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ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS Nr. 8854/0006:162,  
 ŠILUTĖS R.SAV., RUSNĖS SEN., PAKALNĖS KAIME., 

DETALIOJO PLANO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
                                      Planavimo organizatorius: 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius 
                                                  Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai” 

 
   1.ESAMA SITUACIJA – ANALIZĖ 

            Planuojamas žemės sklypas yra  Šilutės rajone, Rusnės seniūnijoje, Pakalnės kaime. Žemės sklypo 
kadastrinis  numeris 8854/0006:162, paskirtis - žemės ūkio žemė.  
           Sklypas yra  Pakalnės upės kairiajame krante, nuo upės atribotas pylimu.  Pakalnės upės apsaugos zona – 
500m, pakrantės apsaugos juosta – 10m (Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos 
juostų projektas patvirtintas 1985-07-25 Šilutės rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143. 
Patikslintos ir atitinka „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 
taisykles“ patvirtintas 2001-11-07 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.540). Dalis vandens telkinio apsauginės 
juostos patenka į planuojamą sklypą.  
      Pietvakarinėje pusėje sklypas ribojasi su vietiniu keliu (kelio apsaugos zona -10m į planuojamą sklypą 
nepatenka), einančiu palei Pakalnės upės kairįjį krantą ir nuo kurio atsišakoja privažiavimo kelias ribojantis 
sklypą iš šiaurės rytinės pusės. Iš šio kelio dar patenkama į žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio 
kadastrinis Nr.8854/0006:205 ir į šiaurės rytus nuo planuojamo sklypo, palei Pakalnės upę išsidėsčiusias 
gyvenamąsias sodybas (sklypai, kurių kadastriniai Nr.8854/0006:130 ir Nr.8854/0006:108).   
            Pastatų ir želdinių planuojamojoje teritorijoje – nėra, žemės paviršius - lygus. Iš inžinerinių tinklų sklype 
yra melioracijos įrenginiai. Palei upę eina orinė 0,4kV elektros linija.   

Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje. 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane, planuojama teritorija patenka į GEr – kraštovaizdžio 
atnaujinamojo tvarkymo zoną. Sklypui atlikti istoriniai tyrimai (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.).Buvusios 
sodybos faktas nustatytas 2006-12-06 Šilutės rajono apylinkės teismo sprendimu.  
 

