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1.1. Bendrieji duomenys

x.. .Situtes rajono savivaldybes administracijos direktonaus ZOOO- 08-29 isakyme Nr. A1-g20 ..Del

lil",:t-1uj91o savivaldybes administracijos direktoriaus 2003-09-fO isakymo Nr.A1-327 ,,D+l
Silutes Vydflno gimnazijos teritorijos detaliojo plano rengimo" patikslinimooo nustat)rtas planavimo
tikslas: Zemis sklyp4 suformavimas prie Siluies rajono saviialdybds nuasovytei rcxi valdomq
pastat4 pagrindinds tilrslinds iem1s naudoiimo paskirties ir naudojimo bildo, uistatymo reglament4
s p e c ial iS 4 i e mEs naudoj imo sqly gU s e rv i lut q nus lafitmas-

Planuojama teritorija yra centrineje Silutes dalyje tarp Taikos ir H. Sojaus gafvi6 prie
Atgimimo alejos. Teritorija patenka i Situtes miesto isiorines dalies U45 teritorija (teri-to.ijJs riUu
planas patvirtintas 2005-01-10 KVAD prie LR kulturos ministerijos direktoriaur i5uty*., nfr. pOSl.
Planuojamoje teritorijoje galioja 5ie teritorijrtr planavimo dokumentai ir schemos:

1. Silutes mi9st9 generalinis pbn;i- patvirtintas 1983-05-16 Lietuvos TSR valsrybinio
statybos reikalq komiteto [sakymuNr. llZ.

2- Zemes sklypq priskyrimo prie esamq daugiabudiq gyvenamqiq namq schemos, patvirtintos
Silutes rajono- savivaldybes valdybor lqqg-tz-zti sprendimu Nr. 8g5 ir 2a0a-02-21

_ sprendimu Nr.639.
Silutes miesto generaliniame plane planuojamoje teritorij aje paLymeta vidurine mokykla ir

vaikq muzikos mokykla. Detalusis planas nekeidia generalirno plano sprendiniq ir nepriesiarauja
zemes sklypq priskl'rimo prie esamq daugiabudiq gyvenamr{i,+ n*q schemai. nianuojamos
teritorij o s gretimybes :
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ryt{ kryptimi - Taikos g" daugiabudi4 gyvenamqiq namq uZstatymas, valsrybine iemb;
Siaures kryptimi - Cintijoni5kiq g., Kudirkos g. ir Taikos g. dlugiabudirl gyvenamqiq
namq uistatymas, valstybine Zeme;
vakarq kryptimi - vaiktldarZelis, valstybine Leme;
pietq kryptimi - Atgimimo aleja, Silutos m. infrastrukturos teritorija.

planuojamos teritorijos nera registruotq Zemes sklypq.
1.2. Esama Zem6valda ir iem6nauda

Pagal Valstybes imones ,,Registry centraso' pateiktq informacij4 planuojamoje teritorijoje ir
greta planuojamos teritorijos nera nekilnojamojo furto registr. itrgir:t*otq sklypq. fhnuo3"ama
teritorij a naudoj ama mokymo istaigrl reikmems.

1.

2.

3.

4.
Greta

1.4. Teritorijos istorin6 - urbenistin€ raida
Gimnazijos pastatas planuojamoje teritorijoje pastatlrtas 1938 m. Pastato projekto autorius -inZinierius architektas Reismanas. Tuo padiu laikotarpiu sutvarkyta gimnazijos teritorija: irengtasstadionas, takai, pasodinta dalis esanq medZiq. 1939 m. gimnazija iSiit<ete iZemaieiq Naumiesd.

1993 m. pastate atidaryta Silutes VydDno vidurine mokykla, 1g98 *. mokyklai suteiktas
humanitarines ir realinds gimnazijos statusas.

Pastatai Atgimimo a1. 5 ir 5A pastatlrti iki )c( a. vidurio.

