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Planavimo organizatorius: savivaldybds
os direktorius

Plano rengOjas: UAB deltos projektai"

I.ESAMA SITUACIJA - ANA
Planuojama teritorija y.a Silrtes rajone, Silutes seniiinijoje, Verdaines kaime. Dalis senojo Verdaines kaimo

yra Silutes miesto teritorijoje (vakarine buvusio kaimo dalis), kita - rytine yra likusi kaip Verdaines kaimas.

Planuojamas sklypas kartu su tam padiam savininkui priklausandiu sodybos sklypu, kurio kadastrinis Nr.
881710007:21), yra buvusi vientisa sodyba su savo Zememis. Sodybos sklypui lygiagrediai rengiamas detalusis

planas, kuris numato sklypo padalijimas i du sklypus individualiems namams stagrti ir eksploatuoti (Silutes rajono

savivaldybes administracijos direktoriaus 2006-01-17 fsakymas Nr.A1-30 ,,Ddl Zemds sklypo, kurio kadastrinis

Nr.8817/0007:21 Silutes r.sav., Silutes sen., Verdaines kaime, detaliojo plano rengimo", Detaliojo teritorijrl
planavimo organizatoriaus teisiq ir pareigq perdavimo 2006-03-27 sutartis Nr.R5-(9.40)-228; Planavimo s4lygos

detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.09-42412006(03/06), i5duotos 2006-03-27 Silutes rajono savivaldybes

Architekto tarnybos prie Planavimo ir pletros skyriaus). Abiejq detaliqjrl planq sprendiniai rengiami kompleksiSkai.

Planuojam4 sklypq i5 .f.tu riboja kelias Nr.141 Kaunas - Jurbarkas - Silute - Klaipeda. Vakarineje puseje

sklyp4 riboja Zemes flkio paskirties Zemes sklypai. Pietineje puseje sklypq riboja laisvo valstybinio fondo Zeme. I5

Siauies planuojamq sklyp4 riboja - kelias Nr.65 Silale - Silute.
Sklype yra melioracijos irenginiai,,sklypo_pietine ir vakarine puse praeina 10kV orine elektros linija.

Esamas ivaZiavimas i sklyp4 yra i3 kelio Silale -Silute, jis taip pat aptarnauja ir gyvenamosios sodybos sklyp4.

Sklypo pietvakariniame kampe yra atviras prie5gaisrinis vandens telkinys (kUdra).

Sklypo Siaurine puse palei keli4 Silute * Rusne planuojama pravesti magistraline vandentiekio ir nuotekq

trasq. Infrastruktflros planavimo darbai vykdomi vadovaujantis Silutes rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus 2004-f2-30 [sakymu A1-1096 ,,Del infrastrukt[ros objektq statybos Armalenq kaime ir dalyje Macikq
kaimo, Silrrt"s rajone, detaliojo plano rengimo".

Planuojama teritorija nepatenka i Silutes miesto generalinio plano patvirtinto 1983-05-16 Lietuvos TSR

valstybinio statybos reikalq komiteto, teritorij4.
Planuojamas sklypas kartus su gyvenamosios sodybos sklypu (tam padiam savininkui priklausantis Zemds

sklypas, kurio kadastrinis Nr. 881710007:21) patenka i Silutes miesto kvartalo, buv. Verdaines kaimo teritorijos
detalaus i5planavimo projekto, patvirtinto 1994-06-06 Silutes rajono valdybos potvarkiu Nr.226-v, teritorij4. Visa
teritorija buvo palikta kaip sodybos sklypas ir i suplanavim4 glvenamaisiais sklypais neitraukta. I pietus ir vakarus

nuo jos suplanuoti gyvenamieji kvartalai. Vykdant Zemes reform4 visa planuojama ir aplinkine teritorija suplanuota

Zemetvarkos planu, kuris detaliojo plano sprendiniq nevertino ir i5dalinta fiziniams asmenims kaip Zemes iikio
paskirties Leme.

