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ŽEM S SKLYPO, KURIO KADASTRINIS Nr. 8854/0005:99,  
 ŠILUT S R.SAV., RUSN S SEN., VORUSN S KAIME., 

DETALIOJO PLANO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
                                                              Planavimo organizatorius: 

Šilut!s rajono savivaldyb!s direktorius 
Plano reng!jas: UAB “Nemuno deltos projektai” 

 1.ESAMA SITUACIJA - ANALIZ  
            Planuojamas žem s sklypas yra  Šilut s rajone, Rusn s seni!nijoje, Vorusn s kaime. Žem s sklypo 
kadastrinis  numeris 8854/0005:99, paskirtis - žem s !kio žem . Sklypas yra  900m " vakarus nuo Vorusn s 
up s atsišakojimo iš Pakaln s up s. Teritorija yra Vorusn s up s dešiniajame krante, nuo up s atribota pylimu, 
palei kur" eina žem tvarkos projektu suprojektuotas privažiavimo kelias su kuriuo ir ribojasi sklypas. Vorusn s 
up s apsaugos zona – 500m, pakrant s apsaugos juosta – 10m (Šilut s rajono vandens telkini# apsaugos zon# ir 
pakrant s apsaugos juost# projektas patvirtintas 1985-07-25 Šilut s rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu 
Nr.143. Patikslintos ir atitinka „Paviršinio vandens telkini# apsaugos zon# ir pakran$i# apsaugos juost# 
nustatymo taisykles“ patvirtintas 2001-11-07 LR Aplinkos ministro "sakymu Nr.540).   
            Privažiavimo kelias atsišakoja iš kelio einan$io Pakaln s up s kairiuoju krantu ir jungian$iu Pakaln s ir 
Vorusn s kaimus su Rusne. Sklypo šiaur s vakarinis galas remiasi " griov", kurio apsaugos juosta 2m patenka " 
planuojam% sklyp% ir kurioje yra nustatytas kelio servitutas – teis  naudotis p s$i#j# taku (tarnaujantis daiktas). 
Iš šiaur s ryt# ir pietvakari# sklyp% riboja laisvo valstybinio fondo žem . 100m " šiaur s rytus palei Vorusn s 
up& yra gyvenamoji sodyba (sklypas, kurio kadastrinis Nr.8854/0003:107).    
         Visame sklype yra melioracijos sistema ir "renginiai. Kit# inžinerini# tinkl# sklype n ra. Artimiausi 
elektros tinklai  - elektros transformatorin  yra kitoje Vorusn s up s pus je, greta siurblin s pastato.    
          Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko Pakaln s polderi# kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.    
Sklypas apima istorin& sodybviet& ar jos dal",  kurios pastatai galutinai sunyko XXa. viduryje. Sklype pastat# 
n ra išlik&.  Šilut s rajono apylink s teismo 2007-01-04 sprendimu nustatytas buvusios sodybos juridinis faktas. 
Išsam!s istoriniai duomenys apie sklyp% ir jame stov jusi% sodyb% pateikti istoriniuose tyrimuose (autor  
J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.). Remiantis istorini# tyrim# duomenimis, sklypas ir jo aplinka priklaus  istorinei 
Skirvyt l s kaimo šiaur s vakar# pakraš$io teritorijai.  
 

