
LRV 1993-05-27 nutarim4Nr.369 dvaro sodybai turi buti nustatomas individualus apsaugos

ir naudojimo reglamentas.
2003-07-18 LRV nutarimu Nr. 971 H. Sojaus dvaras itrauktas I Lietuvos

flrkstantmedio program% numatant dvaro pastatq rekonstravim4 pritaikant MaZosios
Lietuvos regioniniam kulhrros centrui.

H. Sojaus dvaro teritorijoje galiojaSie teritorijq planavimo dokumentai:
1. Silutes miesto 1983 m. generalinis planas.
2. 3. Sy5os upes vandens apsauginiq juostrl Silutes mieste projektas. Projekto

rengejas UAB "Silutes hidroprojektas", 1994 m. Patvirtintas 1994-A5-12
Silrrtes rajono valdybos potvarkiu Nr. 190.

3. Sklypo Lietuvininkl+g.2, Silutes m. detalusis planas. Plano rengeja UAB
"Schema", Silute, 2002m. Detalusis planas patvirtintas 2002-04-22 Silutes
rajono savivaldybes valdybos sprendimu Nr. 4-100.

Pagal 1983 m. Silutes miesto generalini plane planuojamoje teritorijoje buvo
numatl'ti pionieriq namai (1.{r.59), kulttros namai (Nr. 60), kraStotyros muziejus (l{r. 64),
visuomeninio maitinimo istaiga (Nr. 80), kitos visuomeninds istaigos (Nr. 114).

Teritorijoje esantys leldiniai sudaro 23 % ploto. Teritorijoje esantys vandens
telkiniai sudaro 6 Yo ploto. UZstatytas plotas - 6,8 o/o.

H. Sojaus dvaro teritorijos gretimybes:
a. Rytq kryptimi - Parko g. maZaauk5tis gyvenamasis uZstatymas bei Parko/

Lietuvininkq g. kampe esantis daugiaauk5tis gyvenamasis uZstatymas.
b. Siaures kryptimi - Lietuvininke g. Kitoje Lietuvininkq g. puseje - senoji

Turgaus aik5te, Silutes rajono savivaldybes pastatas.
c. Siaures vakarq kryptimi - metaliniq arkiniq santvarq tiltas per SySa ffKV

reg. Nr. 526).
d. Vakarq pietvakariq pietrl kryptimis - Sy5os upe.

Dvaro sodybos teritorija yra i5tpstos Siaures - pietq kryptimi konfiguracijos,
siaurejanti i pietq pusp.

1.2. Esama iem€valda ir Zem6nauda
Planuojamoje teritorijoje esantys nekilnojamo turto registre registruoti sklypai:

1. Lietuvininkq g. 10, plotas 0,0794 ha, kad. Nr. 8867/0015:101, valstybes nuosavybe,
valdoma nuomos teise. Nuomininkas AB ,,Lietuvos draudimas". Sklypas
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suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Zemes sklypo paskirtis - kita
(komercines paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir et<sptoatuotil.

2. Lietuvininkq g. 4b, plotas 0,2010 h4 kad. Nr. 8867/0b15:90, savininkas Aleksas
Kvederis. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Zemes sklypo
paskirtis - kita (individualiems namams/statiniams stat5rti ir eksploatuoti).

3. Lietuvininkq g. 2, plotas 0,1154 hq kad. Nr. St6Z/0015:92, savininkas Hani
Jurgschat. Sklypas suformuotas atliekant kadasninius matavimus. Zemes sklypo
paskirtis - kita (komercines paskirties ir smulkaus verslo objektams staqdi 

- 
ir

eksploatuoti).
4- Parko g. 2a" plotas 0,2658 ha" kad. Nr. 8867/0015:93, savininkas Lietuvos

Respublik4 valdytojas _Klaipedos apskrities virlininko administracij4
nuomininkai - Rimgaudas ViSinskas, Auira Visinskiene. Sklypas suformuoias
atliekant kadastrinius matavimus. Zemes sklypo paskirtis - 

-kita 
(komercines

paskirties ir smulkaus verslo objektams stat5di ir eksploatuoti). Sklype yra buv.
dvaro ledaine.

Detaliajame plane fiksuojama esama sklyptt Lietuvininkq g. 10, Lietuvininkq g.
4b, Lietuvininkq g. 2 bfikle. Projekte numat5rtas esamo sklypo b!1to g. 2a (kad. Nr.
8867/0015:93 ribq keitimas, iSjungiant i5 Sio sklypo vieninteli-privaZiaviirq prie sklypo
Lietuvinink4 g. 4b ir gwenamo pastato Lietuvininkq g. 4c bei atlaisvinant priejirnq pri.
parke esandil tvenkini;i Silutes ra.lono savivaldybes ad.ministracijos direkto naus 2004-07-
05 [salqrmas Nr. A1-478).