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI
Planavimo tikslas - esamo Zemes flkio paskirties Zemes sklypo padalinimas ir pagrindines tikslines Zemes

naudojimo paskirties keitimas i kita paskirti; sklypq apstatymo reglamentq nustatymas, specialiqjq Zemes

naudojimo selygrt servitutq tikslinimas.
Planuojamo sklypo sprendiniai rengiami kompleksi5kai su sklypo, kurio kadastrinis Nr. 8817/0007:21

detaliojo plano sprendiniais.
Planuojamo sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes Dkio keidiama i kitq. Sklypas padalinamas I penkis sklypus.

Keturiems nustatomas naudojimo biidas - gyvenamosios teritorijos - G, pobUdis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq

statybos - Gl. Vienas sklypas formuojamas numatant naudojimo biid4 - inZinerines infrastruktiiros teritorijos- I,
naudojimo pobiidi - susisiekimo ir inZineriniq tinklq koridoriams - 12.

Sklypas 1,2,3,4 - suformuojami sklypai gyvenamajai statybai. Sklypuose numatyta statiniq statybos zona,

kuri [vertina keliq apsaugos zonas. UZstatymo linija formuojama ivertinant esame uLstatymau palei planuojam4

[vaZiavim4. Sklypo 4 Siaurineje dalyje, palei keliq Silale - Silute, planuojama pravesti magistralinp vandentiekio ir
nuotekq tras4. Siam sprendiniui igvendinti nustat54as servitutas - teise tiesti poZemines ir antZemines

komunikacijas. Sklypuose suplanuotas centralizuotq vandentiekio ir nuotekq tinklq pasijungimas i5 magistraliniq
tinklq suplanuot4 infrastruktlros sklyp4.

Sklypo rytineje puseje, palei keli4 Kaunas - Klaipeda, apsaugai nuo triuk5mo, suplanuota apsauginiq Zeldiniq
zona.
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[vaZiavimas i suplanuotus sklypus - i3 esamo [vaZiavimo i planuojam4 teritorijq nuo kelio - Sitate * Silute.
Suformuotas atskiras infrastruktDros sklypas, kuris aptarnauja ir sodybos sklyp4.

Gaisrq gesinirnas planuojamoje teritorijoje planuojamas i5 sklype 3 esandio atviro prie3gaisrinio vandens

telkinio (k[dros). PrivaZiavimuiprie jo numatytas kelio servitutas (prie5gaisrine apsisukimo aikStele

Sklypas 5 - esamo ivaZiavimo vietoje formuojamas infrastruktiiros sklypas. Siame sklype numatyta irengti
(rekonstruojant esam4 [vaZiavim$ D2-2 kategorijos privaLiavimo keli4 (akligatvis), vandentiekio, nuotekq ir
elektros tinklq koridorius. Per j[ privaZiuojama iki prie5gaisrinio vandens telkinio. Sis sklypas aptarnauja ir
gyvenam4ji sklyp4 (kadastrinis Nr.8817/0007:21), pagal 5io sklypo detaliojo plano sprendinius. Siems

sprendiniams [gyvendinti nustatl4as kelio servitutas.
Sklyprl inZineriniq tinklq sprendiniai suplanuoti vadovaujantis specialiosiomis sqlygomis:
- vandentiekis ir nuotekos - pagal UAB ,,Silutes vandenys",2005-01-30 planavimo s4lygas Nr.(1.9-01)-

l(Vls). Sklypo 4 Siaurineje dalyje, palei keli4 Situte - Silute, planuojama pravesti magistraling
vandentiekio ir nuotekq trasq. Siam sprendiniui igyvendinti nustafdas servitutas - teise tiesti poZemines

ir antZemines komunikacijas. Planuojamuose sklypuose suplanuotas centralizuotq vandentiekio ir
nuotekq tinklq pasijungimas i5 magistralinirl tinklq per suplanuot4 infrastrukturos sklyp4;

- lietaus nuotekos - nuotekq tinklq nera , pagal UAB ,,Silutes komunalininkas" 2004-012-20 iSduotas
planavimo s4lygas Nr. 192;

- elektra - pasijungimas prie elektros tinklq numaty.tas pagal AB ,,VST", Silutes skyriaus, 2004-12-21
i5duotas planavimo s4lygas Nr. 49720-216;

- ry5iai - rySio tinklq nera, pagal AB ,,Lietuvos telekomas", 2006-02-07 iSduotas planavimo s4lygas