  2.  PLANUOJAMOS TERITORIJOS  SPRENDINIAI     
          Planavimo tikslas -  žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties 
keitimas į kitą paskirtį, nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų 
statybos pobūdį, užstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų , servitutų tikslinimas, 
keitimas arba papildymas. 
          Planuojamo sklypo žemės paskirtis iš žemės ūkio keičiama į kitą. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – 
gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1.   
         Sodybos išplanavimas. Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis, sklypo 
šiaurinėje dalyje palei Pakalnės upę planuojama statinių statybos zona. Pastatų išdėstymui statybos zonoje 
numatytas reglamentas e, kuris įvertina M.Purvino knygos “Būdingi tradicinės architektūros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžius (zona D.14. psl. 118-136) bei istorinėje pažymoje pateiktu 
pavyzdžius ir aprašymus (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.). Įvažiavimas į sklypą planuojamas sklypo 
rytinėje  pusėje nuo esamo privažiavimo kelio, palei kaimyninės sodybos sklypo pietvakarinį pakraštį.   Sodybos 
erdvę vakarų pusėje (vyraujančių vėjų kryptis) planuojama užsodinti lapuočių medžių eile. Iš sodybos 
planuojamas takelis prie Pakalnės upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie 
statiniai projektuojami vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais.   
        Architektūra. Sodyboje statomiems pastatams, kiemo ir takų grindiniams, aptvėrimui nustatytas statybos 
režimas su privalomaisiais statybos reglamentais, įvertinančiais Nemuno deltos regioninio parko apsaugos 
reglamento konservacinio prioriteto funkcinės zonos reikalavimus, susiejant juos su bendraisiais NDRP 
apsaugos reikalavimais. Taip pat vadovautasi  M.Purvino knygos “Būdingi tradicinės architektūros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136) bei istorinėje pažymoje pateiktais 
aprašymais (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.). 
        Želdiniai.  Sodybos erdvę vakarų pusėje (vyraujančių vėjų kryptis) planuojama užsodinti lapuočių medžių 
eile. Reglamentuose numatytas želdinimas - būdingais aukštais lapuočiais medžiais –  liepomis, klevais, uosiais. 
        Kraštovaizdžio ir paveldo apsauga. Atstatomos sodybos užstatymas formuojamas laikantis bendrų  buvusio   
apstatymo tradicijų, išlikusių planuojamame sklype ir jo aplinkoje.  
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Kad užtikrinti istorinio charakterio tęstinumą,  vadovaujantis NDRP tvarkymo plane numatytu kraštovaizdžio 
atnaujinamojo tvarkymo zonos – GEr – reglamentu, sodyba formuojama renovavimo ir imitavimo priemonėmis 
pagrystu būdu, kurio pagrindinis tikslas yra bendro vaizdo ir vizualinių ryšių su aplinka tradicinio pobūdžio 
išsaugojimas.  
         Inžineriniai tinklai  
         Pakalnės kaime centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų nėra. Planuojamame sklype: 
- vandens tiekimas numatytas iš sklype  projektuojamo artezinio gręžinio. Vadovaujantis LAND4–99 „Gręžinių 
vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo 
tvarka “ reikalavimais apie artezinį gręžinį nustatoma 5 metrų spindulio sanitarinė griežto režimo juosta. 
Kadangi planuojamo paimti vandens kiekis neviršija 10 m3/d, šiam gręžiniui taršos apribojimų juosta 
nenustatoma. 
     Gręžinio sanitarinė griežto režimo juosta (5m spinduliu) turi būti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens 
kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo (siurblinė rakinama, gręžinio žiotys 
sandarios). Siurblinėje įrengiami čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Šioje zonoje draudžiama bet kokia ūkinė 
veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. 
Geriamo vandens kokybės parametrai turi atitikti Lietuvos higienos norma HN-24-2003 „Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai“; 
- buitinių nuotekų kanalizavimas numatytas į sklype planuojamą sandarų nuotekų kaupimo rezervuarą, kurio 
sanitarinė apsaugos zona – 5m. Vieta rezervuarui parinkta sklypo rytinėje pusėje prie įvažiavimo į sklypą. 
Rengiant techninius projektus turi būti pasirašomos sutartys dėl rezervuarų tuštinimo ir išvežimo į Rusnės 
miestelio biologinius valymo įrenginius; 
- elektros prisijungimas numatytas pagal AB “Vakarų skirstomieji tinklai”, 2006-06-15 išduotas sąlygas 
Nr.49000-79. Suplanuotas infrastruktūros koridorius, pietvakarinėje sklypo pusėje, elektros linijai prisijungti; 
- pastatų šildymas – vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 
- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos sistemas 
ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-07-04 sąlygas Nr.KR3-383. 
        Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
        Tinklų prijungimui, aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant 
techninius projektus. 
Gaisrinė sauga 
- gaisrų gesinimas planuojamas iš Pakalnės upės. Įvažiavimo į sklypą gale, palei Pakalnės upės pylimą 
suplanuota priešgaisrinė kietos dangos apsisukimo aikštelė.  
          
Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Naikinamos sąlygos  
-  Kelių apsaugos zonos – II punktas; 
Naujos sąlygos 
-   Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX punktas. 
-  Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
Nauji servitutai - kodas 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) –    
melioracijos sistemų ir įrenginių aptarnavimui. 