1.3. Teritorijos gamtiniq sqlygq lvertinimas

H. Sojaus dvaro teritorija yra Vakary Zemaidiq lygumoje. Dvaro sodybq kerta
61,0 km_ilgio S$os upe. De5iniajame Sy5os 

-t *t. - l,t; Zd m auk5dio apsauginis
pylimas. Teritorijos pavir5ius banguotas.

Dvaro teritorijos geologin[ pjuvi sudaro iki 3,7m gylio shgsantis
limnoglacialinis dulkingas, smulkiagr[dis smelis. Giliau - moreninis prieiiolis. UZsLtymo
zonose -iki 1,2 m gylio aptinkami technogeninirl gruntq sluoksniai.

Gruntinis vanduo teritorijoje slfrgso 1,6 - 1,7 m gylyje. Gruntinio vandens
horizontas yra hidrauli5kai suriltas su Sys4 svynroja kartu su upeirygiu.

RytinE ir pietrytinE dvaro sodybos dal[ apima XIX a. pabaigos parkas. parko
teritorija - apie 4,9 ha.

1990-06-11 parko inventorizacijos akte uifiksuota 13 vietiniq medZiq rd5iq 5
introdukuotos medZiq r05ys, 7 vietines kriimq r05ys, 6 introdukuotos kr[mq ruSys. pupfitE
parko medZiai - maZalapes liepos ir paprastieji klevai, pu5ys, gluosniai. parkl auga qfubtai,
beriai, egles. PaplitE krumai - SeivamedZiai, paprastieji iazdynai. Yra i5likg 2-raudonieji
4iuolai, sidabrinis klevas, 2 raudoniej i lazdynai.

1.4. Teritorijos istorin0 - urbanistinO raida

H. Sojaus dvarui dave pradZiqlT2l m. [kurtas valstybinis dvaras. Nuo 1724 iki
1819 m. dvaras buvo nuomojamas. Nuo 1752 m. dvaro nuomoiojai buvo Radckiq gimines
atstovai. Po 1819 m. administracines reformos valstybin[ dvara nusipirko p*t otinit
valdyojas Francas Vihelmas Radcke. 1819 m. pastatytas milrinis r[mqpasiatas. XIX a. vid.
r[mai rekonstruoti, prie jq pristafrtas fligelis. Kiti dvaro pastatai tuo meiu buvo mediniai.

1889 m- dvarq nupirko H. Sojus (Johannes Wilhelm Hugo Scheu). H. Sojus
sutvarke dvarvietg : rekonstravo rEmus, pastate murinius Ekinius pastais ir medinq darzing.
I pietus nuo rtimrl irynge "angli5ko tipo" park4 su 3 tvenkiniais, pasodino apie 150 veislirl
medZiq ir kr[mq. [renge pasivaik5diojimo kelius ir tiltus. lveise vaisrnedZiq sod4 ir
5iltadarZius.

tes

92-
|t.

l. lr
7)

,rto

t
992-
tut.

7),l
-IX
r 48)

lir
t7)

ir
q'-e
)s:

992-
rul
ik

rir
t7)
ir
o€_
0s:

992-
nut.

tX

nir
07)

3

us DvARo rERrroRrJos stlurts prrnsrn nu'rAl,usts plnxas
UAB,"Proj ektavimo ir restauravimo institutas..



]t

t

t"

r

r

t"

r

r

i

t

I

I

t

;-
I

'
I

Po H. Sojaus mirties 1937 m. dvarqpaveldejo sfrnus Erikas'Sojus, kuris 1944 m.
pasitrauke I vakarus.

Pokario metais parkas ir sodas sunyko. Vienas tvenkinys uZverstas, jo vietoje
pastatytas 2 auk5tq mfirinis rulmas.

Nuo 1945 m. dvaras - pagalbinis Silutes rajono vykdomojo komiteto [kis. 1948
m. dvare ikurtas Kretingos Zemes frkio mokyklos darZininkystes skynu;. 1953 m -1959 m.

- vienmete Zemes flkio mokykla. 1959 - 1984m. dvare veike Silutes Zemes fikio
technikumas. 1986 m. rumai (Lietuvininkq g. 4) ir buv. tarnq namas (Lietuvininkq g. 4a)
perduoti Silutes rajono kulturos skyriui. )O( a. pr. pastafrti namai Lietuvininktl g. 8 ir 10.