  2.  PLANUOJAMOS TERITORIJOS  SPRENDINIAI     
         Planavimo tikslas -  žem s !kio paskirties žem s sklypo pagrindin s tikslin s žem s naudojimo paskirties 
keitimas " kit% paskirt", nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo b!d% ir mažaaukš$i# gyvenam#j# nam# 
statybos pob!d", nustatyti užstatymo reglamentus, speciali%sias žem s naudojimo s%lygas bei servitutus. 
          Planuojamo sklypo žem s  !kio žem s paskirtis kei$iame "  kit% paskirt". Sklypui nustatomas naudojimo 
b!das – gyvenamosios teritorijos – G, pob!dis – mažaaukš$i# gyvenam#j# nam# statybos – G1.    .  
       Sodybos formavimo principai pasirinkti vadovaujantis istorini# tyrim# išvadomis ir rekomendacijomis 
(autor  J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.),  bei M.Purvino knygos “B!dingi tradicin s architekt!ros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136). Istorin s sodybos atk!rimas tur t# 
"vertinti bendras Vorusn s ir Skirvyt l s kaim# istorinio apstatymo tradicijas. Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plane šiems kaimams numatyti reglamentai – Vorusn s kaimui  GEp – kraštovaizdžio pertvarkomojo 
tvarkymo zona; - Skirvyt l s kaimui – GEk – kraštovaizdžio išsaugan$iojo tvarkymo zona. Tvarkymo principus 
šioje zonoje nulemia tai, kad Skirvyt l s kaimas yra  kult!ros vertyb  - Rusn s miestelio dalis, vad Skirvyt l  - 
U47. Kadangi planuojamoje teritorijoje n ra kult!rin s vert s sud ties,  planuojamo sklypo tvarkymo 
reglamentu pasirenkamas  GEp -  kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas, taikomas 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano kitos paskirties žem s, kult!ros poži!riu verting# miest#, 
miesteli#, kaim# ar jo dali#  tvarkymo zon# grup je – Vorusn s kaimui. 
 
Sodybos išplanavimas.  
     Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis ir liudinink# parodymais, "vertinant, kad 
planuojamame sklype gal jo stov ti ne visa, o tik dalis sodybos, užstatyti numatytoje teritorijoje tur t# b!ti 
statomi ne daugiau kaip du pastatai – gyvenamasis namas ir pagalbinis pastatas. Pastatai planuojami sklypo 
pietin je dalyje, ar$iau Vorusn s up s. Gyvenamasis namas tur t# b!ti statomas šonu " up& ar$iau up s, kieme 
giliau galu " up& – pagalbinis pastatas.  
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         'važiavimas " sklyp% planuojamas sklypo pietrytiniame kampe iš esamo privažiavimo kelio. Prie jo 
numatyta vieta kiemui.  Iš sodybos planuojamas takelis prie Vorusn  up s, kur numatyta vieta  nedideliam 
liepteliui val$iai priplaukti. Rengiant sodybos technin" projekt% lieptelio (I grup s nesud tingo statinio) statybai 
vandens telkinio dalyje,  turi b!ti sudaryta sutartis pagal STR 1.01.07:2002 2 priedo reikalavimus. Šie statiniai 
projektuojami vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesud tingi (tarp j# ir laikini) statiniai“ reikalavimais.   
Architekt!ra.  
      Sodyboje statomiems pastatams, kiemo ir tak# grindiniams, aptv rimui nustatytas statybos režimas su 
privalomaisiais statybos reglamentais, "vertinan$iais Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento   
apsaugos reikalavimus, Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane nustatyto GEp -  kraštovaizdžio 
pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamento reikalavimais, istorini# tyrim# išvadomis ir rekomendacijomis 
(autor  J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.) bei M.Purvino knygos “B!dingi tradicin s architekt!ros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136).   
Želdiniai.  
      Reglamentuose numatytas želdinimas b!dingais aukštais lapuo$iais medžiais – liepomis, klevais, uosiais 
(reglamentas h). Taip pat "vertinant STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimus numatytas 
sklypo želdinimas – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  
Kraštovaizdžio ir paveldo apsauga.  
       Atstatomos sodybos užstatymas formuojamas laikantis bendr# buvusio apstatymo tradicij#, išlikusi# 
planuojamame sklype ir jo aplinkoje. Kad užtikrinti istorinio charakterio t&stinum%, nustatomas kraštovaizdžio 
pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas – GEp,  taikomas Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano 
kitos paskirties žem s, kult!ros poži!riu verting# miest#, miesteli#, kaim# ar jo dali#  tvarkymo zon# grup je – 
Vorusn s kaimui. Sodyba formuojama renovavimo ir imitavimo priemon mis pagrystu b!du.   
      Technini# projekt# rengimo stadijoje, teikiant prašymus projektavimo s%lygoms gauti d l planuojamos 
!kin s veiklos, kurios "gyvendinimas susij&s su „Natura 2000“ teritorijomis poveikio reikšmingumo nustatymui 
turi b!ti kreipiamasi " Nemuno deltos regioninio parko direkcij% NDRP direkcijos 2007-05-03 raštas  Nr.V3.1.7-
94).  
Inžineriniai tinklai.  
      Vorusn s kaime centralizuot# vandens ir nuotek# tinkl# n ra. Planuojamame sklype: 

