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ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIŲ KADASTRINIAI Nr. 8827/0003:352 IR Nr.8827/0003:323,  
 ŠILUTĖS R.SAV., KINTŲ SEN., MINIJOS K., 

DETALIOJO PLANO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
                                      Planavimo organizatorius: 

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

 
Detaliojo plano rengimo pagrindas  
- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2007-07-12 sprendimas Nr.T1-174 „Dėl pritarimo keisti žemės sklypo, 
kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352, Minijos k., Kintų sen., Šilutės r.sav., paskirtį ir detaliojo plano rengimo“; 
-  Detaliojo teritorijų planavimo organizavimo ir apmokėjimo sutartis Nr.R5-(9.40)-878; 
-  Planavimo užduotis; 
- Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti 2007-09-18 Nr.09-564, patvirtintosŠilutės rajono  
savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-09-18.  
Planavimo tikslai ir uždaviniai 
-  žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalintos dalies paskirties keitimas į kitą – gyvenamosios teritorijos, 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirtį ir amalgamcijos būdu prijungiamas prie kitos paskirties žemės 
sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:323, suformuotam sklypui nustatant gyvenamosios teritorijos būdą ir 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį;  užstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų naudojimo 
sąlygų bei servitutų patikslinimas. 

 
   1.ESAMA SITUACIJA – ANALIZĖ 

Bendri duomenys            
Planuojamas žemės sklypai yra  Šilutės rajone, Kintų seniūnijoje, Minijos kaime. Žemės sklypų kadastriniai 
numeriai 8827/0003:352, paskirtis - žemės ūkio žemė, ir 8827/0003:323 kita paskirtis – rekreacinės teritorijos.  
Sklype, kurio kadastrinis Nr. 8827/0003:323 stovi nebaigtas statyti poilsio paskirtis pastatas. Per planuojamą 
sklypą, kurio kadastrinis Nr.8827/0002:352 eina privažiavimo kelias į sklypą, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:306. Sklype nustatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). 
Teritorija yra  Minijos upės dešiniajame krante, nuo upės atribotas pylimu. Sklypas, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:323 ribojasi su pylimu. Minijos upės apsaugos zona – 500m, pakrantės apsaugos juosta – Minijos 
kaimo užstatytos teritorijos ribose sutampa su  pylimo išorinio šlaito apačia (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.)  
Gretimybės  
Gretimybėse nėra viešosios paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų.  
Šiaurinėje pusėje planuojama teritorija ribojasi gyvenamomis sodybomis (sklypai, kurių kadastriniai 
Nr.8827/0003:306 ir 8827/0003:348). Šiaurinėje pusėje su gyvenamąja sodyba (sklypas, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:92). Vakarinėje pusėje su pravažiavimu, kuris už 150m įsikerta į rajoninį kelią 4228 Povilai - 
Minija. Rytinėje pusėje planuojamą teritoriją nuo Minijos upės atriboja pylimas. 
Želdiniai ir inžineriniai tinklai  
Želdinių planuojamojoje teritorijoje – nėra, žemės paviršius - lygus.  
Iš inžinerinių tinklų teritoriją kerta orinė elektros 0,4kV linija.  
Teritorijų planavimo dokumentų duomenys 
Sklypai yra Nemuno deltos regioninio parko Minijos kaimo architektūrinio draustinio teritorijoje. Nemuno deltos 
regioninio parko tvarkymo plane, planuojama teritorija patenka į GEk – kraštovaizdžio išsaugojančio tvarkymo 
zoną.   
2002m. parengta Minijos kaimo teritorijos raidos programa (autoriai R. Povilanskas, M.Purvinas, A.Urbis, 
R.Bartkus). 
Kultūros paveldo apsauga 
Sklypai yra Minijos k. gyvenvietėje – kultūros vertybėje – U50.  
Sklypui, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352,  atlikti istoriniai tyrimai (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2006m.).  
Tyrimų išvadoje nustatyta, kad istorinė sodyba apėmė ir dalį sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:323.  
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  2.  PLANUOJAMOS TERITORIJOS  SPRENDINIAI     

  
Planuojamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352,  dalis atidalinama ir 
pakeistus šios dalies paskirtį į kitą, amalgamacijos būdu sujungiama su kitos paskirties žemės sklypu, kurio 
kadastrinis Nr.8827/0003:323. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Kitam sklypui paliekama žemės ūkio paskirties – Z, pobūdis – kiti 
žemės ūkio paskirties žemės sklypai – Z4. 
  