Nr.03-2-05-913;
- Sildymas - vietinis, Sildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, ivertinant

pasirinktos sistemos techninius ir norma[vinius reikalavimus;
- melioracijos sistemos - rengiant pastatq ir statiniq techninius projektus ivertinti esamas melioracijos

sistemas ir jq rekonstrukcijai ar i5kelimui keliamus reikalavimus, pagal Silutes rajono savivaldybes
admin istracij os kaimo reikalq skyriaus 200 5 -0 1 -21 s4lygas Nr.KR3 -3 0 ;

- privaLiavimo keliai - pagal Lietuvos automobiliq keliq direkcijos prie susisiekimo ministerijos 2004-12-
21 iSduotas planavimo sqlygas Nr.SS-121.

Tinklq prisijungimui suplanuoti inZineriniq tinklq koridoriai, nustag4os specialiosios naudojimo sqlygos.

Sklypuose esandiq tinklq ir irenginiq aptarnavimui nustatl,ti servitutai. InZinerinirl tinkhl sprendiniai detalizuojami,
rengiant techninius proj ektus.

3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARI(YMO REZIMAS
SI(LYPAS 1

Sklypo adresas: Silutes r.sav., Verdaines kaimas
Sklypo plotas: 3682 kv.m.
Sklypo savininkas: Justinas MaZonas
Sklvpo tvarkymo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo b[das - gyvenamoji teritorija - G; pobudis - maZaaukSdiq gyvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - 12,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - l4Yo;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais -24%o;
a - Zeldynq plotas -21%;
Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 l2 nutarimo Nr.343 ir 1995 1229
nutarimo Nr. I 640 redakcija):

- Ry5iq linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Keliri apsaugos zonos - II punktas;
- Elektros linijrl apsaugos zonos - VI punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;
- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir lrenginiq apsaugos zonos - XLIX punktas;

Servitutai
- kodas 101 - kelio servitutas (vie5pataujantis daiktas) - sklype 5 ir sklype 3 (prie5gaisrine apsisukimo

aikStele);
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype 5;

- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
SKLYPAS 2
Sklypo adresas: Silutes r.sav., Verdaines kaimas
Sklypo plotas: 3739 kv.m.
Sklypo savininkai: Justinas MaZonas
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Sklvpo tvarkymo REGLAMENTAI:
1 - teritorilos naudojimo bDdas - gyvenamoji teritorija - G; pobUdis - maZaauk5diq gyvenamqjq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatrl auk5tis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - 12,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - l3%;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - 23o/o;

a - Zeldynq plotas - 22%o;

Planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo s4lygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29

nutarimo Nr. I 640 redakcija):
- Ry3iq linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Keliq apsaugos zonos - II punktas;
- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;
- Zemes sklype [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;

- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irengini4 apsaugos zonos - XLIX punktas;

Servitutai
- kodas 101 - kelio servitutas (vie5pataujantis daiktas) - sklype 5 ir sklype 3 (prie5gaisrine apsisukimo

aikStele);
- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype 5;

- kodas 207 - teise aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SKLYPAS 3
Sklypo adresas: Silutes r.sav., Verdaines kaimas
Sklypo plotas: 2852kv.m.
Sklypo savininkai: Justinas MaZonas
Sklvpo tvarkymo REGLAMENTAI :

1 - teritorijos naudojimo biidas - g;ruenamoji teritorija - G; pobDdis - maZaauk5diq gyvenamqlq namq

statybos - Gl;
2 - leistinas pastatq auk3tis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - 12,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - I7%;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais -27Yo;
a - Zeldynq plotas - 2lo/o;
Planuoiamo (Zemes sklyp (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29

nutarimo Nr. I 640 redakcija):
- Ry5iq linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;
- L,emes sklype [rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei [renginiai - XXI punktas;

- Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkhl ir [renginiq apsaugos zonos - XLIX punktas;

Servitutai
- kodas 101 - kelio servitutas (vie5pataujantis daiktas) - sklype 5;

- kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype 5;

- kodas 201 - kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) - prieSgaisrine apsisukimo aikitele - sklypams 1,2,4
ir sklypui, kurio kadastrinis Nr.881710007.21, pagal Sio sklypo detaliojo plano sprendinius;