1.5. Esamas uistafymas
Planuojamoje teritorijoje yra Sie Nekilnojamojo turto registre registruoti nekilnojamieji daiktai:
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l. Mokykle (Vydtno gimnaeijos postntas), Atgimirno al. 3, unikalus Nr" SS93-5002-6035.
'2" Gara2as (Vydimo gimnozijos priesratas), Afgirnimo a1,3, unikalusNr" SS93-5002-6013.
3" Mokykla l$ilutes raiono vaikq meno mokyklos postatas), Atpimimo nl" 5, unikalus Nr-

s893-2002-1024.
4. Gyvenamas namas (Silutgs rqiono vaikrl meilo mokyklos pastatas) Atgimimo al. 5A,

unikalus Nr. 8893-200?- I 01 3, 8893-2002- 1 0 1 3 :000 1, 8893-2002- I 0 I 3 :0002,

2. SPRENDINIAI
2.1, Numrtomos veiklo* poblldls

Planuojamoje teritorijoje sufoilnuoti 2 skllpai, nr.statant jierns pagpinding tikslinq iemes
noudojimo paskirt[ - kitos paskirties Iem6, visuomeninAs paskirtics teritsriia mokslo ir mokymo,
hultfims ir sporio" syeikslos npsaugof pasffltt+ b*i sfatiniU ntatybos.

2.2. Sklypai
Sklypra Nr.l

Adresas - Atgimimo al- Nr-3
Plotas - 2019E mr-
Skllpus suformuotas Vydtino gimnezijai'
Tvnrkymo ir naudojimo reiirna"s:

l. lem6s sklypo naudojirno b0das ir pobfrdis - kitos pcskirties *emi, visuomenines paskirties

tcritorija rnoksio ir mokymo, kultf,ros ir sporto, sveikatos apsf,ugos pastatq bei statiniq statybos

(vn/3).
2. Leistinas pastattt aukStis (metais)r

Z,l. Vydfino-grmnazrjos naujnrn pastatui * ne didesnis kaip qsamo Vydfino gimnazijos

pasbt;daliru isandiq aurp.r* cnntrines dalies, ruk$tis nuo *emes povir$iaus iki stogo lcraigo;

3. Leistints fumes sklypo r-r*stntymo tankumas - 0,16'

4. I-eistinas lemds skly?o udsbrymo intensyvumas - 0,56'

a-l, Stntinirtr auk$tq skaidius: nuo 1-o auk$to iki 2'jq ankstq su msnsards'

b. Reglamentas e6afno Vydtno gimnazijos pertatn rekonstravirnui:-- :i. 
St"rinio rekonstravimar pagal LR sratybos [stafymo 2 straipsnio 18 p." nekeiciant i$ esmds

ius"nq i6vaizdos, nekei&iant 193t rn. statybos pastnto sukgdio'

2. pri+#atrg $aqyh{ po lg4t} rn-, aukftis netrui virlyti esslrro Vydfino gimnaaijos pesteto dalitt

esancirl abipu* centrines dalies,auk5[io nuo lem€s pavirsiaus iki stogo kraigo;

c.-
i. *nt*" galioja Sihtes micsto istorines dalies u45 nckilnojaononios kultttos veffybes ap$f,ugos

reglamente nuntatytos sios vertybes tvarkymo ir naudojimo sdygos (LR Nekilnojarnojo kultfrros

paveldo apsaugos i,t tymrsl.- irlesont u45 nwtatfio apsaugos regrnmento, skllpui galioja I"R

Nekilnojamojo kultil,6s'p""ido apsaugos iststymo;LR Sot gomq teritoriiq iststymo ir Siq [statym*

poistatYmi niq aktt{ nuostatos'

Naudojimo *ti*u*-(rp*".reos tikslns) - vie$ojo pczinimo ir naudojirno (LR kurttrros ministro 2005-

04-29 isakymas Nr.lV-tgo). vies4iam p"rinimui ir naudojimui saugomo nekilnojamojo kultiiros

pavetdo up*rgqrrgia*entrro.ju tR.Nekilnojamojo-kulttros paveldo apssugos istatymo 19 str'

l. VyfO*l2emEs drrf,.s 'ufiti",ro Ettikti arCheologinius tyfirnurl'

f. Specinii,rsios ieritorlj':s naudojimo sqlygos:

f-I. Veiklos apriuojirnaii*eol Lnv tpqe--G-l? rrutarim4Nr.343 ir 1995'12-?9 nutarimqNr.l640

ied. "specialiosioe {emes ir rnisko naudojimo sqlygos'n

l. I sk. "Ry$iU linijU sPsaugos zonos" (kodos t)'
2. VI sk,'nElektros liniiq apsaugos ?,onos" (kodas 6)'
3. KIX sk. ,,Nckilnojamqirt kultEros verrybiq teritorija ir apsaugos zonos* (kodas 19)"
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4. XXI sk. ,.Zemes sklypai, kuriuose [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei

irenginiai" (kodas 2l ).
5. XXVII sk. ,,Saugotini medZitl ir kr0mq Zeldiniai, augantys ne mi5ko Lemeie" (kodas 27).