Sodybos išplanavimas ir architektūra  
Sodyba formuojama ir statyba joje reglamentuojama vadovaujantis: 
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 
išsaugojančio tvarkymo zona – GEk, 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.   
j – kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
k - Minijos k. gyvenvietės  –  kultūros vertybės – U50-  apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas LR 
kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.ĮV-190. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui: 
-  Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 19str., 23str. 
-   Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18str. 
  
Sodybai, kurią sudarė  3 pastatai, suformuoti, sklype planuojama statomų statinių zona, apimanti šiaurės rytinę 
sklypo dalį. 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, 2006m.). 
Įvažiavimas į sklypą yra suprojektuotas žemėtvarkos projektu iš  kelio sklypo rytinėje pusėje. Iš sodybos 
planuojamas takelis prie Minijos upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie statiniai 
projektuojami vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais. Šių 
statinių statybai vadovaujantis reikalavimais turi būti sudaryta sutartis dėl leidimo naudotis vandens telkinio 
dalimi nesudėtingo statinio statybai ir naudojimui, taip kaip numato  STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir 
laikini) statiniai“ 1 priedo 2 lentelės 20 eilutė ir 2 priedo reikalavimai.  
 
Sodyboje planuojamų pastatų statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
reikalavimais, taikomais statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra kultūros vertybė 
– reglamentai – b, c, d, e, f, g.   
 
Planuojamų sklypų želdinimas reglamentuotas  papildomais reglamentais a – želdynų plotas  nustatytas 
vadovaujantis STR „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir  h– želdinimas –  Minijos kaimui būdingi 
medžiai ir krūmai. Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji neužgožtų Minijos kaimo panoramų iš 
pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   
 
 Inžineriniai tinklai  

- vandens tiekimas – numatytas iš gyvenvietėje esančio vandens gręžinio, prisijungiant prie esančių 
gyvenvietės vandentiekio tinklų. Vandens naudojimui turi būti sudaryta sutartis su gręžinio savininkais.  
Geriamo vandens kokybės parametrai turi atitikti Lietuvos higienos norma HN-24-2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
- buitinių nuotekų kanalizavimas -  suplanuoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių sanitarinė 
apsaugos zona – 10m. Vieta įrenginiams parinkta sklypo 2 centrinėje dalyje. Buitinių nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 10m. Buitinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų (Nuotekų 
tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, įsakymas Nr.D1-236) išleidžiamos į kanalą; 
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- elektros - prisijungimas numatytas pagal AB “Vakarų skirstomieji tinklai”, 2007-07-26 išduotas sąlygas 
Nr.49000-143. Orinė 0,4kV elektros linija, kabeliuojama. Suplanuotas infrastruktūros koridorius elektros 
linijai tiesimui; 
- pastatų šildymas – vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 
- melioracijos sistemos – planuojami sklypai patenka į teritoriją kuri yra sausinta melioracijos grioviais. 
Melioracijos grioviai ir jų apsaugos zonos į planuojamą sklypą nepatenka.  
- ryšiai – ryšio tinklų nėra.  

          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 Minijos upės. Sklypo 2 vakarinėje dalyje, greta privažiavimo į sodybas kelių  
susikirtimo planuojama priešgaisrinė apsisukimo aikštele, ne mažiau 12x12m.  
          
Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
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; 
Naikinamos sąlygos  
-  Kraštovaizdžio draustiniai - XXXV punktas. Veikla architektūriniuose draustiniuose reglamentuojama  
vadovaujantis kultūrinių draustinių nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
Nauji servitutai: 
      -  kodas 106 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
      -  kodas 108 - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
      -  kodas 205 - statinių servitutas (tarnaujantis daiktas); 
      -  kodas 201 - kelio servitutas (tarnaujantis daiktas); 
      -  kodas 206 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
      -  kodas 208 - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 

3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
 
SKLYPAS 1   
(sklypas suformuotas iš atidalinto žemės ūkio paskirties žemės sklypo ir amalgamacijos būdu prijungto prie kitos 
paskirties žemės sklypo) 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Kintų sen., Minijos  kaimas 
Sklypo plotas: 1988kv.m  
Sklypo savininkas: „UAB Viremkesta“ 
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 – 23%; max gyvenamojo namo užstatymo plotas – 
120m2; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 40%;  
a - želdynų plotas – 19%; 
b – šlaitiniai stogai;  
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.14. psl.118-136)  bei istorinėje pažymoje 
pateiktais aprašymais (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 2006m.). Statomų statinių zona gali būti keičiama tik kitu 
detaliuoju planu; 
f – dangos – betoninės trinkelės, akmens trinkelės, medinės trinkelės; 
g - tvora – ažūrinė, ne aukštesnė 1,5m, be cokolio; medžiagos – virbai, tašeliai; 
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h– želdinimas – Minijos kaimui būdingi medžiai ir krūmai.  Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji 
neužgožtų Minijos kaimo panoramų iš pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   
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 
išsaugojančio tvarkymo zona – GEk, 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.   
j – kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
k - Minijos k. gyvenvietės  –  kultūros vertybės – U50-  apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas LR 
kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.ĮV-190. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui: 
-  Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldp 
apsaugos įstatymo 19str., 23str. 
-   Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18str. 
 
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 – VI punktas; 
- Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona – XIX punktas; 
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas; 
- Nacionaliniai ir regioniniai parkai– XXXIV punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX punktas; 

Servitutai:  
      -  kodas 106 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
      -  kodas 108 - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
      -  kodas 205 - statinių servitutas (tarnaujantis daiktas) – sklype, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:92, ant sklypo 
ribos stovintiems statiniams aptarnauti.  

 
SKLYPAS 2   
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Kintų sen., Minijos kaimas 
Sklypo plotas: 3079kv.m  
Sklypo savininkas: „UAB Viremkesta“  
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – žemės ūkio paskirties žemė - Z; pobūdis – kiti žemės ūkio paskirties žemė – Z4; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais -  --- m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – ---%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – ---%;  
a - želdynų plotas – max 10%; 
f – dangos – betoninės trinkelės, akmens trinkelės, medinės trinkelės; 
g - tvora – ažūrinė, ne aukštesnė 1,5m, be cokolio; medžiagos – virbai, tašeliai; 
h– želdinimas –  Minijos kaimui būdingi medžiai ir krūmai. Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji 
neužgožtų Minijos kaimo panoramų iš pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   
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 
išsaugojančio tvarkymo zona – GEk, 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.   
j – kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
k - Minijos k. gyvenvietės  –  kultūros vertybės – U50-  apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas LR 
kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.ĮV-190. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui: 
-  Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldp 
apsaugos įstatymo 19str., 23str. 
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-   Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18str. 
 
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 – VI punktas; 
- Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona – XIX punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas; 
- Nacionaliniai ir regioniniai parkai– XXXIV punktas; 
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX punktas; 

Servitutai:  
      -  kodas 201 - kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – esamas servitutas privažiavimo keliui į sklypą, kurio 
kadastrinis Nr.8827/0003:306;  
      -  kodas 206 - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas); 
      -  kodas 208 - teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 

  4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

Planuojamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352,  dalis atidalinama ir 
pakeistus šios dalies paskirtį į kitą, amalgamacijos būdu sujungiama su kitos paskirties žemės sklypu, kurio 
kadastrinis Nr.8827/0003:323. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Kitam sklypui paliekama žemės ūkio paskirties – Z, pobūdis – kiti 
žemės ūkio paskirties žemės sklypai – Z4. 
  
Sodybos išplanavimas ir architektūra  
Atkuriama sodyba formuojama ir statyba joje reglamentuojama vadovaujantis: 
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 
išsaugojančio tvarkymo zona – GEk, 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.   
j – kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
k - Minijos k. gyvenvietės  –  kultūros vertybės – U50-  apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas LR 
kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.ĮV-190. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui: 
-  Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldp 
apsaugos įstatymo 19str., 23str. 
-   Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18str. 
  