 
3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 

SKLYPAS 1   
Sklypo adresas: Šilutės r., Pakalnės  kaimas 
Sklypo plotas: 35768kv.m  
Sklypo savininkas: Raimonda Valinskienė, Lionius Valinskas 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
 1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais -  gyvenamojo namo aukštis iki stogo kraigo - 8,0m, iki karnizo – 4,0m.  
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 1,4%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 2%;  
a - želdynų plotas – 20%; 
b – šlaitiniai stogai;  
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c – apdailos medžiagos – sienoms - medis, akmuo, tinkas, degtos raudono molio plytos; stogo danga – čerpės, 
nendrės; 
d – pastatų sienų spalva – pilka, ruda, gelsva; stogams – pilka ar rausva (degto molio); 
e - pastatų vieta, tūris, siluetas, dekoras – vadovautis M.Purvino knygos “Būdingi tradicinės architektūros 
pavyzdžiai Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.13. psl. 105-117) bei istorinėje pažymoje 
pateiktais aprašymais (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.). 
f – įvažiavimo keliuko, kiemo, pėsčiųjų takelių, laiptelių dangos – betoninės trinkelės, akmens trinkelės, 
medinės trinkelės; 
g - tvora – ažūrinė, ne aukštesnė 1,5m, be cokolio; medžiagos – virbai, tašeliai; 
h– želdinimas –  būdingais aukštais lapuočiais medžiais –    liepomis, klevais, uosiais. 
i – Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2002 08 10 
įsakymu Nr. 421. 
y – Nemuno deltos regioninio parko kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai – kraštovaizdžio atnaujinamojo 
tvarkymo zona – GEr, pagal  Nemuno deltos  regioninio parko tvarkymo planą (planavimo schemą) patvirtintą 
LR Aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr.D1-488, nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai 
patvirtinti LR vyriausybės 2004-08-190 nutarimu Nr.996.  
 
Planuojamo žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 

- Elektros linijų apsaugos zonos – V1 punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI 

punktas;  
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas; 
- Nacionaliniai ir regioniniai parkai– XXXIV punktas; 
- Kraštovaizdžio draustiniai – XXXV punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX punktas. 

Servitutai:  
      -  kodas 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) . 

 
  4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 

ATASKAITA 
        Planuojamo sklypo žemės paskirtis iš žemės ūkio keičiama į kitą.   Sklypui nustatomas naudojimo būdas – 
gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1.   
         Sodybos išplanavimas. Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis, sklypo 
šiaurinėje dalyje palei Pakalnės upę planuojama statinių statybos zona. Pastatų išdėstymui statybos zonoje 
numatytas reglamentas e, kuris įvertina M.Purvino knygos “Būdingi tradicinės architektūros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžius (zona D.14. psl. 118-136) bei istorinėje pažymoje pateiktu 
pavyzdžius ir aprašymus (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.). Įvažiavimas į sklypą planuojamas sklypo 
rytinėje  pusėje nuo esamo privažiavimo kelio, palei kaimyninės sodybos sklypo pietvakarinį pakraštį.   Sodybos 
erdvę vakarų pusėje (vyraujančių vėjų kryptis) planuojama užsodinti lapuočių medžių eile. Iš sodybos 
planuojamas takelis prie Pakalnės upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie 
statiniai projektuojami vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais.   
        Architektūra. Sodyboje statomiems pastatams, kiemo ir takų grindiniams, aptvėrimui nustatytas statybos 
režimas su privalomaisiais statybos reglamentais, įvertinančiais Nemuno deltos regioninio parko apsaugos 
reglamento konservacinio prioriteto funkcinės zonos reikalavimus, susiejant juos su bendraisiais NDRP 
apsaugos reikalavimais. Taip pat vadovautasi  M.Purvino knygos “Būdingi tradicinės architektūros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136) bei istorinėje pažymoje pateiktais 
aprašymais (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.). 
        Želdiniai.  Sodybos erdvę vakarų pusėje (vyraujančių vėjų kryptis) planuojama užsodinti lapuočių medžių 
eile. Reglamentuose numatytas želdinimas - būdingais aukštais lapuočiais medžiais –  liepomis, klevais, uosiais. 
        Kraštovaizdžio ir paveldo apsauga. Atstatomos sodybos užstatymas formuojamas laikantis bendrų  buvusio   
apstatymo tradicijų, išlikusių planuojamame sklype ir jo aplinkoje.  
Kad užtikrinti istorinio charakterio tęstinumą,  vadovaujantis NDRP tvarkymo plane numatytu kraštovaizdžio 
atnaujinamojo tvarkymo zonos – GEr – reglamentu, sodyba formuojama renovavimo ir imitavimo priemonėmis 
pagrystu būdu, kurio pagrindinis tikslas yra bendro vaizdo ir vizualinių ryšių su aplinka tradicinio pobūdžio 
išsaugojimas.  
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Sklypo inžinerinių tinklų sprendiniai suplanuoti vadovaujantis specialiosiomis sąlygomis. Tinklų 

