
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

1.1. Bendrieji duomenys
Detalusis  planas  parengtas  remiantis  Šilutės  rajono  savivaldybės  administracijos 

direktoriaus V. Pozingio 2006-02-10 įsakymu  Nr. A1-100 „Dėl administracijos direktoriaus 2004-
05-18 įsakymo Nr.A1-328 „Dėl Minijos kaimo krantinių ir prieplaukų detaliojo plano rengimo“ 
pakeitimo“,   Šilutės rajono savivaldybės architekto tarnybos prie Planavimo ir  plėtros skyriaus 
vedėjo  V.  Mikalausko  patvirtintomis  sąlygomis  bendriesiems,  detaliesiems  ir  specialiojo 
planavimo dokumentams rengti, specialiosiomis planavimo sąlygomis, LR Aplinkos ministerijos 
Klaipėdos  regiono  aplinkos  apsaugos  departamento  2005-05-23  atrankos  išvada  dėl  poveikio 
aplinkai privalomo vertinimo Nr.(9.14.2)-V4-1989. 

Detaliajam planui  rengti  yra  gautas   Klaipėdos  apskrities  viršininko  2006-01-18  raštas 
Nr.13.1-162-(14.3-9.3) „Dėl sutikimo rengti detalųjį planą“.

Planuojama  teritorija  yra  Nemuno  deltos  regioniniame  parke  (įsteigtas  LR  AT  – 
Atkuriamojo Seimo 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913), Minijos k. U50 (kultūros vertybės teritorija 
patvirtinta 2005-03-21), Kintų sen., Šilutės r., abipus Minijos upės, dešiniajame ir kairiajame upės 
krantuose. 

Planuojamoje teritorijoje galioja šie teritorijų planavimo dokumentai:
1. Nemuno deltos  regioninio  parko ir  jo  zonų  ribų planas,  patvirtintas  LR Vyriausybės 

2001-11-07 nutarimu Nr.1312.
2. Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas 2005-10-12 LR Aplinkos 

ministro įsakymu Nr.D1-488.
3. Minijos  kaimo  detaliojo  plano  raidos  programa,  aprobuota  2002-06-27  Šilutės  rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-379.

1.2. Planuojamos teritorijos gretimybės 
 Planuojamą teritoriją į 2 dalis dalina Minijos upė – ichtiologinis draustinis (saugomos lašišų, 

šlakių,  upėtakių  ir  žiobrių  nerštavietės).  Pagal  NDRP tvarkymo  planą  Minijos  upė  –  vandens 
turizmo trasa V3.

Planuojamos teritorijos gretimybės vakarų pusėje (dešiniajame Minijos upės krante) :

1. Minijos upė – vandens ūkio paskirties žemė.
2. Kitos paskirties žemės (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir 

eksploatuoti) sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:331.
3. Valstybinės žemės fondas.
4. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 

kadastrinis Nr.8827/0003:288.
5. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 

kadastrinis Nr.8827/0003:91.
6. Kitos paskirties žemės (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir 

eksploatuoti) sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:262.
7. Naujai formuojamas žemės sklypas, šiuo metu dar neįtrauktas į registrą.
8. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 

kadastrinis Nr.8827/0003:93.
9. Kitos paskirties žemės (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir 

eksploatuoti) sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:26.
10. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 

kadastrinis Nr.8827/0003:281.
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11. Kitos paskirties žemės (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir 
eksploatuoti) sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:252.

12. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 
kadastrinis Nr. 8827/0003:283.

13. Žemės ūkio paskirties sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:31.
14. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 

kadastrinis Nr.8827/0003:92.
15. Kitos paskirties žemės (rekreaciniams objektams statyti ir eksploatuoti) sklypas, kadastrinis 

Nr.8827/0003:323.
16. Kitos paskirties žemės (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir 

eksploatuoti) sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:306.
17. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 

kadastrinis Nr.8827/0003:348.
18. Žemės ūkio paskirties sklypas, kadastrinis Nr. 8827/0003:351.
19. Kitos paskirties žemės (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) sklypas, 

kadastrinis Nr.8827/0003:241.