Sodybai, kurią sudarė  3 pastatai, atkurti, sklype planuojama statomų statinių zona, apimanti šiaurės rytinę sklypo 
dalį. 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, 2006m.). Įvažiavimas į 
sklypą yra suprojektuotas žemėtvarkos projektu iš  kelio sklypo rytinėje pusėje. Iš sodybos planuojamas takelis 
prie Minijos upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie statiniai projektuojami 
vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais. Šių statinių statybai 
vadovaujantis reikalavimais turi būti sudaryta sutartis dėl leidimo naudotis vandens telkinio dalimi nesudėtingo 
statinio statybai ir naudojimui, taip kaip numato  STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ 1 
priedo 2 lentelės 20 eilutė ir 2 priedo reikalavimai.  
 
Sodyboje planuojamų pastatų statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
reikalavimais, taikomais statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra kultūros vertybė 
– reglamentai – b, c, d, e, f, g.   
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Planuojamų sklypų želdinimas reglamentuotas  papildomais reglamentais a – želdynų plotas  nustatytas 
vadovaujantis STR „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir  h– želdinimas –  Minijos kaimui būdingi 
medžiai ir krūmai. Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji neužgožtų Minijos kaimo panoramų iš 
pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   
 
Inžineriniai tinklai  

- vandens tiekimas – numatytas iš gyvenvietėje esančio vandens gręžinio, prisijungiant prie esančių 
gyvenvietės vandentiekio tinklų. Vandens naudojimui turi būti sudaryta sutartis su gręžinio savininkais.  
Geriamo vandens kokybės parametrai turi atitikti Lietuvos higienos norma HN-24-2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
- buitinių nuotekų kanalizavimas -  suplanuoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių sanitarinė 
apsaugos zona – 10m. Vieta įrenginiams parinkta sklypo 2 centrinėje dalyje. Buitinių nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 10m. Buitinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų (Nuotekų 
tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, įsakymas Nr.D1-236) išleidžiamos į kanalą; 
- elektros - prisijungimas numatytas pagal AB “Vakarų skirstomieji tinklai”, 2007-07-26 išduotas sąlygas 
Nr.49000-143. Orinė 0,4kV elektros linija, kabeliuojama. Suplanuotas infrastruktūros koridorius elektros 
linijai tiesimui; 
- pastatų šildymas – vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 
- melioracijos sistemos – planuojami sklypai patenka į teritoriją kuri yra sausinta melioracijos grioviais. 
Melioracijos grioviai ir jų apsaugos zonos į planuojamą sklypą nepatenka.  
- ryšiai – ryšio tinklų nėra.  

          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 Minijos upės. Sklypo 2 vakarinėje dalyje, greta privažiavimo į sodybas kelių  
susikirtimo planuojama priešgaisrinė apsisukimo aikštele, ne mažiau 12x12m. 
 

4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 
4.1.1. aplinkosauginiu  bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu  
Planuojamas žemės sklypai yra  Šilutės rajone, Kintų seniūnijoje, Minijos kaime. Žemės sklypų kadastriniai 
numeriai 8827/0003:352, paskirtis - žemės ūkio žemė, ir 8827/0003:323 kita paskirtis – rekreacinės teritorijos.  
Sklype, kurio kadastrinis Nr. 8827/0003:323 stovi nebaigtas statyti poilsio paskirtis pastatas. Per planuojamą 
sklypą, kurio kadastrinis Nr.8827/0002:352 eina privažiavimo kelias į sklypą, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:306. Sklype nustatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). 
Teritorija yra  Minijos upės dešiniajame krante, nuo upės atribotas pylimu. Sklypas, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:323 ribojasi su pylimu. Minijos upės apsaugos zona – 500m, pakrantės apsaugos juosta – Minijos 
kaimo užstatytos teritorijos ribose sutampa su  pylimo išorinio šlaito apačia (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.)  
 
Gretimybėse nėra viešosios paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų. Šiaurinėje pusėje planuojama teritorija 
ribojasi gyvenamomis sodybomis (sklypai, kurių kadastriniai Nr.8827/0003:306 ir 8827/0003:348). Šiaurinėje 
pusėje su gyvenamąja sodyba (sklypas, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:92). Vakarinėje pusėje su pravažiavimu, 
kuris už 150m įsikerta į rajoninį kelią 4228 Povilai - Minija. Rytinėje pusėje planuojamą teritoriją nuo Minijos 
upės atriboja pylimas. 
 
Planuojamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352,  dalis atidalinama ir 
pakeistus šios dalies paskirtį į kitą, amalgamacijos būdu sujungiama su kitos paskirties žemės sklypu, kurio 
kadastrinis Nr.8827/0003:323. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Kitam sklypui paliekama žemės ūkio paskirties – Z, pobūdis – kiti 
žemės ūkio paskirties žemės sklypai – Z4. 
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Sodybai, kurią sudarė  3 pastatai, atkurti, sklype planuojama statomų statinių zona, apimanti šiaurės rytinę sklypo 
dalį. 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, 2006m.). Įvažiavimas į 
sklypą yra suprojektuotas žemėtvarkos projektu iš  kelio sklypo rytinėje pusėje. Iš sodybos planuojamas takelis 
prie Minijos upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie statiniai projektuojami 
vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais. Šių statinių statybai 
vadovaujantis reikalavimais turi būti sudaryta sutartis dėl leidimo naudotis vandens telkinio dalimi nesudėtingo 
statinio statybai ir naudojimui, taip kaip numato  STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ 1 
priedo 2 lentelės 20 eilutė ir 2 priedo reikalavimai.  
 
Sodyboje planuojamų pastatų statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
reikalavimais, taikomais statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra kultūros vertybė 
– reglamentai – b, c, d, e, f, g.   
 
Planuojamų sklypų želdinimas reglamentuotas  papildomais reglamentais a – želdynų plotas  nustatytas 
vadovaujantis STR „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir  h– želdinimas –  Minijos kaimui būdingi 
medžiai ir krūmai. Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji neužgožtų Minijos kaimo panoramų iš 
pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   
 
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  

- vandens tiekimas – numatytas iš gyvenvietėje esančio vandens gręžinio, prisijungiant prie esančių 
gyvenvietės vandentiekio tinklų. Vandens naudojimui turi būti sudaryta sutartis su gręžinio savininkais.  
Geriamo vandens kokybės parametrai turi atitikti Lietuvos higienos norma HN-24-2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
- buitinių nuotekų kanalizavimas -  suplanuoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, kurių sanitarinė 
apsaugos zona – 10m. Vieta įrenginiams parinkta sklypo 2 centrinėje dalyje. Buitinių nuotekų valymo 
įrenginių sanitarinė apsaugos zona - 10m. Buitinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų (Nuotekų 
tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, įsakymas Nr.D1-236) išleidžiamos į kanalą; 
- elektros - prisijungimas numatytas pagal AB “Vakarų skirstomieji tinklai”, 2007-07-26 išduotas sąlygas 
Nr.49000-143. Orinė 0,4kV elektros linija, kabeliuojama. Suplanuotas infrastruktūros koridorius elektros 
linijai tiesimui; 
- pastatų šildymas – vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant 
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 
- melioracijos sistemos – planuojami sklypai patenka į teritoriją kuri yra sausinta melioracijos grioviais. 
Melioracijos grioviai ir jų apsaugos zonos į planuojamą sklypą nepatenka.  
- ryšiai – ryšio tinklų nėra.  

          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 
Planuojamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352,  dalis atidalinama ir 
pakeistus šios dalies paskirtį į kitą, amalgamacijos būdu sujungiama su kitos paskirties žemės sklypu, kurio 
kadastrinis Nr.8827/0003:323. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – 
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Kitam sklypui paliekama žemės ūkio paskirties – Z, pobūdis – kiti 
žemės ūkio paskirties žemės sklypai – Z4. 
  
Atkuriama sodyba formuojama ir statyba joje reglamentuojama vadovaujantis: 
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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 
išsaugojančio tvarkymo zona – GEk, 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.   
j – kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
k - Minijos k. gyvenvietės  –  kultūros vertybės – U50-  apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas LR 
kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.ĮV-190. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui: 
-  Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 19str., 23str. 
-   Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18str. 
  