1987 m. pastaty'ti kultlros namai (architektas J. Kraniauskas). 2002 m. i5ardytos dvaro
svirno Lietuvininkq g. 2 liekanos.

1.5. Esamas uZstatymas

Planuojamoje teritorijoje yra 13 pastatq, t. sk.-10 dvaro sodybos pastatq (9

[traukti INKV registr{. Pastatrl Lietuvininkq g. 4 (buv. rumai ir malkine) ir Lietuvininkq g.

4a (buv. tarnq namas) valdytojas - Silutes muziejus. tvber
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Nr.

Adresas Pavadinimas Statybos
data

Stilius

1 Lietuvinink\9.4 Silutes muzie.ius, buv.
rumai Gl15Kl

XIX a. pr.-
)O( a. pr.

Klasicizmas, istorizmas,
neoklasicizmas modemas

1a. Restauravimo dirbtuve, bu
malkine

)C( a. pr. Neoklasicizmas

2. Lietuvininkq g.

2a
Gyvenamas namas,
buv. kiaulide Gl15K3

XIX a. pr.-
XX a. pr.

Istorizmas,plytq stilius

J. Lietuvininkq g.

4f
Nenaudojamas,
buv. rusys Gl15K4

XIX a. pb.-
)C( a. pr.

Istorizmas

4. Lietuvininkq g.

4a
Nenaudoj amas, buv. tamtl
namas G 115K5

XIX a. pb.-
XX a. or.

Istorizmas, neogotika

5. Lietuvininkq g.

2d
Sporto sald, komercmes
patalpos, buv. tvartas
Gl15K6

XIX a. pb.-
XX a. pr.

Istorizmas" eklektika

6. Nenaudojama,
buv. darZine Gl15K7

XIX a. pb. Istorizmas, su medinds
liaudies
architekt.bruoZais

7. Lietuvininkq g.

4s.

Malkq sandelis, buv. siloso
bok5tas Gl 15K8

XIX a. pb.-
)C( a. pr.

Istorizmas

8. Lietuvininkq g.

4b
Glwenamas namas, buv.
sodininko namas G115K9

XIX a. pb.-
)O( a. pr.

lstorizmas, eklektika

9. Lietuvininkq g.

4c
Gyvenamas namas, buv.
sodininko padej ejo namas
Gl l5Kl0

XIX a. pb.-
XX a. pr.

Istorizmas, eklektika

10. Maitinimo [staiga "Zv ejq
uieiga", dalis pastato -
buv.ledaine

XX a. II p.,
KIX a. pb.-
XX a. pr.

XIX a. pb.- XX a. pr.

tl Lietuvininkq g. 6 V5{ "Kult[ros ir pramogq
)entras"

1987 m.

1,2. Liefuvininkq g. 8 Komercines paskirties
patalpos, valstybines
istaieos

XX a. pr. Modernas
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2. SPRENDINIAI

2.1. Numatomos veiklos pobtidis

H. Sojaus dvaro detaliajame plane suplanuoti 4 sklypai, nustatant jiems
pagrindines tikslines Zemes naudojimo paskirties btd4 ir pobfldi, suformuoti teritorijos
naudojimo prioritetai.

Numatytas esamo sklypo Parko g. 2a (kad. Nr. 8867/0015:93 ribq keitimas,
i5jungiant i5 sklypo vieninteli privaZiavim4 prie skiypo Lietuvininkrl g. 4b ir gyvenamo
pastato Lietuvininkq g. 4c bei atlaisvinant priejim4 prie parke esandio tvenkinio ( Silutes
raj ono savivaldybes administracijos direktoriaus 2004-07-05 [sakymas Nr. A I -478).

2.2. Tvarlcymo ir naudojimo reglamentai

A. NEKILNOJAMOSIOS KULTIfROS VERTYBES Gl15K APSAUGOS
REGLAMENTAS
Tvarkymo reZimas - restauravimo (LR kultrlros m-jos KVAD 1996-06-25 [sak. Nr.60)
Tikslas - i5saugoti visus autenti5kumo ir kiekybes poZymius, gr4linti prarastas fizines
- technines savybes, i5rySkinti bei atskleisti kulfirinE vertq ir pritai$rti nDdienos
poreikiams, nesiekiant jos visumos atk0rimo.