6. XLVIII sk. ,,$ilumos ir kar5to vandens tiekimo tinklq apsaugos zonos" (kodas 48).

7. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos

zonos" (kodas 49).
LR AM 20A3-n-D is. Nr. 673 ,,saugotinq Zeldiniq, augandiq ne mi5ko Zemeje, apsaugos,

prieZi0ros, tvarkymo ir nuostoliq juos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo tvarka".
Servitutai:
1. Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (kodas 207) visame

sklype.
2. Servitutas - teise vaZiuoti transporto priemonemis (kelio ssrvitutas - kodas 203). Servitutas

skirtas patekimui i sklyp4Nr. 2, Atgimimo al. Nr. 5, Nr. 5a.

3. Statiniq seruitutas (kodas 205). Servitutas skirtas aptarnauti sklype Nr. 2, esant[ pastat4

Atgimimo al. Nr. 5, kurio unikalus Nr. 8893-2002-1A24.

Sklypas Nr.2
Adresas - Atgimimo al. Nr.5 ir Nr.5A
Plotas -2314 m2.

Sklypas suformuotas Silutes rajono vaikq meno mokyklos pastatams.

Tvarkymo ir naudo.jirno reZimas:
L Zemes sklypo naudojimo bfrdas ir pobfidis - kitos paskirties Leme, visuomenines paskirties

teriteirija mokslo ir mokymo, kult[ros ir spotto, sveikatos apsaugos pastatq bei statiniq statybos

(v/v3).
2. [.eistinas pastati.t aukdtis (metrais):

2.2. Maksimalus statiniq auk5tis m nuo Zemds pavir5iaus iki stogo kraigo:
- pastatui Nr. 5 * esamas:
- pastatui Nr. 5A -* ne didesnis, kaip pastato Nr. 5 auk5tis nuo Zemes pavirSiaus iki stogo kraigo.

3. Leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas -4,17.
4. Leistinas Zemes sklypo uZstatymo intensyvumas - 0,59.

a-2. Statiniq aukitq skaidius: nuo l-o aukito su mansardaiki2-irlaukStq su mansarda.

b.-
c. Reglamentas pastatams Atgimimo al.Nr. 5 ir Atgimimo al. Nr. 5A rekonstravimui:

l. Pastatas Nr.5 gali btti rekonstruojamas pagal LR Statybos istatym6
2. Pastatas Nr.5A gali bfiti rekonstruojamas didinant uZstatymo plotq (Zi[r. teritorijos tvarkymo ir

naudojimo reZimo breZin[ ir auk5t[ m nuo Zemes pavir5iaus iki stogo kraigo pagal p.2.2.
d. Sklype galioja Silutes miesto istorines dalies U45 nekilno.iamosios kult[ros vertybes apsaugos

reglamente nustatytos Sios vertybes tvarkymo ir naudojimo s4lygos (LR Nekilnojamojo kultfiros
paveldo apsaugos istatymas). Nesant U45 nustatyto apsaugos reglamento, sklypui galioja LR
Nekilnojamojo kultfrros paveldo apsaugos istafymo, LR Saugomq teritorijq [statymo ir Siq istatymq
poistatyminiti aktq nuostatos.
Nauclojimo reZimas (apsaugos tikslas) - vie5ojo paZinimo ir naudojimo (LR kultfiros ministro 2A05'

A4-29 [sakymas Nr.lV-190). Vie5ajam paiinimui ir naudojimui saugomo nekilnojamojo kult[ros
paveldo apsaugqreglamentuoja LRNekilnojamojo kult[ros paveldo apsaugos istatymo l9 str.

e. Vykdant Zemes darbus bntina atlikti archeologinius tyr:imus.

f. Specialiosios teritorijosnaudojimos4lygos:
f-2. Veiklos apribojinrai pagal LRV 1992-A5,12 rtutarimqNr.343 tr 1995-12-29 rrutarim4Nr.1640
red. "specialiosios Zemes ir mi5ko naudojimo s4lygos"