Sodybai, kurią sudarė  3 pastatai, atkurti, sklype planuojama statomų statinių zona, apimanti šiaurės rytinę sklypo 
dalį. 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, 2006m.). Įvažiavimas į 
sklypą yra suprojektuotas žemėtvarkos projektu iš  kelio sklypo rytinėje pusėje. Iš sodybos planuojamas takelis 
prie Minijos upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie statiniai projektuojami 
vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais. Šių statinių statybai 
vadovaujantis reikalavimais turi būti sudaryta sutartis dėl leidimo naudotis vandens telkinio dalimi nesudėtingo 
statinio statybai ir naudojimui, taip kaip numato  STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ 1 
priedo 2 lentelės 20 eilutė ir 2 priedo reikalavimai.  
 
Sodyboje planuojamų pastatų statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
reikalavimais, taikomais statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra kultūros vertybė 
– reglamentai – b, c, d, e, f, g.    
 
Planuojamų sklypų želdinimas reglamentuotas  papildomais reglamentais a – želdynų plotas  nustatytas 
vadovaujantis STR „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir  h– želdinimas –  Minijos kaimui būdingi 
medžiai ir krūmai. Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji neužgožtų Minijos kaimo panoramų iš 
pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   
 
         Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
neturės. 
 
4.1.3. Kultūros paveldo  apsaugos aspektu  
Atkuriama sodyba formuojama ir statyba joje reglamentuojama vadovaujantis: 
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 
išsaugojančio tvarkymo zona – GEk, 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.   
j – kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
k - Minijos k. gyvenvietės  –  kultūros vertybės – U50-  apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis LR 
Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytas LR 
kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.ĮV-190. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir naudojimui: 
-  Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 19str., 23str. 
-   Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 18str. 
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Sodybai, kurią sudarė  3 pastatai, atkurti, sklype planuojama statomų statinių zona, apimanti šiaurės rytinę sklypo 
dalį. 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, 2006m.). Įvažiavimas į 
sklypą yra suprojektuotas žemėtvarkos projektu iš  kelio sklypo rytinėje pusėje. Iš sodybos planuojamas takelis 
prie Minijos upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su valčių prieplauka. Šie statiniai projektuojami 
vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ reikalavimais. Šių statinių statybai 
vadovaujantis reikalavimais turi būti sudaryta sutartis dėl leidimo naudotis vandens telkinio dalimi nesudėtingo 
statinio statybai ir naudojimui, taip kaip numato  STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ 1 
priedo 2 lentelės 20 eilutė ir 2 priedo reikalavimai.  
 
Sodyboje planuojamų pastatų statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
reikalavimais, taikomais statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra kultūros vertybė 
– reglamentai – b, c, d, e, f, g.    
 
Planuojamų sklypų želdinimas reglamentuotas  papildomais reglamentais a – želdynų plotas  nustatytas 
vadovaujantis STR „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir  h– želdinimas –  Minijos kaimui būdingi 
medžiai ir krūmai. Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji neužgožtų Minijos kaimo panoramų iš 
pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   
 
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio kultūros paveldo aspektu neturės. 
 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 
Gaisrų gesinimas planuojamas iš Minijos upės. Sklypo 2 vakarinėje dalyje, greta privažiavimo į sodybas kelių  
susikirtimo planuojama priešgaisrinė apsisukimo aikštele, ne mažiau 12x12m. 
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”.  
 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės. 
 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ (detaliojo plano) 
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ 

 
1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius  
Šilutės r.sav., Šilutės m., Dariaus ir Girėno g.1 tel.  8-441-79201 
 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas  
UAB “Nemuno deltos projektai”, PV Alma Čepienė, atstato Nr.A695 
 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
 Šilutės r.sav.,  Kintų sen., Minijos kaimas, sklypai, kurių kadastriniai Nr.8827/0003:352 ir 
8827/0003:323 detalusis planas 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas., patvirtintas 2005-10-12 LR Aplinkos ministro 
įsakymu Nr.D1-488. 
Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektas patvirtintas 1985-
07-25 Šilutės rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143. 
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais 
Šilutės rajono savivaldybės teritorijos iki 2026metų bendrojo plano koncepcija ir Šilutės miesto iki 2026 
metų bendrojo plano koncepcija , patvirtinta 2007-12-13 Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr.T1-326.  
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6. Status quo situacija 
 