- vandens tiekimas numatytas iš gr&žinio "rengiamo centrin je sklypo dalyje už sodybos pastat#.  
Vadovaujantis LAND 4–99 ir HN 44–2003 „Vandenvie$i# sanitarini# apsaugos zon# nustatymas ir 
prieži!ra“ reikalavimais apie artezin" gr&žin" nustatoma 5 metr# spindulio sanitarin  griežto režimo 
juosta ir 50 metr# spindulio taršos apribojimo juosta. 
I–oji juosta turi b!ti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo "renginiai apsaugoti 
nuo ty$inio ar atsitiktinio užteršimo (siurblin  rakinama, gr&žinio žiotys sandarios). Siurblin je 
"rengiami $iaupai vandens pavyzdžiams paimti. Šioje zonoje draudžiama bet kokia !kin  veikla, 
tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. 
  II–oje taršos apribojimo juostoje draudžiama teršti šiukšl mis, m šlu, srutomis, buitin mis ir 
pramonin mis atliekomis, laikyti naftos produktus, chemines ir organines medžiagas, naudoti 
pesticidus, vykdyti intensyvi% žemdirbyst&, statyti nesusijusius su vandens tiekimu objektus; 

- buitini# nuotek# kanalizavimas -  suplanuoti buitini# nuotek# valymo "renginiai, kuri# sanitarin  
apsaugos zona – 10m. Vieta "renginiams parinkta sklypo šiaur s vakar# dalyje  prie kanalo. Buitini# 
nuotek# valymo "rengini# sanitarin  apsaugos zona-10m. Buitin s nuotekos išvalytos iki nustatyt# 
koncentracij# (Nuotek# tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, "sakymas Nr.D1-236) 
išleidžiamos " kanal%;  

- elektra – pasijungimas prie elektros tinkl# numatytas pagal AB “Vakar# skirstomieji tinklai”, 2007-
04-11 išduotas s%lygas Nr.49000-82.  Elektra atvedama kabeliu iš transformatorin s , esan$ios kitoje 
Vorusn s up s pus je. Prieš rengiant technin" projekt% turi b!ti gautas apskrities viršininko sutikimas 
kabeliui po upe atvesti .  

- pastat# šildymas – vietinis, šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, 
"vertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastat# ir statini# techninius projektus "vertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir j# rekonstrukcijai ar išk limui keliamus reikalavimus, pagal 2007-05-09 s%lygas Nr.KR3-
(19.15)-82; 

- gaisr# gesinimas planuojamas iš Vorusn s up s. Priešgaisrin  kietos dangos apsisukimo aikštel  
planuojama sklypo kiemo dalyje prie "važiavimo. 

         Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žem s naudojimo s%lygos.  
Tinkl# prisijungimui ir  aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerini# tinkl# sprendiniai detalizuojami rengiant 
techninius projektus.  
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Speciali#j# s%lyg# ir servitut# tikslinimas 
Naujos s%lygos 
- Elektros linij# apsaugos zonos – VI punktas;  
- Komunalini# objekt# sanitarin s apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas;  
- Vandentiekio ir fekalin s kanalizacijos tinkl# apsaugos zona – XLIX punktas.   
Nauji servitutai 
- kodas 207 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) –    melioracijos 
"rengini# aptarnavimui. 
 