ReZimas numato nevertingq intarpg i5 esmes keidiandiq autenti5kumo ir kiekybes
poZymius, pa5alinim4 ir pagrindiniq prarastq daliq bei elementq kurie lemia dvaro
sodybos kulturinp vertE, atk[rim4.
LeidZiami Nekilnoj amosios kult[ros vertybes
l.Visq rd3iq tyrimo darbai.
2.Prie5avariniai darbai, tais atvejais, kai

nekilnojamoji kult[ros vertybe yra avarinds
3. Visq ruiiq restauravimo darbai.
4. Visos atkfrimo darbq ruSys, i5skyrus nekilnojamosios kult0ros vertybes visumos
atstatym4.
5. Visq ruSiq remonto darbai.
6. Visq r[Siq pritaikymo darbai, i5skyrus reglamentuotq nauj4 statyb4.
7. Visi tvarkymo darbai atliekami pagal nustatytas taisykles (LR kultrlros m-jos KVAD

1996-12-24 isak. Nr. l 65 ; 1999 -02- 1 0 [sak. Nr. 29).
Atkurimo darbai gali bfiti atliekami tik remiantis i5likusiais autenti5kumo ir kiekybes

poZymiais, negindijamais mokslo faktais ir dokumentais, tiksliai fiksuojandiais tokiq
vertybirtr prarast4sias dali s.

Tais atvejais, kai bet kokios ruSies remonto ir pritaikymo darbai atliekami
autenti5kose dvaro sodybos dalyse ir elementuose, privaloma atlikti reikalingus tyrimus
numatomq darbq vietose. Atliekant prie5avarinius ir pritaikymo darbus gali btti
paZeidZiama autenti5ka medZiaga. Tais atvejais reikia minimalizuoti naikinamos medZiagos
kieki tokias priemones irengti maliau svarbiose vietose, taikyti patikimas, neigiamo
poveikio autenti5kai medZiagai nedarandias medZiagas, fiksuoti paieidLiamas vietas ar
atlikti trtr vietq tyrimus.

Atliekant darbus nevertinguose intarpuose, visi sprendimai ir taikomos priemones turi
bflti harmoningai suderintos su autenti5ka visuma.

DraudZiama:

1. Naujq pastatrl statyba ir nevertingq ar disonuojandiq su sodybos aplinka elementq
rekonstrukcij4 vandens telkinirl irengimas, i5skyrus maZqjq architekt[ros formq

irengimas ir susisiekimo bei inZinerines irangos atskirq elementq statyba pagal
nustatyta tvarka parengtus ir suderintus projektus.

H. SOJAUS DvARo TERITORIJOS SILUTES MIESTE DETALUSIS PLANAS
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2. Bet kokiq medZiaginiq elementq [rengimas, naikinantis teritorijos vientisumq.
Naudojimo reZimas - universalus.
Tikslas - sudaryti palankias s4lygas ivairiapusiam naudojimui ir sumaZinti neigiam4

naudojimo itaka iSlikusiems autentiSkumo ir kiekybes poZymiams. ReZimu siekiama
suderinti panaudojim4 ntdienos poreikiams su kulturines vertes iSsaugojimu ar atkfirimu.
ReZimas neriboja naudojimo paskirdiq bet reglamentuoja naudojimo apimtis.

LeidZiamos naudoj imo apimtys:
1. Autenti5kos apimtys arbajoms artimos apimtys.
2. Apimtys, kurios nesukelia poreikio i5 esmes keisti vertybiq suddties, apimties ar

autenti5kumo poZymiq.
3. Visq nevertingq intarpq naudojimo apimtys turi bflti maZinamos, o paskirtys

keidiamos pagal nustafrto naudojimo reZimo reikalavimus. Nevertingq intarprg
neturindiq [takos dvaro sodybos kulturinei vertei, naudojimo paskirtys keidiamos
ar paliekamos esarnos, pritaikant tokius intarpus bendriems komplekso
poreikiams, o apimtys gali blti maZinamos ar paliekamos esamos.

Papildomi reikalavimai nekilnojamosios kulturos vertybes Gl l5K sudetiniq daliq
tvarkymui:

Ansamblio visumai:
l. Saugomos autentiSkos planine, tlrin6, erdvine strukt0ros, jt1 tipai, bldingos

kompozicines priemones ir salybes.
2. Saugomi autenti5ki uZstatymo strukturos elementai.
3. Saugomi autenti5kq medZiagq tipai.
4. Saugomi i5likE autenti5ki dvaro sodybos medZiaginiai elementai (teritorija,

reljefas, statiniai, Zeldiniai, vandens telkiniai, susisiekimo [ranga, maZosios
architekturos formos).