- kodas 207 - teisd aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

SI(LYPAS 4
Sklypo adresas: Silutes r.sav., Verdaines kaimas
Sklypo plotas: 7048 kv.m.
Sklypo savininkai: Justinas MaZonas
Sklvpo tvark),mo REGLAMENTAI:
1 - teritorijos naudojimo biidas - gyvenamoji teritorija - G; pob[dis - maZaauk5diq gyvenamqiq namq

statybos - G1;
2 - leistinas pastatq auk5tis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - 12,0m;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - 7o/o;

4 - leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas, procentais - lTYo;
a - Zeldynq plotas - 23%;
Planuoiamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo sal)rgos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29

nutarimo Nr. 1 640 redakcija):
- Ry5iq linijq apsaugos zonos - I punktas;
- Keliq apsaugos zonos - II punktas;
- Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;
- Zemes sklype irengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;

.J
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Servitutai

Servitutai

Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkhl ir lrenginiq apsaugos zonos - XLIX punktas;

kodas 101 - kelio servitutas (vieipataujantis daiktas) - sklype 5 ir sklype 3 (prieigaisrine apsisukimo

aikStele);
kodas 108 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (vie5pataujantis daiktas) - sklype 5,

kodas 206 - teise tiesti poiemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) - magistraliniams

vandentiekio ir nuotekrl tinklams tiesti;
kodas 20i - teisd aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

I

I

SKLYPAS 5
Sklypo adresas: Silutes r.sav., Verdaines kaimas

Sklypo plotas: 1295 kv.m.
Sklypo savininkai: Justinas MaZonas
Sklvno tvarkvmo REG LAMENTAI:

nZinerinesinfrastruktiirosteritorijos-Ionaudojimopobudis_susisiekimoir
inZineriniq tinklq koridoriams - 12;

2 - leistinas pastatq aukStis, metrais - maksimalus pastato auk5tis iki stogo kraigo - ---;
3 - leistinas Zemes sklypo uZstatymo tankumas, procentais - ---;
4 - leistinas sklypo uZstatymo intenslvumas, procentais - --;
planuojamo (Zemes sklypo) specialiosios naudojimo sal)'gos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr'343 ir 1995 12 29

nutarimo Nr. I 640 redakcija):
Ry5iq linijq apsaugos zonos - I punktas;

Keliq apsaugos zonos - II punktas;

Elektros linijq apsaugos zonos - VI punktas;

L,emes sklype-[rengtos valstybei priklausandios melioracijos sistemos bei irenginiai - XXI punktas;

Vandentie-kio, ii"t*r ir fekalineskanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos zonos - XLIX punktas;

kodas 201 - kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) - sklypams 7,2,3,4 ir sklypui, kurio kadastrinis

Nr.88l7/0007:27, pagal 5io sklypo detaliojo plano sprendinius;

kodas 206 - teise tiesti poZeminei ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) - magistraliniams

vandentiekio ir nuotekq tinklams tiesti;
- kodas 207 - teisd aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

- kodas 208 - teise naudoti poZemines ir antZemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) - sklypams 1, 2,

3,4 ir sklypui, kurio kadaitrinis Nr.881710007:2l,pagal Sio sklypo detaliojo plano sprendinius.

4.PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIV PASEKMIU VERTINIMO
ATASKAITA

planuojamo sklypo sprendiniai rengiami kompleksi5kai su sklypo, kurio kadastrinis Nr' 8817/0001:21

detalioj o plano sprendiniais.- -llunuojumo 
sklypo Zemes paskirtis i5 Zemes iikio keidiama i kitq. Sklypas padalinamas i penkis sklypus,

keturiems nustatomas naudojimo bUdas - g) /enamosios teritorijos - G, pobldis - maZaauk5diq g}venamqiq namq

statybos - Gl. Vienas sklypas formuojamas numatant naudojimo buda - inZinerines infrastrukt[ros teritorijos- I,

naudojimo pobUdis - susisiekimo ir inZineriniq tinklq koridoriams - 12.