 

3.PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 
SKLYPAS 1   
 Sklypo adresas: Šilut s r.sav., Vorusn s kaimas 
Sklypo plotas: 6418 kv. m  
Sklypo savininkas: Ram!nas Sutkaitis Elvana Sutkaitien  
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo b!das – gyvenamoji teritorija - G; pob!dis – mažaaukš$i# gyvenam#j# nam#  

      statybos – G1; 
2 – leistinas pastat# aukštis, metrais -  gyvenamojo namo aukštis iki stogo kraigo - 8,0m, iki karnizo – 4,0m.  
3 – leistinas žem s sklypo užstatymo tankumas, procentais – 8%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 15%;  
a - želdyn# plotas – 23%; 
b – šlaitiniai stogai;  
c – apdailos medžiagos – sienoms - medis, akmuo, tinkas, degtos raudono molio plytos; stogo danga – $erp s, 
nendr s; 
d – pastat# sien# spalva – pilka, ruda, gelsva; stogams – pilka ar rausva (degto molio); 
e - pastat# t!ris, siluetas, dekoras – vadovautis M.Purvino knygos “B!dingi tradicin s architekt!ros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais  (zona D.14. psl. 118-136). bei istorin je pažymoje pateiktais 
aprašymais (autor  J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.). 
f – "važiavimo keliuko, kiemo, p s$i#j# takeli#, laipteli# dangos – betonin s trinkel s, akmens trinkel s, 
medin s trinkel s; 
g - tvora – až!rin , ne aukštesn  1,5m, be cokolio; medžiagos – virbai, tašeliai; 
h– želdinimas –  b!dingais aukštais lapuo$iais medžiais –  liepomis, klevais, uosiais. 
l – taikomas dalinio imitavimo principas – istorin s sodybos "vaizdžio atk!rimui; 
i – Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2002 08 10 
"sakymu Nr. 421. 
y – Nemuno deltos regioninio parko kraštovaizdžio tvarkymo zon# reglamentai, pagal  Nemuno deltos  
regioninio parko tvarkymo plan% patvirtint% LR Aplinkos ministro 2005-10-12 "sakymu Nr.D1-488, nustatyti 
kraštovaizdžio tvarkymo zon# reglamentai patvirtinti LR vyriausyb s 2004-08-19 nutarimu Nr.996.   Taikomas  
kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas – GEp.  
Planuojamo žem s sklypo specialiosios naudojimo s%lygos (LRV 1992 05 12 nutarimas Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 

- Elektros linij# apsaugos zonos – VI punktas; 
- Komunalini# objekt# sanitarin s apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žem s sklypai, kuriuose "rengtos valstybei priklausan$ios melioracijos sistemos bei "renginiai – XXI 

punktas;  
- Vandens telkini# apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas; 
- Nacionaliniai ir regioniniai parkai– XXXIV punktas; 
- Kraštovaizdžio draustiniai – XXXV punktas; 
-  Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl# ir "rengini# apsaugos zona – XLIX punktas; 

Servitutai:  
      -  kodas 202 – kelio servitutas – teis  naudotis p s$i#j# taku (tarnaujantis daiktas); 
      -  kodas 207 - teis  aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
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 4. PLANUOJAMO SKLYPO DETALIOJO PLANO SPRENDINI" PASEKMI" VERTINIMO 

ATASKAITA 
  
          Planuojamo sklypo žem s  !kio žem s paskirtis kei$iame "  kit% paskirt". Sklypui nustatomas naudojimo 
b!das – gyvenamosios teritorijos – G, pob!dis – mažaaukš$i# gyvenam#j# nam# statybos – G1.    .  

Sodybos formavimo principai pasirinkti vadovaujantis istorini# tyrim# išvadomis ir rekomendacijomis 
(autor  J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.), bei M.Purvino knygos “B!dingi tradicin s architekt!ros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136). Istorin s sodybos atk!rimas tur t# 
"vertinti bendras Vorusn s ir Skirvyt l s kaim# istorinio apstatymo tradicijas. Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plane šiems kaimams numatyti reglamentai – Vorusn s kaimui  GEp – kraštovaizdžio pertvarkomojo 
tvarkymo zona; - Skirvyt l s kaimui – GEk – kraštovaizdžio išsaugan$iojo tvarkymo zona. Tvarkymo principus 
šioje zonoje nulemia tai, kad Skirvyt l s kaimas yra  kult!ros vertyb  - Rusn s miestelio dalis, vad Skirvyt l  - 
U47. Kadangi planuojamoje teritorijoje n ra kult!rin s vert s sud ties, planuojamo sklypo tvarkymo reglamentu 
pasirenkamas  GEp -  kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas, taikomas Nemuno deltos 
regioninio parko tvarkymo plano kitos paskirties žem s, kult!ros poži!riu verting# miest#, miesteli#, kaim# ar 
jo dali#  tvarkymo zon# grup je – Vorusn s kaimui. 
Sodybos išplanavimas.  

Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis ir liudinink# parodymais, "vertinant, 
kad planuojamame sklype gal jo stov ti ne visa, o tik dalis sodybos, užstatyti numatytoje teritorijoje tur t# b!ti 
statomi ne daugiau kaip du pastatai – gyvenamasis namas ir pagalbinis pastatas.  Pastatai planuojami sklypo 
pietin je dalyje, ar$iau Vorusn s up s. Gyvenamasis namas tur t# b!ti statomas šonu " up& ar$iau up s, kieme 
giliau galu " up& – pagalbinis pastatas.  
         'važiavimas " sklyp% planuojamas sklypo pietrytiniame kampe iš esamo privažiavimo kelio. Prie jo 
numatyta vieta kiemui.  Iš sodybos planuojamas takelis prie Vorusn  up s, kur numatyta vieta  nedideliam 
liepteliui val$iai priplaukti. Rengiant sodybos technin" projekt% lieptelio (I grup s nesud tingo statinio) statybai 
vandens telkinio dalyje,  turi b!ti sudaryta sutartis pagal STR 1.01.07:2002 2 priedo reikalavimus. Šie statiniai 
projektuojami vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesud tingi (tarp j# ir laikini) statiniai“ reikalavimais.   
Architekt!ra.  
      Sodyboje statomiems pastatams, kiemo ir tak# grindiniams, aptv rimui nustatytas statybos režimas su 
privalomaisiais statybos reglamentais, "vertinan$iais Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento   
apsaugos reikalavimus, Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane nustatyto GEp -  kraštovaizdžio 
pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamento reikalavimais,  istorini# tyrim# išvadomis ir rekomendacijomis 
(autor  J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.) bei M.Purvino knygos “B!dingi tradicin s architekt!ros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136).   
Želdiniai.  
      Reglamentuose numatytas želdinimas b!dingais aukštais lapuo$iais medžiais – liepomis, klevais, uosiais 
(reglamentas h). Taip pat "vertinant STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimus numatytas 
sklypo želdinimas – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  
 Kraštovaizdžio ir paveldo apsauga.  
       Atstatomos sodybos užstatymas formuojamas laikantis bendr#  buvusio apstatymo tradicij#, išlikusi# 
planuojamame sklype ir jo aplinkoje. Kad užtikrinti istorinio charakterio t&stinum%, nustatomas kraštovaizdžio 
pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas – GEp,  taikomas Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano 
kitos paskirties žem s, kult!ros poži!riu verting# miest#, miesteli#, kaim# ar jo dali#  tvarkymo zon# grup je – 
Vorusn s kaimui. Sodyba formuojama renovavimo ir imitavimo priemon mis pagrystu b!du.  
      Technini# projekt# rengimo stadijoje, teikiant prašymus projektavimo s%lygoms gauti d l planuojamos 
!kin s veiklos, kurios "gyvendinimas susij&s su „Natura 2000“ teritorijomis poveikio reikšmingumo nustatymui 
turi b!ti kreipiamasi " Nemuno deltos regioninio parko direkcij% NDRP direkcijos 2007-05-03 raštas  NrV3.1.7-
94). 
Inžineriniai tinklai.  
      Vorusn s kaime centralizuot# vandens ir nuotek# tinkl# n ra. Planuojamame sklype: 