1. I sk. "Ry5itl linijq apsaugos zonos" (kodas l). 
3
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2. VI sk. "Elektros linijq apsaugos zonos" (kodas 6).
3. XIX sk. ,,Nekilnojamqf q kultfrros vertybiq teritorija ir apsaugos zonoso' (kodas l9).
4. XXVII sk. ,,Saugotini medZiq ir krlmq Zeldiniai, augantys ne mi5ko lemdje" (kodas 27).
5. XLVIII sk. ,,Silumos ir karSto vandens tiekimo tinklq apsaugos zonos" (kodas 48).
6. XLIX sk. "Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zonos"
(kodas 49).
LR AM 20A3-n-19 is. Nr. 673 ,,Saugotinq Zeldiniq augandiq ne mi5ko Zemeje, apsaugos,

prieZi[ros, tvarkymo ir nuostoliqjuos sunaikinus ar suZalojus atlyginimo tvarka'n.

Servitutai:
l. Servitutas - teise aptarnauti poZemines ir antZemiries komunikacijas (kodas 207) visame

sklype.
2. Servitutas - teise vaZiuoti transporto priernon€mis (kelio servitutas - kodas 103). Servitutas

yra sklype Nr. l, Atgimimc al. Nr. 3.

3. Statiniq servitutas (kodas 205). Servitutas skirtas aptamauti Vydfino al. Nr. 7 esanti statin[.
4. Statinio servitutas (kodas 105) skirtas Siam sklypui, esantis sklype Nr. l, priskirtas pastatui,

kurio unikalus Nr. 8893 -2002-1 024.

2.3. Prie5gaisrine sauga

Prie visq teritorijoje esandiq pastatq yra esami arba bus irengti kietq dangq privaZiavimai ne

siauresni negu 3,5 m plodio. I5ores gaisrq gesinimui bus naudojami esami gaisriniai hidrantai Taikos
g., H. Sojaus ir Cintijoni5kirl gatviq bei V. Kudirkos ir Cintijoni5kiq gatviq sankryZose. Ardiausiai
planuojanros teritorijos - apie 90 m, yra gaisrinis hidrantas esantis Taikos gatveje. ISores gaisrq
gesinimui planuojamoje teritorijoje, sklype Nr.l ant vaZiuojamosios dangos irengiamas poZeminis
gaisrinis hidrantas. Gaisrinis hidrantas [rengiamas ant Ziedinio vandentiekio tinklo. Planuojamoje
teritorijoje esantis vandentiekio d100 tinklas suZiedinamas su Taikos g. esandiu vandentiekio dl50
tinklrr. Prcrjektuojamo gaisrinio hidranto aptarnavimo spindulys planuojamoje teritorijoje yra maliau
150 m.

2.4. Susisiekirno ir iniinerind infrastruktlira
Planuojama teritorija yra prie Atgimimo alejos - pesdiqjq gatves, i vakarus nuo Taikos g., i

rytus nuo H. Sojaus g., i Siaurp nuo Lietuvininkq g. Transportas i planuojam4 teritorij4 patenka i5

Taikos g. Detaliajame plane silloma rekonstruoti esam4 privaliavim4 i5 Taikos g., dalinai
pagerinant patekimo i teritorij4 blklq. Alternatyvinio privaZiavimo varianto nera.

Automobilirl parkavimo vietr4 VydUno gimnazijai poreikis pagal STR 2.06.011992 "Miestq,
miesteliq ir kaimq susisiekimo sistemos" - l4 vietq. Sklypo Nr. 1 teritorijoje numatyta l7 vietq
automobiliq stovejimo aikStele: 14 vietq sklypo Nr. 1 reikmems (t. sk. I vieta Zmogui su negalia) ir
3 vietos sklypo Nr. 2 reikmems.

Teritorijoje yra visi pastatq funkcionavimui reikalingi lauko inZineriniai tinklai: buities iikio
nuotekynes, lietaus nuotekynes, vandentiekio, drenaZo (sklype Nr. 1), $iluminiai, ry3i6 elektros
tinklai. Rekonstruojant arba renovuojant teritorijos lauko inZinerinius tinklus, b[tina i5kelti i5

sklypo Nr. 1 tranziting Siluminq trasq arba uZtikrinti jos Siluming izoliacijq.

Projekto vadove Ae--2 - Saulute Domanskiene
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