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AISKINAMASIS RASTAS

Zernes sklypo Pakalnes kaime detaliojo plano tikslas - nekeidiatlt Zetnes

naudojino paskirties ir budo bei sklypo ribr1, patiksiinti Zemes sklypo uZstatymo

reglamentus, pritaikant sodyb4 kaimo turizmui'
plan avimo or ganizatorius : s av i nink e D a i v a S t ani s I ot' a it i e n i

Silutes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus i.sakymas del detaliojo plano

organizatoriaus teisiq ir pareigq perdavimo ir sutarties sudalymo,2005 m, birZelio 15 d' Nr'

nfAOAgjama teritorija yra X.-"no deltos regioniniame parke- kuriame yra parvirtit]'ir.
nuostatai Lietuvos Respublikos,Vyriausybes 2001m. lapkridio 7 d. nutarimu Nr. 1312 (Zin'.

2001, Nr. 95-335)
planuojamoje teritorijoje yra vienas kitos paskirties iemes sklypas, kurio

naudojimas btrdas yra individualiems namams/statiniams statyti.

Kadasirinis Nr. ASi+OOOO:302, sklypo plotas 0,7415 ha., priklauso nuosavybes teise Daivai

Stanislovaitienei.

ESAMA PADETIS
Sklype stovi trys buvusios sodybos statiniai. Pagrindinis llamas ir kiti

priklar_rsin iai yrautilitarios architektflros ii i5liekamosios vertes neturi. I5 Siaures yra kitas

privatus sklypas priklausantis Nijolei AukStikalnienei, i5 rytrl puse sklypas priklausantis

Alber.tui Rau'rantui it Metai Ramantienei. Likusios ribos eina kelio sankasos apatine riba'

Zeldinir4 maLat. Siaurineje sklypo dalyje spygliuodirl medZiq grupe.

DETALIO.IO PLANO SPRENDINIAI

Tikslin€s Zemes paskirtis ir jos pakeitimai, statiniq ir lrenginiq iSdestymo pobfldis'
pianuojamoje teiitorijoje Zemei naudojimo paskirtis paliekarna esarra, bet sodyba bus

naudojlma taimo turizmui. Statiniq kiekis paliekamas esamas: pagrindinis gyvenamas

na,,'as ir du priklausiliai (lkinis pastatas iipirtis). Pagal s4lygas i5duotas Klaipedos regiouo

aplinkos apsaugos departamento sodyboje gali blti ne daugiau kaip 20 kambariq skirtq

turistq nakvylei. viename is minetr.ypurtuq leistina irengti kavinE turistq ir kitq iankytojq

aptarna'imui. Statiliai iSdestorni sklype dispersiSkai,lrl konkreti vieta reglamentuo.iama tik

del infrastruktflros ( vandens grezinit, biologiniq valymo irenginiq bei masinq stovejimo

aik5teles. lvaLiavimas i sklyp4 numatytas n.to .ru*o kelio D2.1 kategorijos. Automobiliq

parkavimas projektuojamas savame sklype prie ivaZiavimo.
irlanuoju,oo, teiitorijos tvarkymo reZimo apraSomoji lentele pateikta pagrindiniame

breZinyj e

Urbanistiniai, architektlriniai, paveldosauginiai, gamtosauginiai teritorijos tvarkymo ir
naudojimo parametrai
plaluoiumu, skiypas yra Nemuno deltos legioninio parko teritoriioie. Pagal Net.tluno deitos

regio'inio parko ieglamento tvarkymo plan4jis yra-ekosistemas i5saugandio (konservacinio

Ikininkavii'o kra5t-o vaizdLio tvarkymo zotroi. (polderiuose) - ZpEk. Sloie teritorijoje namai

gali buti statomi tik esamose ar buvusiose sodybose (kai yra i5likE buvusitl statiniq ar sodq

ii-kunq arba kai sodybos yra paLymetos vietovds ar kitose plannose)' Planuoi ama sodyba yra

paZymeta Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane.
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pagal bendruosius saugojamq teritorijrl nuostatus projektuojamos sodybos pastatai turi

atitikti Nemuno deltos-charakleringui sklypo iSpianavimo principus ir pastatrl architektulos

tip4. pastatai diferencijuojami pagal pastiiti, pagrindinis gyvenamas namas ir priklausiniai

1Ui<inius pastatu, pirtf . Visam pajrrriui (pievininktl, laukininkrf sodybose yra btldingas

principas smulkiris utinius puitut.rr (kluon4, tvart4, arklidq, viStidq, kletD apiungti i vien4

iut1. ioO.l kartais [kinis purtutur yra trigr-rbai didesnis uZ pagrindini. nam4. Tokiems

muitifunkcinds paskirties pastatams yra bIdingi ertikiai. (paauk5tinta pastoges perimetrine

dalis). Tokie ertikiai yra budingi gyvenarniems Zvejrl nairams (tinklq dZiovinimui).

Sklypui yra numatomas restauravimo atklrimo tvarkymo reZimas (galima nauja statyba), bei

riboto naudojimo reZimas (negalima lkine veikla)'
planuoialname sklype y.u iii.*pavieniai menkaverdiai kr[mai ir keli spygliuodiai medZiai. Visi

medLiii saugomi. FupiiAo*ui Zeldinama vakarind sklypo riba ir keliais vertingq rfSiq

medZiais papildoma spygliuodiq salele"

PrieSgaisrine dalis.
Nauji pastatai statomi mediniai ir priklauso Pi
ISores gaisrq gesinimas numatontas i5 netoliese

Atstumas iki statiniq 55 - 70 m.

statiniq grupei.
esamq atvirq vandens teikiniq (Pakalnes upei

InZineriniai tinklai.
Pagal iSduotas technines s4lygas sklype
nuotektl tinklai"

numatomas elektros tiekimas bei vietiniai vandens ir

Elektrotechnine dalis
Aprupinimui elektra numatyta nauja 1010,4 kV modulind transformatoriue vietoje esandios

Minsko tipo KTP Rn-103.

Vandentieka, trkio ir lietaus nuotekos
Gr-eta projektuojamo sklypo vandentiekio ir nuotekq tinklq ndra. Vandens tiekimas

numatytai ir artlzinio Sulinio, kurio apsaugos zona 70 m. Buitinds nuotekos surenkamos ir

biologiSkai iSvalytos iSleidZiamos i atvir4 tekandio vandens telkini, Pakalnes upE.

Lietaus nuotekos nesurenkamos, nes kietos dangos sudaro malqneuZstatytos teritorijos plot4'

Dominuojanti sklypo dalis yra natfrali veja ir lietaus nuotekos susigeria i grunt4' Bendras

sklypo pl|tas 7415^n,. Orientacinis pavir'sinirl Qietaus) nuotekq kiekis 4336,26 m'/per metus'

Sildymas
SltCytour vietinis. Techninio projekto stadijoje bus numatyta patalpa katiliner'

d---k(:---"-*"
Proiekto vadov€, architirkt€ M.PtaSek
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