vandens tiekimas numatytas iš gr&žinio "rengiamo centrin je sklypo dalyje už sodybos pastat#.  
Vadovaujantis LAND 4–99 ir HN 44–2003 „Vandenvie$i# sanitarini# apsaugos zon# nustatymas ir 
prieži!ra“ reikalavimais apie artezin" gr&žin" nustatoma 5 metr# spindulio sanitarin  griežto režimo 
juosta ir 50 metr# spindulio taršos apribojimo juosta. 
I–oji juosta turi b!ti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo "renginiai apsaugoti 
nuo ty$inio ar atsitiktinio užteršimo (siurblin  rakinama, gr&žinio žiotys sandarios). Siurblin je 
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"rengiami $iaupai vandens pavyzdžiams paimti. Šioje zonoje draudžiama bet kokia !kin  veikla, 
tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. 
 II–oje taršos apribojimo juostoje draudžiama teršti šiukšl mis, m šlu, srutomis, buitin mis ir 
pramonin mis atliekomis, laikyti naftos produktus, chemines ir organines medžiagas, naudoti 
pesticidus, vykdyti intensyvi% žemdirbyst&, statyti nesusijusius su vandens tiekimu objektus;  

- buitini# nuotek# kanalizavimas -  suplanuoti buitini# nuotek# valymo "renginiai, kuri# sanitarin  
apsaugos zona – 10m. Vieta "renginiams parinkta sklypo šiaur s vakar# dalyje  prie kanalo. Buitini# 
nuotek# valymo "rengini# sanitarin  apsaugos zona-10m. Buitin s nuotekos išvalytos iki nustatyt# 
koncentracij# (Nuotek# tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, "sakymas Nr.D1-236) 
išleidžiamos " kanal%;  

- elektra – pasijungimas prie elektros tinkl# numatytas pagal AB “Vakar# skirstomieji tinklai”, 2007-
04-11 išduotas s%lygas Nr.49000-82.  Elektra atvedama kabeliu iš transformatorin s , esan$ios kitoje 
Vorusn s up s pus je.  Prieš rengiant technin" projekt% turi b!ti gautas apskrities viršininko 
sutikimas kabeliui po upe atvesti . 

- pastat# šildymas – vietinis,  šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, 
"vertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastat# ir statini# techninius projektus "vertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir j# rekonstrukcijai ar išk limui keliamus reikalavimus, pagal 2007-05-09 s%lygas Nr.KR3-
(19.15)-82; 

- gaisr# gesinimas planuojamas iš Vorusn s up s. Priešgaisrin  kietos dangos apsisukimo aikštel  
planuojama sklypo kiemo dalyje prie "važiavimo. 

         Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žem s naudojimo s%lygos.  
Tinkl# prisijungimui ir  aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerini# tinkl# sprendiniai detalizuojami rengiant 
techninius projektus.  

 
 