Planuojamos teritorijos gretimybės rytų pusėje (kairiajame Minijos upės krante):

1. Minijos upė – vandens ūkio paskirties.
2. Kitos  paskirties  žemės  (individualiems  namams/  statiniams  statyti  ir  eksploatuoti) 

sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:87.
3. Žemės ūkio paskirties sklypas, kadastrinis Nr. 8874/0003:100.
4. Žemės ūkio paskirties sklypas, kadastrinis Nr. 8874/0003:127.
5. Žemės ūkio paskirties sklypas, kadastrinis Nr. 8874/0003:112.
6. Žemės ūkio paskirties sklypas, kadastrinis Nr. 8874/0003:118.
7. Valstybinės žemės fondas
8. Kitos  paskirties  žemės  (individualiems  namams  /  statiniams  statyti  ir  eksploatuoti) 

sklypas, kadastrinis Nr.8827/0003:97.
9. Žemės sklypas , kadastrinis Nr. 8874/0003:130.
10. Žemės sklypas, kadastrinis Nr. 8874/0003:908.

1.3. Esama žemėvalda ir žemėnauda
Pagal VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo pateiktus duomenis planuojamuose sklypuose nėra 

Nekilnojamojo turto registre registruotų nekilnojamųjų daiktų. 

1.4. Teritorijos istorinė – urbanistinė raida
(Parengta pagal  Minijos kaimo teritorijos raidos programą. Autoriai  R.  Povilanskas,  M. 

Purvinas, A. Urbis, R. Bartkus.  Klaipėda, 2002 m.)
Minijos kaimui nuo pat įsikūrimo buvo būdinga upinės gatvės struktūra. Nuo XVII a. pab. 

sklypai  pradėti  formuoti  rėžiais,  statmenais  upei.  Pakrantės  ruože  sodybos  turėjo  savo 
prieplaukėles kelioms valtims.

XVIII a. Minijos kaimas nukentėjo nuo karų, badmečių, epidemijų ir kolonizavimo. 
1817 m. Minijoje gyveno 270 žmonių. XIX a. vid. kaime gyveno 406 žmonės, stovėjo 76 

namai.  XX a. pr. Minijos kaimo vakarinėje dalyje buvo 60, rytinėje dalyje 46 didesni pastatai. 
Pietiniame   kaimo  pakraštyje  buvo  perkėla.  XX a.  pr.  kaime  nebuvo  sudėtingesnių  techninių 
įrenginių, stambių sodybų ar miesteliams būdingų pastatų.

XIX a.  pab. – XX a.  pr.  Minijos kaimas buvo paveiktas Karaliaus Vilhelmo (Klaipėdos) 
kanalo statybos. Tiesinant ir gilinant upės vagą žemė iš perkasos buvo  pilama į 2 pylimus  abipus 
vandens kelio.

Po 1945 m. Kuršių marių regionas atiteko Sovietų Sąjungai. 1945-1991 m. buvo sunaikinta 
4/5  Minijos  kaimo sodybų  ir  3/4  senųjų  pastatų,  senoji  žemėvalda,  smulkieji  pastatai,  sklypų 
įranga, žvejų kaimui būdingi įrenginiai upės pakrantėje.
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1963-01-28  LTSR MT potvarkiu  Nr.  63/p  Minijos  k.  buvo  paskelbtas  vietinės  reikšmės 
architektūros paminklu. 

Minijos kaimas turi geras perspektyvas kaip vandens turizmo, mėgėjiškos žūklės bei kaimo 
turizmo centras.  Kaimo padėtis  palanki  vandens  turizmo plėtrai:  į  kaimą gali  įplaukti  įvairaus 
dydžio  ir  grimzlės  jachtos.  Vandens  turizmui  vystytis  Minijos  kaime  trukdo  tinkamos 
infrastruktūros nebuvimas: nėra patogių prieplaukų, poilsiautojams reikalingų patogumų, elektros 
įvadų krantinėse.