Pastatams:
1. Saugomi autenti5ki: pastato ttris, plano forma ir uZstatymo matmenys, auk5tis

nuo Zemds pavir5iaus iki kraigo arba parapeto, aukStq skaidius, stogo forma,
fasadq strukturos, fasadq dekoro elementai, polichrominis dekoras, langq rdmq
dalinimas.

2. Fasadq angq keitimas turi blti pagristas tyrimais.
3. DraudZiama naudoti plastikinius ir nedaZl'to metalo l*grl rdmus ir lauko duris.
Teritorijai
1. Kietoms dangoms naudoti vienetinius gaminius (taSyfus ar lauko akmenis,

naturalaus akmens, betono, klinkerio trinkeles ir plyteles.
2. Pesdiqjq takams leidZiama naudoti birias natfiralias medZiagas (iSsijas, skaldeles).
3. Sviestuvai ir kt. apSvietimo [renginiai prijungiami prie poZeminiq elektros

kabeliq.
4. Vykdant Zemes darbus bltini archeologiniai Zvalgymai.
5. DraudZiamas tvory irengimas, i5skyrus tuos atvejus. kai tvoros vieta, medZiaga,

aukitis ir kt. duomenys pagrindLiami tyrimq medZiaga.
6. DraudZiama irengti tvoras dabartinems Zemes valdoms atskirti, jei Sios ribos yra

naujadarai.
7. Saugomos istoriniq vartq liekanos, akmens grindinys. Tvarkomi restauruojant

arba atkuriant.
8. Nauji pesdiqjq takai numatomi pagal nustatyta tvarka parengtus techninius

projektus.
b. Specialiosios naudojimo sqlygos:

1. - Teritorijai: LRVI992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red.
"Specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos" XIX sk. 'Nekilnojamqjrl
kulturos vertybiq teritorija ir apsaugos zonos".

2. Zeldiniams:

H. SOJAUS DVARO TERITORIJoS SILUTES MIESTE DETALUSIS PLANAS
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- LRV 1992-05'12 nut. Nr.343 ir 1995-t2-29 nut. Nr.1640 red. "specialiosios
Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos" )O(VII sk. "saugotini medZiq ir kriimrl
teldiniai, augantys ne mi5ko Zaneje,'.

- LR aplinkos minisfro 2001-05-18 [s. Nr. 274 "saugotinq Zeldiniq augandiq
ne mi5ko Zemeje, apsaugos, prieZifiros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus
ar suZalojus atlyginimo tvarka".

3. Vandens telkiniams:
' LRV 1992'05'12 nut. Nr'343 b 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "specialiosios

Zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos" XXIX sk. "Vandens telkinitl apsaugos
juostos ir zonos".

- Tilto ir prietildio zonos naudojimo apribojimai, numatlrti STR L12.02:1999
"Tiltq naudojimo ir prieZiEros tvarka".

4. InZineriniams tinklams:
- LRV 1992'05'12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut, Nr.1640 red. "specialiosios

zemes ir mi5ko naudojimo sqlygos" I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos".
- LRV t992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "specialiosios

Zemes ir miSko naudojimo s4lygos" VI sk. "Elekhos linijq apsaugos zonos".
- LRV 1992-05'12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "speciaiosios

Zemes ir miSko naudojimo sElygos" XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir
fekalines kanalizacij os tinkft1 ir [renginiq apsaugos zonos".

- LRV 1992'05'12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.l640 red. "specialiosios
iemes ir mi5ko naudojimo s4lygos" XLVIII sk. "Silumos ir karSto vandens
tiekimo tinklq apsaugos zonos".

- Naujq inZinerinitl tinklq [rengimas - pagal technines s4lygas k KVAD
Klaipedos apygardos specialiasias sqlygas.

c. Kiti reikalavimai:
l. DraudZiama bet kokiais b0dais ar priemonemis trukdyti prieiti prie vandens

telkiniq.
2. Automobiliq parkavimas renginiq zonoje K(K3) ir visuomenineje zonoje K(Vs)

neleidZiamas.
3. Automobiliq stovejimo aik5telq Nr.l K(I3) naudoti sklypo I ir sklypo 2 reikmems.
4. Automobiliq stovejimo aik5telg Nr.2 K(I3) naudoti tik sklypo 1 reikmems.

d. Reikalavimai prieplaukai:
l. Prieplauka skirta vandens transporto priemonems, kuriq plaukiojimqreglamentuoja:

- LR Vandens istatymas, 1997-10-2I NT.VIII-474,,79 str. "Vandens telkinirtr
naudijimas laivybai".