prisijungimui suplanuoti inžinerinių tinklų koridoriai, nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos. Sklypuose 
esančių tinklų ir įrenginių aptarnavimui nustatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami, 
rengiant techninius projektus. 
 

4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 
4.1.1. aplinkosauginiu  bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu  
           Sklypas yra  Pakalnės upės kairiajame krante, nuo upės atribotas pylimu.  Pakalnės upės apsaugos zona – 
500m, pakrantės apsaugos juosta – 10m (Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos 
juostų projektas patvirtintas 1985-07-25 Šilutės rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143. 
Patikslintos ir atitinka „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 
taisykles“ patvirtintas 2001-11-07 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.540). Dalis vandens telkinio apsauginės 
juostos patenka į planuojamą sklypą.  
      Pietvakarinėje pusėje sklypas ribojasi su vietiniu keliu (kelio apsaugos zona -10m į planuojamą sklypą 
nepatenka), einančiu palei Pakalnės upės kairįjį krantą ir nuo kurio atsišakoja privažiavimo kelias ribojantis 
sklypą iš šiaurės rytinės pusės. Iš šio kelio dar patenkama į žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio 
kadastrinis Nr.8854/0006:205 ir į šiaurės rytus nuo planuojamo sklypo, palei Pakalnės upę išsidėsčiusias 
gyvenamąsias sodybas (sklypai, kurių kadastriniai Nr.8854/0006:130 ir Nr.8854/0006:108).   
            Pastatų ir želdinių planuojamojoje teritorijoje – nėra, žemės paviršius - lygus. Iš inžinerinių tinklų sklype 
yra melioracijos įrenginiai. Palei upę eina orinė 0,4kV elektros linija.   

Nei planuojama teritorija nei jos gretimybės nėra sanitarinę apsaugos zoną formuojantys objektai, todėl  
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimybėms triukšmo, atmosferinės 
taršos, natūralaus apšvietimo aspektais neturės. 
         Inžineriniai tinklai  
         Pakalnės kaime centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų nėra. Planuojamame sklype: 
- vandens tiekimas numatytas iš sklype  projektuojamo artezinio gręžinio. Vadovaujantis LAND4–99 „Gręžinių 
vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo 
tvarka “ reikalavimais apie artezinį gręžinį nustatoma 5 metrų spindulio sanitarinė griežto režimo juosta. 
Kadangi planuojamo paimti vandens kiekis neviršija 10 m3/d, šiam gręžiniui taršos apribojimų juosta 
nenustatoma. 
     Gręžinio sanitarinė griežto režimo juosta (5m spinduliu) turi būti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens 
kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo (siurblinė rakinama, gręžinio žiotys 
sandarios). Siurblinėje įrengiami čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Šioje zonoje draudžiama bet kokia ūkinė 
veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. 
Geriamo vandens kokybės parametrai turi atitikti Lietuvos higienos norma HN-24-2003 „Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai“; 
- buitinių nuotekų kanalizavimas numatytas į sklype planuojamą sandarų nuotekų kaupimo rezervuarą, kurio 
sanitarinė apsaugos zona – 5m. Vieta rezervuarui parinkta sklypo rytinėje pusėje prie įvažiavimo į sklypą. 
Rengiant techninius projektus turi būti pasirašomos sutartys dėl rezervuarų tuštinimo ir išvežimo į Rusnės 
miestelio biologinius valymo įrenginius; 
- elektros prisijungimas numatytas pagal AB “Vakarų skirstomieji tinklai”, 2006-06-15 išduotas sąlygas 
Nr.49000-79. Suplanuotas infrastruktūros koridorius, pietvakarinėje sklypo pusėje, elektros linijai prisijungti; 
- pastatų šildymas – vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 
- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos sistemas 
ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-07-04 sąlygas Nr.KR3-383. 
        Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.  
        Tinklų prijungimui, aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami rengiant 
techninius projektus. 
         Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimo aspektu neturės. 
 