Siaypas 1,2,3,4 - suformuojami sklypai gyvenamajai statybai. Sklypuose numatlta statinirtr statybos zona,

kuri iveriina keliq apsaugos zonas-. UZstatymo linija formuojama [vertinant esam4 uZstatym4 palei planuojam4

[vaZiavim4. Sklypo 4 sia"urine.le dalyje, put"i t"tiq Sitate - Silute, planuojama pravesti magistraling vandentiekio ir

nuotekq tiasa. 
-Siam 

sprendiniui lgyvendinti nustatltas servitutas - teise tiesti poZemines ir antZemines

komunitacijur. Sklypuose suplanuotai centralizuotq vandentiekio ir nuotekrl tinklq pasijungimas i5 magistraliniq

tinkhl suplanuot4 infrastrukt[ros sklyp4.

Teriiorijos rytineje puseje, palei keli4 Kaunas - Klaipeda, apsaugai nuo triuk5mo, suplanuota apsauginiq

Zeldinirl zona.

{vaZ-iavimas i suplanuotus sklypus - iS esamo ivaZiavimo I planuojam4 teritorijQ nuo kelio - Silale - Silute.

Suformuotas atskiras infrastruktlros sklypas, kuris aptarnauja ir sodybos sklypq.

Gaisrq gesinimas planuojamoje terilorijoje planuojamas i5 sklype 3 esandio atviro prie5gaisrinio vandens

telkinio (ktd-ros). privaiiavimui prie jo numatytas kelio servitutas (prieigaisrine apsisukimo aikstele).

Sklypas 5 - esamo ivaZiavimo-vietoje formuojamas infrastruktiiros sklypas. Siame sklype numatS4a irengti

(rekonstruojant esam4 ivaZiavim$ D2 2 kategorijos privaZiavimo keli4 (akligatvis), vandentiekio, nuotekq ir

elektros tinklq koridoiius. per jf privaZiuojaria iki priesgaisrinio vandens telkinio. Sis sklypas aptarnauja ir
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gyvenameji sklyp4 (kadastrinis Nr.881710007:21), pagal Sio sklypo detaliojo plano sprendinius. Siems

sprendiniams igyvendinti nustatltas kelio servitutas.
Sklypq inZineriniq tinklq sprendiniai suplanuoti vadovaujantis specialiosiomis sqlygomis. Tinklq

prisijungimui suplanuoti inZineriniq tinklq koridoriai, nusta[4os specialiosios naudojimo s4lygos. Sklypuose

esandirl tinklq ir irenginiq aptarnavimui nustatlrti servitutai. InZineriniq tinklq sprendiniai detalizuojami, rengiant

techninius projektus.

4.1 SPRENDTNTU VERTTNTMAS
4.1.1 Aplinkosauginiu bei sveikos g)ryenamosios aplinkos uZtikrinimo aspektu

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybes nera sanitaring apsaugos zon4 formuojantys objektai, todel

detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybems triukimo, atmosferines

tar5os, natlralaus apSvietimo aspektais neturds.

Sklypuose numatyta statiniq statybos zona, kuri ivertina keliq apsaugos zonas. {vaZiavimas i suplanuotus

sklypus - i5 esamo ivaZiavimo i planuojamq teritorijq nuo kelio - Silale - Silute. Suformuotas atskiras

infrastruktlros sklypas, kuris aptarnauja ir sodybos sklyp4.
Teritorijos rytineje puseje, palei keli4 Kaunas - Klaipeda, apsaugai nuo triuk5mo, suplanuota apsauginiq

Zeldinirl zona. Rengiant g)'venamqjq namrl techninius projektus bUtina numatlti papildomas apsaugos nuo triuk5mo
priemones pagal STR2.01.01(5):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk5mo." ir STR2.01.01:2003

,,Pastatq vidaus ir i5ores aplinkos apsauga nuo triukimo." reikalavimus.
Sklypo 4 Siaurineje dalyje, palei keli4 Sitate - Silute, planuojama pravesti magistralinq vandentiekio ir nuotekq

trasq. Siam sprendiniui igyvendinti nustafSrtas servitutas - teise tiesti poZemines ir antZemines komunikacijas.
Sklypuose suplanuotas centralizuotq vandentiekio ir nuotekq tinklq pasijungimas i5 magistraliniq tinklq per

suplanuotq infrastruktfros sklyp4. Sklypq inZineriniq tinklq sprendiniai suplanuoti vadovaujantis planavimo

sqlygomis. Tinklq prisijungimui suplanuoti inZineriniq tinklq koridoriai, nustatltos specialiosios naudojimo

sqlygos. Sklypuose esandiq tinklq ir [renginiq aptamavimui nustat5rti servitutai. InZineriniq tinklq sprendiniai

detalizuojami, rengiant technin[ proj ekt4.
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos

uZtikrinimo aspektu neturds.