1.5. Teritorijos gamtinių sąlygų įvertinimas
Planuojama  teritorija  yra  Pajūrio  žemumoje,  dešiniajame  ir  kairiajame  Minijos  upės 

krantuose. Minijos upė – Atmatos dešinysis intakas, baseino plotas  - 2978 km2  , ilgis - 213 km. 
Pagal inžinerines geologines sąlygas  teritorijoje vyrauja birios nuotrupinės grupės smėlinės, mažo 
tankio, padidinto suspaudžiamumo,  nestiprios  uolienos,  stambiagrūdis ir  vidutiniagrūdis smėlis. 
Požeminio  vandens vidutinis  daugiametis  lygis   -  0,5 m.  Požeminių  vandenų lygio  svyravimo 
amplitudė  –  0,2  m.   Teritorijos  reljefo  tipas  –  aliuvinės  lygumos  ir  slėnių  terasos.  Pagal 
geomorfologinį rajonavimą teritorija yra Baltijos duburio (A) srityje, AII (Nemuno deltos ) rajone 
Kintų – Ventės nuskalautame moreniniame gūbryje. Nemuno deltos regioninio parko  teritorija – 
sudėtinė  aliuvinės  deltinės  lygumos  kraštovaizdžio  dalis.  Planuojamos  teritorijos  supančio 
kraštovaizdžio tipas – salpų ir deltų pievos.

Vidutinė Minijos kaimo ir apylinkių žemės paviršiaus altitudė 0,3m.  Planuojamos teritorijos 
reljefą  formuoja  išilgai  upės  esantys  pylimai,  kurių  aukštis  –  1,0m  –  1,6m.  Planuojamoje 
teritorijoje nėra natūralių vandens telkinių. Teritorijos želdiniai – žolinė danga, krūmai pavieniai 
medžiai – beržai,  gluosniai, liepos, eglės, pušys, vaismedžiai.

1.6. Esamas užstatymas
Planuojamoje  teritorijoje  nėra  užstatymo  pastatais.  Apsauginių  pylimų  viršuje  yra 

gruntiniai takai. Nusileidimui prie vandens yra įrengti laiptai.  Pakrantėse pastatyti keli tilteliai - 
prieplaukos.

1.7. Inžinerinė infrastruktūra
Planuojamoje teritorijoje yra pakloti 0,4 KV kabeliai, vandentiekio tinklai. Teritoriją kerta 

10 KV oro linija.
2. SPRENDINIAI
2.1. Sklypai

Sklypas Nr.1. 
Sklypas suformuotas laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita, dešiniajame Minijos upės krante, 
Minijos kaimo krantinėms sutvarkyti ir laikinoms prieplaukoms išdėstyti.
Adresas:  Minijos k., Kintų sen., Šilutės r.
Plotas – 12188 m2

Tvarkymo reglamentai
Privalomieji reikalavimai:
1. Žemės sklypo naudojimo būdas – rekreacinė teritorija (R).
2. Leistinas pastatų aukštis (m)   -;
3. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas  -;
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas  -;
 Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

a. Nemuno deltos regioninio parko  apsaugos reglamentas
    Nemuno deltos regioninio parko zonavimo pagrindinės nuostatos
    Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano reikalavimai
b. Minijos k. kultūros vertybės U50 reglamentas
c.  Minijos k. formos, medžiagos, atlikimo būdo apsauga
d.  Minijos k. naudojimo reguliavimas, draudžiama veikla. 
e.  Reikalavimai teritorijos tvarkymui
f.   Reikalavimai laikinų plaukiojančių prieplaukų įrengimui ir eksploatavimui
g.  Reikalavimai medžiagoms ir spalvoms
h.  Specialiosios naudojimo sąlygos:
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      LRV 1992-05-12 nutarimas Nr.343 ir 1995-12-29 nutarimo`` Nr.1640 red. “Specialiosios 
žemės ir     miško naudojimo sąlygos”:

- XIX sk. “Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos” (kodas 19). 
- XXXIII sk. „Rekreacinės teritorijos“ (kodas 33)
- XXXIV sk. „Nacionaliniai ir regioniniai parkai“ (kodas 34)
- XLIV sk. „Ichtiologiniai draustiniai“ (kodas 44)
- XXIX sk. „Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos“ (kodas 29)
- VI sk. „Elektros linijų apsaugos zonos“ (kodas 6)
- XLIX sk. „Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 

zonos“ (kodas 49)
- XXVII sk. „Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje“ (kodas 27).