- vidaus vandenq transporto kodeksas, 1996-09-24 Nr. I-1534,13 str.
2. Reikalavimai statiniui:

- Prieplaukos statinys, neturi pakenkti nekilnojamosios kultfiros vertybes
kra5tovaizdZiui, optimaliam jo apZvelgimui.

- Naudoti nat[ralias medZiagas.

23. Sklypai
Sklypas Nr.l

Adresas - Lietuvinink{ g. a.
Plotas - 69478 m2
Sklypas suformuotas H. Sojaus dvare numatomam MaZosios Lietuvos regioniniam kulhiros
centrui.
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo bfrdas ir pobfrdis - kitos paskirties Zeme, komercines paskirties ir
smulkaus verslo objektq teritorija (K). Siekiant i3saugoti buvusios dvaro sodybos teritorijos
vientisumq ir atsiZvelgiant I dabartin[ teritorijos daugiafunkciSkumq detaliajame plane

H. SoJAUS DvARo TERIToRIJoS SILUTtS MI'STE osrAiusls PtANAs
UAB,,Projektavimo ir restauravimo institutas,.
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i5skirtos visuomenines paskirties, bendro naudojimo (parkams [rengti ir eksploatuoti),
susisiekimo infrastrukttiros ir sodybinio utstatymo zonos.

2. Statinio aukldio altitude - esama.

3. Maksimalus pastatq auk5tis nuo Zemes pavirsiaus iki stogo kraigo arba parapeto -
esamas.

4. Pastatq aukltq skaidius - esamas.

5. UZstatymo tankis - 0,045.
6. UZstatymo intensyvumas - 0,07.

7. Papildomi reglamentai - nekilnojamosios kultfrros vertyb€s Gl15K apsaugos reglamentas

Specialiosios naudojimo sqlYgos:

LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "specialiosios Zemes ir
mi5ko naudojimo sqlygos"

1. XIX sk. ,J.iekilnojamqjtl kultdros vertybiq teritorija ir apsaugos zonos" (kodas 19).

2. )OryII sk. ,,saugotini medZirtr ir kr0mtl Zeldiniai, auganfys ne mi5ko Lemeje" (kodas

27).
3. )OflX sk. ,,Vandans telkiniq apsaugos juostos ir zonos" ftodas 29)
4. I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos" (kodas l).
5. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos'o (kodas 6).
6. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq

apsaugos zonos" (kodas 49).
7. XLVIII sk. ,,Silumos ir kar5to vandens tiekimo tinklq apsaugos zonos" (kodas 48).

LR AM 2001-05-18 is. Nr. 2'14 ,,Saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko Zemeje,

apsaugos, prieZiuros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo tvarka"
Servitutai:
1. Servitutas - teise vaZiuoti transporto priemonemis (kodas 203). Servitutas skirtas

patekimui i sklypq Lietuvininkq g. 2 ir transporto, afvykstandio I sklypq Lietuvininkq g. 2,

apsisukimui, kai sklypo Nr. 1 zonoje K(K3) nevyksta renginiai.
2. Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207)

visame sklype.

€

,2

t.

Tilto ir prietildio zonos naudojimo apribojimai, numatlrti STR
naudojimo ir prieZitros tvarka"

Naujq inZinerinirl tinklq [rengimas - pagal technines sdygas
apygardos specialiasias s4lygas.
Kiti reikalavimai:

1. Draudliarna
telkiniq.

5. Automobiliq
neleidZiamas.

6. Automobiliq stovejimo aik5telq Nr.l K(I3) naudoti sklypo 1 ir sklypo 2 reikmems.

7. Automobiliq stovejimo aikitelq Nr.2 K(I3) naudoti tik sklypo I reikmems.

Reikalavimai prieplaukai :

3. Prieplauka skirta vandens transporto priemonems, kuriq plaukiojim4 reglamentuoja:

- LR Vandens [statymas, 1997-10-2l NT.VIII-474, 19 str. "Vandens telkinirl
naudijimas laivybai".

- Vidaus vandenq transporto kodeksas, 1996'09'24 Nr. I-1534,13 str.

4. Reikalavimai statiniui:
- Prieplaukos statinys, neturi pakenkti nekilnojamosios kulhiros vertybes

kraltovaizdZiui, optimaliam jo apZvelgimui.
- Naudoti nattralias medZiagas.