Planuojamas žemės sklypai yra  Šilutės rajone, Kintų seniūnijoje, Minijos kaime. Žemės sklypų 
kadastriniai numeriai 8827/0003:352, paskirtis - žemės ūkio žemė, ir 8827/0003:323 kita paskirtis – 
rekreacinės teritorijos.  
Sklype, kurio kadastrinis Nr. 8827/0003:323 stovi nebaigtas statyti poilsio paskirtis pastatas. Per 
planuojamą sklypą, kurio kadastrinis Nr.8827/0002:352 eina privažiavimo kelias į sklypą, kurio 
kadastrinis Nr.8827/0003:306. Sklype nustatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas). 
Teritorija yra  Minijos upės dešiniajame krante, nuo upės atribotas pylimu. Sklypas, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:323 ribojasi su pylimu. Minijos upės apsaugos zona – 500m, pakrantės apsaugos juosta – 
Minijos kaimo užstatytos teritorijos ribose sutampa su  pylimo išorinio šlaito apačia (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.)  
Gretimybėse nėra viešosios paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų.  
Šiaurinėje pusėje planuojama teritorija ribojasi gyvenamomis sodybomis (sklypai, kurių kadastriniai 
Nr.8827/0003:306 ir 8827/0003:348). Šiaurinėje pusėje su gyvenamąja sodyba (sklypas, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:92). Vakarinėje pusėje su pravažiavimu, kuris už 150m įsikerta į rajoninį kelią 4228 
Povilai - Minija. Rytinėje pusėje planuojamą teritoriją nuo Minijos upės atriboja pylimas. 
Želdinių planuojamojoje teritorijoje – nėra, žemės paviršius - lygus.  
Iš inžinerinių tinklų teritoriją kerta orinė elektros 0,4kV linija.  
Sklypai yra Nemuno deltos regioninio parko Minijos kaimo architektūrinio draustinio teritorijoje. 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane, planuojama teritorija patenka į GEk – kraštovaizdžio 
išsaugojančio tvarkymo zoną.   
2002m. parengta Minijos kaimo teritorijos raidos programa (autoriai R. Povilanskas, M.Purvinas, 
A.Urbis, R.Bartkus). 
Sklypai yra Minijos k. gyvenvietėje – kultūros vertybėje – U50.  
Sklypui, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352,  atlikti istoriniai tyrimai (autorė J.Valančiūtė Klaipėda, 
2006m.).  Tyrimų išvadoje nustatyta, kad istorinė sodyba apėmė ir dalį sklypo, kurio kadastrinis 
Nr.8827/0003:323.        

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
           Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalintos dalies paskirties keitimas į kitą 
- gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos paskirtį ir amalgamacijos būdu 
prijungiamas prie kitos paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:323, suformuotam 
sklypui nustatant gyvenamosios teritorijos būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį; 
užstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų naudojimo sąlygų bei servitutų patikslinimas. 
 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas(pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir 
įvertinimas)  
 
Planuojamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr.8827/0003:352,  dalis atidalinama 
ir pakeistus šios dalies paskirtį į kitą, amalgamacijos būdu sujungiama su kitos paskirties žemės sklypu, 
kurio kadastrinis Nr.8827/0003:323. Sklypui nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – 
G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos – G1. Kitam sklypui paliekama žemės ūkio 
paskirties – Z, pobūdis – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai – Z4. 
  
Atkuriama sodyba formuojama ir statyba joje reglamentuojama vadovaujantis: 
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 
išsaugojančio tvarkymo zona – GEk, 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.   
j – kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr.1086. 
k - Minijos k. gyvenvietės  –  kultūros vertybės – U50-  apsaugos reikalavimai, nustatyti vadovaujantis 
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LR Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu. Objektas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 
įrašytas LR kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.ĮV-190. Objektas saugomas viešajam pažinimui ir 
naudojimui: 
-  Kultūros vertybės tvarkybos darbai nustatomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros 
paveldp apsaugos įstatymo 19str., 23str. 
-   Kultūros vertybės tyrimas vykdomas vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo 18str. 
  