4.1.2 Erdviniu - urbanistiniu (kra5tovaizdLio formavimo) aspektu
Suformuojami sklypai gyvenamajai statybai. Sklypuose numat),ta statiniq statybos zona, kuri ivertina kelirl

apsaugos zonas. UZstatymo linija formuojama [vertinant esamquZstatym4 palei planuojamqivaLiavim4. Nustafti
planuojamq sklypq privalomieji uZstatymo reglamentai, reglamentuotas sklypo Zeldynq procentas, ivertinant STR

2.02.09:2005 ,,Vienbudiai gyvenamieji pastatai" keliamus reikalavimus. Teritorijos rytineje puseje, palei keli4
Kaunas - Klaipeda, apsaugai nuo triuk5mo, suplanuota apsauginiq Zeldiniq zona. Rengiant gyvenamqiq namrl

techninius projektus bltina numafti papildomas apsaugos nuo triuk5mo priemones pagal STR2.01.01(5):1999

,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk5mo." ir STM.O1.07:2003 ,,Pastattl vidaus ir iSores aplinkos
apsauga nuo triukSmo." reikalavimus.' 

lviZiavimas i suplanuotus sklypus - i5 esamo ivaZiavimo I planuojam4 teritorij4 nuo kelio - Sitate - Situte.

Suformuotas atskiras infrastruktiiros sklypas, kuris aptarnauja ir sodybos sklypq.
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu - urbanistiniu (kra3tovaizdLio formavimo) aspektu

neturds.

Teritorinio planavimo dokumentu vertinimas
Planuojama teritorija nepatenka i Situtes miesto generalinio plano patvirtinto 1983-05-16 Lietuvos TSR

valstybinio statybos reikalq komiteto, teritorij 4.
Kartus su sodybos sklypo (sklypas, kurio kadastrinis Nr.88l7/0007:2I) detaliojo plano sprendiniais

suplanuota teritorija sudaro kompakti5fo nedidelio g;ruenamojo kvartalo vaizdau atitinka Silutes miesto kvaftalo,

buv. Verdaines kaimo teritorijos detalaus i5planavimo projekto, patvirtinto 1994-06-06 Silutes rajono valdybos

potvarkiu Nr.226-v, sprendiniq tip4 ir tarsi uZbaigia miesto (miesto [takos zonos) gyvenam4j4teritorij4.



4.1.3 Prie5gaisriniu aspektu
Gaisrine sauga - gaisrq gesinimas planuojamoje teritorijoje planuojamas i5 sklype, kurio kadastrinis

Nr.8817/0007:76, esan(io atviro prie5gaisrinio vandens telkinio (k[dros), pagal Sio sklypo detaliojo plano

sprendinius, suplanuotame gyvenamajame sklype 3.PrivaLiavimui prie jo numatytas kelio servitutas (prie5gaisrine

apsisukimo aikitele).
Atstumai tarp gretimq sklypq uZstatymq atitinka STR 2.01 .04:2004,,Gaisrind sauga. Pagrindiniai reikalavimai."

ir STR 2.02.09:2005 ,,Vienbudiai glvenamieji pastatai" keliamus gaisrines saugos reikalavimus.

Rengiant pastatq techninius projektus, biitina suprojektuoti Zaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR

2.01.06:2003 "statiniq Zaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo Zaibo" ir RSN 139 -92,,Pastatq ir statiniq Zaibosauga".

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio prie5gaisriniu aspektu neturds.

Projekto rengejai:
Projekto vadovas archi Vaidas Mikalauskas (atestato Nr.A470)

itekte Alma iepiene (atestato Nr.A695)

Su detaliuoju planu susipaZinome, pastabq

Planavimo organizatorius

Su detaliuoju planu susipaZinome,
Lemes sklypo savininkas

r pretenzijq neturime.

asistente Rasa LotuZi ene ,/ ," . ) .7/tr12"

Silutes raj ono savivaldybes
administracii os direktorius

-JNlTf='f
Justinas Ma)onas
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