4.1.2. poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
         Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis, sklypo šiaurinėje dalyje palei Pakalnės 
upę planuojama statinių statybos zona. Pastatų išdėstymui statybos zonoje numatytas reglamentas e, kuris 
įvertina M.Purvino knygos “Būdingi tradicinės architektūros pavyzdžiai Nemuno deltos regioniniame parke” 
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pavyzdžius (zona D.14. psl. 118-136) bei istorinėje pažymoje pateiktu pavyzdžius ir aprašymus (autorė 
J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.). Įvažiavimas į sklypą planuojamas sklypo rytinėje  pusėje nuo esamo 
privažiavimo kelio, palei kaimyninės sodybos sklypo pietvakarinį pakraštį.   Sodybos erdvę vakarų pusėje 
(vyraujančių vėjų kryptis) planuojama užsodinti lapuočių medžių eile. Iš sodybos planuojamas takelis prie 
Pakalnės upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie statiniai projektuojami 
vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais.   
       Sodyboje statomiems pastatams, kiemo ir takų grindiniams, aptvėrimui nustatytas statybos režimas su 
privalomaisiais statybos reglamentais, įvertinančiais Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento 
konservacinio prioriteto funkcinės zonos reikalavimus, susiejant juos su bendraisiais NDRP apsaugos 
reikalavimais. Taip pat vadovautasi  M.Purvino knygos “Būdingi tradicinės architektūros pavyzdžiai Nemuno 
deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136) bei istorinėje pažymoje pateiktais aprašymais 
(autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2003m.). 
        Sodybos erdvę vakarų pusėje (vyraujančių vėjų kryptis) planuojama užsodinti lapuočių medžių eile. 
Reglamentuose numatytas želdinimas - būdingais aukštais lapuočiais medžiais –  liepomis, klevais, uosiais. 
       Atstatomos sodybos užstatymas formuojamas laikantis bendrų  buvusio   apstatymo tradicijų, išlikusių 
planuojamame sklype ir jo aplinkoje.  
Kad užtikrinti istorinio charakterio tęstinumą,  vadovaujantis NDRP tvarkymo plane numatytu kraštovaizdžio 
atnaujinamojo tvarkymo zonos – GEr – reglamentu, sodyba formuojama renovavimo ir imitavimo priemonėmis 
pagrystu būdu, kurio pagrindinis tikslas yra bendro vaizdo ir vizualinių ryšių su aplinka tradicinio pobūdžio 
išsaugojimas. 
         Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
neturės. 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 
         Gaisrų gesinimas planuojamas iš Pakalnės upės. Įvažiavimo į sklypą gale, palei Pakalnės upės pylimą 
suplanuota priešgaisrinė kietos dangos apsisukimo aikštelė.   

Sklypo užstatymas atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.“ ir STR 
2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus. Rengiant pastatų 
techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 2.01.06:2003 “Statinių 
žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir RSN 139 -92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės. 
 
 
 
 
Projekto vadovė                                               architektė     A. Čepienė (atestato Nr.A695) 
                                                                         asistentas     G.Tamošaitis 
 
 
 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                     Šilutės rajono savivaldybės administracijos  
                                                                                               direktorius 
 
 
 
 
Žemės sklypo savininkai:                                                       Raimonda Valinskienė 
 
                                                                                                Lionius Valinskas 
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