H. SoJAUS DvARO TERITORIJOS SILUTTS MIESTE DETALUSIS PLANAS
UAB,,Proj ektav imo i r restaurav imo institutas"
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bet kokiais bldais ar priemon€mis trukdyi prieiti prie vandens

parkavimas renginiq zonoje K0<3) ir visuomenineje zonoje K(Vs)
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Sklypas Nr.2
Adresas - Lietuvininkq g. 6
Plotas - 5$2 t*
Sklypas suformuotas V5[,,Kultfrros ir pramogq cenfas".
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo bfidas ir pobfrdis - kitos paskirties Leme, komercines ir smulkaus

verslo objekq rcritoda (K).
2. Statinio aukldio altitude - esama.

3. Maksimalus pastato auk$tis nuo Zemes pavir$iaus iki stogo kraigo arba parapeto -
esamas.
4. Pastato auk5tq skaidius - esamas.

5. Uistatymo tankis - 0,29.
6. UZstatymo intensyvumas - 0,88.

Specialiosios naudojimo s{ygos:
LRV 1992-A5-n nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr.1640 red. "Specialiosios Zemes ir
mi5ko naudojimo s4lygos"

1. XXVII sk. ,,saugotini medZiq ir kr0mq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Zemeje" Q<odas
27).

2. I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos" (kodas 1).

3. VI sk. "Elekfros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
4. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginitl

apsaugos zonos" (kodas 49).
5. XLVil sk. ,,Silumos ir karsto vandens tiekimo tinklq apsaugos zonos" (kodas 48).
LR AM 2001-05-18 is. Nr. 274 ,,Saugotinrl Zeldini6 augandiq ne mi5ko Zemeje,

apsaugos, prieZidros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo tvarka"
Servitutai:
1. Servitutas - teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207)

visame sklype.
2. Servitutas - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 206).

Sklypas Nr3
Adresas - Lietuvininkq g. 8.

Plotas - 548 m2

Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo bfidas ir pob[dis - kitos paskirties LemE, visuomeninds paskirties
teritorija (V4).
2. Statinio auk5dio altitude - esama.

3. Maksimalus pastato aukitis nuo Zem6s pavir5iaus iki stogo kraigo arba parapeto -
esamas.
4. Pastato aukitq skaidius - esamas.

5. UZstatymo tankis -0,54.
6. UZstatymo intensyvumas - 1,63.

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. I sk. "Ry5iq linijq apsaugos zonos" (kodas 1).

5. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
6. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [lenginirl

apsaugos zonos" (kodas a9).
4. XLVIII sk. ,,Silumos ir karito vandens tiekimo tinklq apsaugos zonos" (kodas 48).

Servitutai:
1. Servitutas - teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207)

visame sklype.

H. SoIeus DVARo TERITORIJOS SILUTIS MIESTE DETALUSIS PLANAS
UAB,,Projektavimo ir restauravimo institutas"
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2. Servitutas - teise tiesti poZemines ir antlemines komunikacijas (kodas 206).

Sklypas Nr.4
Plotas -200 mz
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b8das ir pob[dis - kitos paskirties iemd, teritorija inZinerines
infrastrukt0ros tinklams, objektams [rengti ir eksploatuoti e4).
2. Statinio auk5dio altitude - esama.
3. Maksimalus pastatq auk5tis nuo Zemds pavir3iaus iki stogo kraigo arba parapeto -
esilnas.
4. Pastatq auk5trl skaidius - esamas.
5. UZstatymo tankis - 0,31.
6. UZstafymo intensyvumas - 0,31.

Specialios naudojimo s4lygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir t995-12-29 nut. Nr.1640 red. "specialiosios Zemes ir
mi5ko naudojimo s{ygos"

1. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
2. X,LIX sk. 'oVandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos
zonos" (kodas 49).
Servitutai:
1. Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207)

visame sklype.
2. Servitutas - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 206).

Sklypas Nr.5
Adresas - Parko g. 2a
Plotas -2251m2
Esamo sklypo Parko g. 2a (kad. Nr. 8867/0015:93 ribq keitimas, i5jungiant iS sklypo
vienintel[ privaZiavim4 prie sklypo Lietuvininkq g. 4b ir gyvenamo pastato Lietuvininkq g.
4c bei atlaisvinant priejim4 prie parke esandio tvenkinio 1 Silutes rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus 2A04-07 -0 5 isakymas Nr. A 1 478).
Tvarkymo reglamentai:
1. Teritorijos naudojimo b[das ir pobtdis - kitos paskirties ieme, komercines paskirties ir
smulkaus verslo objektq teritorija (K).
2. Statinio auk5dio altitude - 13,6 m.
3. Maksimalus pastato aukstis nuo iemes paviriiaus iki stogo kraigo - 10,5 m.
4. Pastato aukStq skaidius - 2 aukitai * mansarda.
5. UZstatymo tankis - 0,30.
6. UZstatymo intensyvumas - 0,91.
7' Papildomi reglamentai - nekilnojamosios kulhlros verfybes Gl l5K apsaugos reglamentas
(a).