i. Kiti reikalavimai
1.   Draudžiama bet kokiais būdais ar priemonėmis trukdyti pėsčiųjų judėjimui sklype.
2.   Planuojamai teritorijai galioja:
      2.1.   LR  aplinkos  ministro  2001-11-07  įsakymas    Nr. 540   „Paviršinio  vandens 

telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės“.
2.2. LR aplinkos ministro  2003-12-19  įsakymas Nr. 673  “Saugotinų  želdinių,  augančių
         augančių  ne  miško  žemėje,  apsaugos,  priežiūros,  tvarkymo  ir  nuostolių  juos 
         sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka”.
2.3. LR aplinkos ministro 1999-06-24 įsakymas Nr.191 „Rekreacinių teritorijų
         registravimo, apsaugos, naudojimo ir planavimo tvarka“.

      2.4.   LR aplinkos ministro 1999-12-20 įsakymas Nr. 406 „Dėl mažųjų plaukiojimo
               priemonių naudojimo tvarkos“.
      2.5.   LR energetikos ministro 1993-04-14 įsakymu Nr. 49 patvirtintos „Elektros tinklų 
               apsaugos taisyklės“.

2.6.   Gretimų sklypų poreikiams nauji požeminiai inžineriniai tinklai įrengiami pagal
         technines sąlygas ir KPD Klaipėdos teritorinio padalinio specialiąsias sąlygas.

Servitutai:
1.   Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas
      bei objektus (kodas 209) visame sklype. 
2. Servitutas  –  teisė  aptarnauti  požemines  ir  antžemines  komunikacijas  (kodas  207) 

visame sklype.
3.   Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206).

Sklypas Nr.2. 
Sklypas suformuotas laisvo valstybinės žemės fondo sąskaita, dešiniajame Minijos upės krante, 
Minijos kaimo krantinėms  sutvarkyti ir laikinoms prieplaukoms išdėstyti.
Adresas:  Minijos k., Kintų sen., Šilutės r.
Plotas – 6373 m2

Tvarkymo reglamentai
Privalomieji reglamentai:
1. Žemės sklypo naudojimo būdas - rekreacinė teritorija (R).
2. Leistinas pastatų aukštis (m)   -;
3. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas  -;
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas  -;
Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

a. Nemuno deltos regioninio parko  apsaugos reglamentas
Nemuno deltos regioninio parko zonavimo pagrindinės nuostatos
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano reikalavimai

b. Minijos k. kultūros vertybės U50 reglamentas
c. Minijos k. formos, medžiagos, atlikimo būdo apsauga
d. Minijos k. naudojimo reguliavimas, draudžiama veikla. 
e. Reikalavimai teritorijos tvarkymui
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f. Reikalavimai laikinų plaukiojančių prieplaukų įrengimui ir eksploatavimui
g. Reikalavimai medžiagoms ir spalvoms
h. Specialiosios naudojimo sąlygos:

      LRV 1992-05-12 nutarimas Nr.343 ir 1995-12-29 nutarimo Nr.1640 red. “Specialiosios žemės 
ir     miško naudojimo sąlygos”:

- XIX sk. “Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos” (kodas 19). 
- XXXIII sk. „Rekreacinės teritorijos“ (kodas 33)
- XXXIV sk. „Nacionaliniai ir regioniniai parkai“ (kodas 34)
- XLIV sk. „Ichtiologiniai draustiniai“ (kodas 44)
- XXIX sk. „Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos“ (kodas 29)
- VI sk. „Elektros linijų apsaugos zonos“ (kodas 6)
- XLIX sk. „Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 

zonos“ (kodas 49)
- XXVII sk. „Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje“ (kodas 