Sodybai, kurią sudarė  3 pastatai, atkurti, sklype planuojama statomų statinių zona, apimanti šiaurės 
rytinę sklypo dalį. 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, 2006m.). Įvažiavimas į sklypą yra suprojektuotas žemėtvarkos projektu iš  kelio sklypo rytinėje 
pusėje. Iš sodybos planuojamas takelis prie Minijos upės, kur numatyta vieta  nedideliam liepteliui su 
valčių prieplauka. Šie statiniai projektuojami vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir 
laikini) statiniai“ reikalavimais. Šių statinių statybai vadovaujantis reikalavimais turi būti sudaryta 
sutartis dėl leidimo naudotis vandens telkinio dalimi nesudėtingo statinio statybai ir naudojimui, taip kaip 
numato  STR 1.0107:2002 „Nesudėtingi (tarp jų ir laikini) statiniai“ 1 priedo 2 lentelės 20 eilutė ir 2 
priedo reikalavimai.  
 
Sodyboje planuojamų pastatų statyba reglamentuojama papildomaisiais teritorijos tvarkymo ir naudojimo 
režimo reikalavimais, taikomais statiniams, esantiems kultūros vertybės teritorijoje, bet kurie patys nėra 
kultūros vertybė – reglamentai – b, c, d, e, f, g.   
Planuojamų sklypų želdinimas reglamentuotas  papildomais reglamentais a – želdynų plotas  nustatytas 
vadovaujantis STR „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir  h– želdinimas –  Minijos kaimui 
būdingi medžiai ir krūmai. Želdinių vietos turi būti parinktos taip, kad  pastarieji neužgožtų Minijos 
kaimo panoramų iš pagrindinių apžvalgos taškų ar atitinkamus taškus iš Minijos kaimo.   

  
Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai , kraštovaizdžio formavimo ir kultūros 
paveldo apsaugos aspektu neturės. 

 
Vandens tiekimas numatytas iš gyvenvietėje esančio vandens gręžinio, prisijungiant prie esančių 
gyvenvietės vandentiekio tinklų.  Buitinių nuotekų kanalizavimas -  suplanuoti buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai, kurių sanitarinė apsaugos zona – 10m. Vieta įrenginiams parinkta sklypo centrinėje dalyje.  
Išvalytos nuotekos išleidžiamos į melioracijos kanalą. Elektra prijungiama nuo esamos sklype elektros 
linijos.  Pastatų šildymas – vietinis,  šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, 
įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus. Gaisrų gesinimas planuojamas 
iš Minijos upės. Sklypo 2 vakarinėje dalyje, greta privažiavimo į sodybas kelių  susikirtimo planuojama 
priešgaisrinė apsisukimo aikštele, ne mažiau 12x12m. 
 

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.  
 
 
 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 

9. 

teritorijos vystymo darnai ir 
(ar) planuojamai veiklos sričiai 

 Gyvenamoji teritorija kuriama 
tarp  esamų sodybų. Atkurta 
istorinė sodyba, kuri atstatys  
buvusį užstatymą palei Minijos 
upę, turės teigiamą ilgalaikį 
poveikį aplinkai.  
 

- 
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ekonominei aplinkai Sprendžiamas aprūpinimo būstu   
klausimas.  
 

 

socialinei aplinkai Sprendžiamas aprūpinimo būstu 
(būsto kokybės gerinimo) 
klausimas. 
 

- 

 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

 Numatomas subalansuotas ūkinės 
veiklos ir natūralios gamtinės 
aplinkos santykis.  
Atstatomos sodybos užstatymas 
formuojamas laikantis bendrų  
buvusio   apstatymo tradicijų, 
išlikusių planuojamame sklype ir 
jo aplinkoje, todėl kraštovaizdžio 
(veiklos įtakos aplinkos 
estetiniam vaizdui) aspektu, 
numatoma darni ir subalansuota 
ūkinės veiklos įtaka.  Atkurta 
istorinė sodyba, atstatys  buvusį 
užstatymą palei Minijos upę, turės 
teigiamą ilgalaikį poveikį 
aplinkai. 
 

- 

Siūlomos alternatyvos poveikis: ūkinės veiklos alternatyvos nenagrinėjamos. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sričiai 

- - 

ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

10. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
 
 
 
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 savininkas:                                    UAB „Viremkesta“ direktorius                                                
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