Specialiosios naudojimo sElygos:
LRV 1992-05-12 nut. Nr.343 ir 1995-12-29 nut. Nr,l640 red. "specialiosios Zemes ir
miSko naudojimo sqlygos"

1. XIX sk. ,,Nekilnojamqiq kultDros verrybiq teritorija ir apsaugos zonos" (kodas l9).
2. )C(VII sk. ,,Saugotini medZiq ir krdmq leldirnai, augantys ne mi5ko lemeje" (kodas
27).
3. I sk. "Ry5itl linijU apsaugos zonos" (kodas l).
4. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonoso' (kodas 6).
5. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos
zonos" ftodas 49).
6. XLVIII sk. ,,Silumos ir kar5to vandens tiekimo tinklq apsaugos zonoso'(kodas 48).

UAB,,Projektavimo ir restauravimo institutaso.

ls



LR AM 2001-05-18 [s. Nr. 274 ,,saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko Zemeje,apsaugos' prieiiiiros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suftolus atlyginimo tvarkaServitutai:
1' Servitutas - teise aptamauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207)visame sklype.
Statybines ir apdailos merliiagos:

]. fastalo stogas - ilaitinis. Siogo danga _ derpes.
2. Fasadq apdaila - tinkas, medis, akmuo.
3' Draudziama naudoti plastikinius ir nedaZyto metalo langq remgs ir duris.4' Kietoms dangoms naudoti vienetinius g"hi"iw Gytus ar lauko akmenis, nahiralausakmens, betono, klinkerio trinkeles ir piyteles. arruriu.tonio danga J"i62iu*u.5' Pesdir{iq takams leidziama naudoti bd; trut rruti* -edziagas (issijas, skaldeles).6' Sviestuvai ir kt' apsvietimo irengjniaj pri.lungiam[rie pozeminiq elektros kabeliq.7. Vykdant zemes darbus bfrtini arctreotogirri"i"z""igy*"i.
8' Draud:ziamas tvory [rengimas, i5skyirs *or uii*;*, kai tvoros vieta, medZiag4aukstis ir kt. duomenys pagrindziami 

-tyti*,t 
medziaga.

9' Draudiiama [rengti tvoras dabartinems temes uaao*, atskirti, jei sios ribos yranaujadarai.

2. 4. Susisiekimo ir iniinerin 6 infrastruktfi ra

Planuojama teritorija yra pd? Lietuvinixkq ir parko gatuiq. Lietuvininkq g. _pagrindine miesto galet kuriot p*ii.tir - susisiekiil,rtp miesto funkciniq zonrL rajontucentnt rysiai su uzmiesdio keliais. Parko g. - akligawis, kurio paskirtis - privaiiavimas priegyvenamqiq pastatq ir kitq atskirq statinitl ragri-noinis tr*rporto patekimas I planuojamqteritorijq yra i5 Lietuvininkq gatves. rerti"ii.plignta i pran"ojarnq teritorijq is Lieruvininkrlir Parko garviq bei tiltu ryr S$9r upg, 
"r*iiu rv p*ii duryj".

Numatomos teritorijoje veiklos automobiliq ffivimo vietq poreikis (pagalsrR2'06'01:1999) -42 vietos. Planuojamoje teritorijo;. i.r.onrt uojama ;;; automobiliqstovejimo aikstele (Nr.l) tarp kulttuor *-,t Lietuvininkq g. 6 ir dvaro pastahg papildomai
[rengiant 22 vietas. Dvaro iodybos teritoriioje i;rngi; 20 vietq atomobiliq stovejimoaik5tele (Nr.2).
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Siuo metu Fil"ljoj: yra pakroti vandentiekio, buitiniq nuotekq lietausdrenazo, siluminiai tjinklai: eiektros, ryiiq kaberiai, .i.t*io, oro linijos.
Rekonstruojant ir pritaikant H. sojaus avaro pastatus Mazosiosregioniniam kulhiros.centrui teritorijoje atsirasiaujq iJineriniq tinklq [rengimorekonstrukcrjos poreikis. Pagal nu**to-q rekonstruoti pastatq paskirtis busenergetiniai, vandens suvartojimo ir kt. por.ikiui, pagal inZineriniuseksploatuojandirtr zinybq technines setygas - parengti techniniai projektai.
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