27)
i. Kiti reikalavimai

1.   Draudžiama bet kokiais būdais ar priemonėmis trukdyti pėsčiųjų judėjimui sklype.
2.   Planuojamai teritorijai galioja:
      2.1.   LR  aplinkos  ministro  2001-11-07  įsakymas    Nr. 540   „Paviršinio  vandens 

telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės“.
2.4. LR aplinkos ministro  2003-12-19  įsakymas Nr. 673  “Saugotinų  želdinių,  augančių
         augančių  ne  miško  žemėje,  apsaugos,  priežiūros,  tvarkymo  ir  nuostolių  juos 
         sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka”.
2.5. LR aplinkos ministro 1999-06-24 įsakymas Nr.191 „Rekreacinių teritorijų
         registravimo, apsaugos, naudojimo ir planavimo tvarka“.

      2.4.   LR aplinkos ministro 1999-12-20 įsakymas Nr. 406 „Dėl mažųjų plaukiojimo
               priemonių naudojimo tvarkos“.
      2.5.   LR energetikos ministro 1993-04-14 įsakymu Nr. 49 patvirtintos „Elektros tinklų 
               apsaugos taisyklės“.

2.7.   Gretimų sklypų poreikiams nauji požeminiai inžineriniai tinklai įrengiami pagal
         technines sąlygas ir KPD Klaipėdos teritorinio padalinio specialiąsias sąlygas.

Servitutai:
1.   Servitutas – teisė lankyti saugomus kraštovaizdžio kompleksus, rekreacines teritorijas
      bei objektus (kodas 209) visame sklype. 
3. Servitutas  –  teisė  aptarnauti  požemines  ir  antžemines  komunikacijas  (kodas  207) 

visame sklype.
3.   Servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (kodas 206).

2.2. Tvarkymo ir naudojimo reglamentai
b.   Kultūros vertybės  - Minijos k. U50 reglamentas 

Kultūros paveldo vietovėje esantiems žemės sklypams yra taikomos nekilnojamojo kultūros 
paveldo  objekto  apsaugos  ir  tvarkybos  reglamentuose  nustatytas  naudojimo  būdas,   apsaugos 
reikalavimai, darbų planavimo, projektavimo, vykdymo ir su tvarkyba susijusių procedūrų atlikimo 
taisyklės  ir  reikalavimai,  užtikrinantys  autentiškumo  išsaugojimą  (LR  nekilnojamojo  kultūros 
paveldo apsaugos įstatymas). Nesant U50 nustatytų apsaugos ir tvarkybos reglamentų, galioja LR 
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  įstatymo  (2004-09-28  Nr.  IX-2452),  LR  saugomų 
teritorijų įstatymo ir šių įstatymų poįstatyminių aktų nuostatos. 
Naudojimo režimas (apsaugos tikslas) - viešojo pažinimo ir naudojimo (LR kultūros ministro 
2005-04-29 įsakymas Nr. ĮV-190) –  sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį 
kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis.

Viešajam  pažinimui  ir  naudojimui  saugomo  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugą 
reglamentuoja LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str.
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1. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo teritorijoje draudžiama :
1) naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytas vertingąsias 
savybes (urbanistinė, istorinė, kraštovaizdinė vertė);
2) statyti statinius, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą ir 
trukdytų juos apžvelgti;
3) naikinti ar žaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius 
stendus arba kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijos riboženklius;

2.  Viešajam  pažinimui  ir  naudojimui  saugomame  objekte  draudžiami  vertingąsias  savybes 
sumenkinantys statybos darbai.
3. Reklama įrengiama pagal „Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos 
zonose įrengimo taisykles“ (LR kultūros ministro 2005-04-13 įsakymas Nr.ĮV-138).

Tvarkyba  -  Viešajam  pažinimui  ir  naudojimui  saugomo nekilnojamojo  kultūros  paveldo 
tvarkybą reglamentuoja LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 

Tvarkybos darbai sklypams Nr.1 ir Nr.2: 
1. Tyrimai – archeologiniai (vykdant žemės darbus, paveldo  tvarkybos reglamentų nustatyta 

tvarka), kiti tyrimai, reikalingi tvarkybos darbams realizuoti. 
2. Restauravimas  (reljefo fizinių  pažeidimų atstatymas,  sanitarinių kirtimų metu pašalintų 

medžių kelmų duobių užlyginimas)
3. Pritaikymas  (krantinių tvarkymas: pėsčiųjų takų, šviestuvų įrengimas, požeminių  elektros 

kabelių  tiesimas,  paskirstymo  dėžučių  prie  laikinų  plaukiojančių  prieplaukų  įrengimas, 
laikinų plaukiojančių prieplaukų įrengimas).

c. Minijos k. formos, medžiagos, atlikimo būdo apsauga
Formos  apsauga:   Saugant  ir  tvarkant  ar  atkuriant  Minijos  kaimo  istorinę  formą, 
atsižvelgiama į tuos jos elementus ir aspektus, kurie išreiškia Minijos kaimo bei jo apsupties 
istorinę, kraštovaizdžio, gamtinę, funkcinę ir kitas vertes;

• jai  saugoti  naudojami  konservavimas,  palaikančioji  priežiūra,  sutvirtinimas  ir 
sustiprinimas, iš dalies remontas, o jai atkurti – restauravimas;

• būtina  saugoti  ir  eksponuoti  autentiškas  istorines  formas,  todėl  kiekvienas  galimas 
naujadaras turi būti  darniai susietas su Minijos kaimo ar jo sudėtinių dalių istorinės 
formos  atitinkamomis  savybėmis  bei  ypatumais;  būtina  taip  pat  užtikrinti  istorinio 
charakterio tęstinumą.

      Medžiagos apsauga:
• jai  saugoti  naudojami  palaikymas  ir  konservavimas;  gamtinių  elementų  atveju  – 

atkūrimas;
• būtina  saugoti  ir  eksponuoti  autentišką  istorinę  medžiagą,  todėl  naujos  medžiagos 

negali  nei  jos  stelbti,  nei  būti  priešpastatomos;  jas  reikia  darniai  susieti  su  istorine 
medžiaga, podraug jos turi būti atskirtos nuo istorinės medžiagos tokiu būdu, kad iš arti 
atidžiai apžiūrint, skirtumai būtų pastebimi; būtina taip pat siekti tradicinių medžiagų 
naudojimo tęstinumo.

d. Minijos k. naudojimo reguliavimas, draudžiama veikla
1. Tiesti naujas tranzitines komunikacijų linijas, išskyrus Minijos kaimo vietinius inžinerinius 
tinklus;
2. Keisti statinių išorės fragmentus tokiu būdu, kad šie keitimai pakeistų statinio ar jo esminio 
komponento autentišką istorinę formą, medžiagą ir atlikimo būdą.

e. Reikalavimai teritorijos tvarkymui
1. Vykdant žemės darbus būtini archeologiniai žvalgymai.
2. Pėsčiųjų takams naudoti natūralias medžiagas: lauko akmenis, skaldeles, išsijas ir kt. birias 

medžiagas.  Takų plotis – ne daugiau 2,5 m.
3. Draudžiamas tvorų įrengimas, išskyrus tuos atvejus, kai tvorų vieta, medžiaga, aukštis ir kt. 

duomenys pagrindžiami tyrimų medžiaga. 
4. Šviestuvai ir kt. apšvietimo įrenginiai prijungiami prie požeminių elektros   kabelių.
5. Vienai prieplaukai gali būti naujai įrengti vieni laiptai arba rekonstruoti esami vieni laiptai. 

Rekonstruojant laiptus, jie turi būti įrengti esamų laiptų vietoje. Įrengiant ar tvarkant laiptus 
turi būti išsaugoti pylimų šlaitai. Naujų ir rekonstruojamų laiptų plotis – ne daugiau 1,2 m.
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6. Laikinų plaukiojančių prieplaukų kranto atramos ir laiptų atramos – stulpinės arba polinės.
7. Priėjimui prie  laikinų plaukiojančių prieplaukų gali  būti  įrengti  ant  polinių atramų arba 

plaukiojantys liepteliai: vienai prieplaukai – vienas lieptelis.
f.   Reikalavimai laikinų plaukiojančių prieplaukų įrengimui ir eksploatavimui

1. 34  laikinos  plaukiojančios  prieplaukos  įrengiamos  valtims,  motoriniams  kateriams, 
burinėms jachtoms pagal teritorijai parengtus techninius projektus, atsižvelgiant į vietovės 
kraštovaizdžio ypatumus, įvertinus tradicinius regiono architektūros savitumus, išsaugant 
Minijos upės pakrantės apžvelgiamumą. Vienai sodybai gali būti įrengta viena prieplauka.

2. Laikinų  plaukiojančių  prieplaukų  naudojimo   laikotarpį  reglamentuoja  LR  aplinkos 
ministro  įsakymai  Nr.  406 „Mažųjų  plaukiojimo priemonių  naudojimo  tvarka“,  Nr.191 
„Rekreacinių teritorijų registravimo, apsaugos, naudojimo ir planavimo tvarka“. 

3. Išmontuotos   laikinos  plaukiojančios  prieplaukos  sandėliuojamos  sklypuose,  kurių 
poreikiams jos įrengtos.

4. Laikinų plaukiojančių prieplaukų ilgis – iki 10m ilgio nuo upės kranto. Plotas – ne daugiau 
kaip 20 m2   (NDRP  apsaugos reglamentas IV d. 28.5. p.).

5. Prie  laikinų  plaukiojančių  prieplaukų negali  būti  atliekami  motorinių  katerių  ir  burinių 
jachtų remonto darbai.

g.   Reikalavimai medžiagoms ir spalvoms
1. Naujos medžiagos turi darniai derėti su aplinka. Laikinoms plaukiojančioms prieplaukoms, 

laiptams, liepteliams, mažosios architektūros formoms naudoti metalą,  medį. 
2. Spalvos - neryškios, derančios su gamtine aplinka: pilkos, rudos, gelsvos.   

2.3. Susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra
Planuojamuose  sklypuose   pylimų  viršuje  numatomi  pėsčiųjų  takai.  Takų  plotis  –  2,0- 

2,5m. Transporto priemonių, išskyrus  gaisrinį transportą,  judėjimas ar stovėjimas planuojamuose 
sklypuose neleidžiamas. 

Teritorijoje yra vandentiekio tinklai, 0,4 kV kabeliai, 10 kV oro linija.  
UAB  „Šilutės  vandenys“  (2005-01-17  raštas  Nr.(1.19-01)-17(V15)  ir   AB  „Lietuvos 

telekomas“  (2005-01-12 projektavimo sąlygos Nr.03-2-06-3/199) specialiųjų projektavimo sąlygų 
detaliojo  plano  rengimui  nenustatė.  Projektuojamose  sklypuose  taikomos  Specialiųjų  žemės  ir 
miško  naudojimo  sąlygų  vandentiekio,  lietaus  ir  fekalinės  kanalizacijos  tinklų  ir  įrenginių 
apsaugos bei  elektros  tinklų taisyklių reikalavimai.

Pagal  AB „Vakarų  skirstomieji  tinklai“  2005-01-12 raštą  Nr.49720-7  projektuojamuose 
sklypuose  esančiam  0,4kV  kabeliui  ir   10kV  elektros  oro  linijai  numatyti  žemės  servitutai 
apsaugos zonų ribose. Planuojamuose sklypuose numatyti infrastruktūros koridoriai  numatomiems 
tiesti  elektros  kabeliams  bei  paskirstymo  dėžutėms.  Rekomenduojama  perspektyvoje 
rekonstruojant  10kV elektros  oro  liniją,  kertančią  Minijos  upę  šiauriniame kaimo gale,  įrengti 
požeminiais  kabeliais.  Nauji  energetikos  objektai  įrengiami  pagal  nustatyta  tvarka  išduotas 
technines sąlygas. 

Gretimų sklypų poreikiams nauji požeminiai inžineriniai tinklai įrengiami pagal technines 
sąlygas ir KPD Klaipėdos teritorinio padalinio specialiąsias sąlygas.

UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas”
Projekto vadovė, atest. Nr. A166 Saulutė Domanskienė
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