  
4.1.SPRENDINI" VERTINIMAS 

4.1.1. aplinkosauginiu  bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu  
            Planuojamas žem s sklypas yra  Šilut s rajone, Rusn s seni!nijoje, Vorusn s kaime. Žem s sklypo 
kadastrinis  numeris 8854/0005:99, paskirtis - žem s !kio žem . Sklypas yra  900m " vakarus nuo Vorusn s 
up s atsišakojimo iš Pakaln s up s. Teritorija yra Vorusn s up s dešiniajame krante, nuo up s atribota pylimu, 
palei kur" eina žem tvarkos projektu suprojektuotas privažiavimo kelias su kuriuo ir ribojasi sklypas. Vorusn s 
up s apsaugos zona – 500m, pakrant s apsaugos juosta – 10m (Šilut s rajono vandens telkini# apsaugos zon# ir 
pakrant s apsaugos juost# projektas patvirtintas 1985-07-25 Šilut s rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu 
Nr.143. Patikslintos ir atitinka „Paviršinio vandens telkini# apsaugos zon# ir pakran$i# apsaugos juost# 
nustatymo taisykles“ patvirtintas 2001-11-07 LR Aplinkos ministro "sakymu Nr.540).   
Privažiavimo kelias atsišakoja iš kelio einan$io Pakaln s up s kairiuoju krantu ir jungian$iu Pakaln s ir 
Vorusn s kaimus su Rusne. Sklypo šiaur s vakarinis galas remiasi " griov", kurio apsaugos juosta 2m patenka " 
planuojam% sklyp% ir kurioje yra nustatytas kelio servitutas – teis  naudotis p s$i#j# taku (tarnaujantis daiktas). 
Iš šiaur s ryt# ir pietvakari# sklyp% riboja laisvo valstybinio fondo žem . 100m " šiaur s rytus palei Vorusn s 
up& yra gyvenamoji sodyba (sklypas, kurio kadastrinis Nr.8854/0003:107).    
         Visame sklype yra melioracijos sistema ir "renginiai. Kit# inžinerini# tinkl# sklype n ra. Artimiausi 
elektros tinklai  - elektros transformatorin  yra kitoje Vorusn s up s pus je, greta siurblin s pastato.    
         Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko Pakaln s polderi# kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.    
Sklypas apima istorin& sodybviet& ar jos dal",  kurios pastatai galutinai sunyko XXa. viduryje.  
         Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis ir liudinink# parodymais, "vertinant, kad 
planuojamame sklype gal jo stov ti ne visa, o tik dalis sodybos, užstatyti numatytoje teritorijoje tur t# b!ti 
statomi ne daugiau kaip du pastatai – gyvenamasis namas ir pagalbinis pastatas.  Pastatai planuojami sklypo 
pietin je dalyje, ar$iau Vorusn s up s. Gyvenamasis namas tur t# b!ti statomas šonu " up& ar$iau up s, kieme 
giliau galu " up& – pagalbinis pastatas. 
      Vorusn s kaime centralizuot# vandens ir nuotek# tinkl# n ra. Planuojamame sklype: 

vandens tiekimas numatytas iš gr&žinio "rengiamo centrin je sklypo dalyje už sodybos pastat#. 
Vadovaujantis LAND 4–99 ir HN 44–2003 „Vandenvie$i# sanitarini# apsaugos zon# nustatymas ir 
prieži!ra“ reikalavimais apie artezin" gr&žin" nustatoma 5 metr# spindulio sanitarin  griežto režimo 
juosta ir 50 metr# spindulio taršos apribojimo juosta. 
I–oji juosta turi b!ti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo "renginiai apsaugoti 
nuo ty$inio ar atsitiktinio užteršimo (siurblin  rakinama, gr&žinio žiotys sandarios). Siurblin je 
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"rengiami $iaupai vandens pavyzdžiams paimti. Šioje zonoje draudžiama bet kokia !kin  veikla, 
tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. 
  II–oje taršos apribojimo juostoje draudžiama teršti šiukšl mis, m šlu, srutomis, buitin mis ir 
pramonin mis atliekomis, laikyti naftos produktus, chemines ir organines medžiagas, naudoti 
pesticidus, vykdyti intensyvi% žemdirbyst&, statyti nesusijusius su vandens tiekimu objektus; 

- buitini# nuotek# kanalizavimas -  suplanuoti buitini# nuotek# valymo "renginiai, kuri# sanitarin  
apsaugos zona – 10m. Vieta "renginiams parinkta sklypo šiaur s vakar# dalyje  prie kanalo. Buitini# 
nuotek# valymo "rengini# sanitarin  apsaugos zona-10m. Buitin s nuotekos išvalytos iki nustatyt# 
koncentracij# (Nuotek# tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, "sakymas Nr.D1-236) 
išleidžiamos " kanal%;  

- elektra – pasijungimas prie elektros tinkl# numatytas pagal AB “Vakar# skirstomieji tinklai”, 2007-
04-11 išduotas s%lygas Nr.49000-82.  Elektra atvedama kabeliu iš transformatorin s , esan$ios kitoje 
Vorusn s up s pus je.  Prieš rengiant technin" projekt% turi b!ti gautas apskrities viršininko 
sutikimas kabeliui po upe atvesti . 

- pastat# šildymas – vietinis,  šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, 
"vertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastat# ir statini# techninius projektus "vertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir j# rekonstrukcijai ar išk limui keliamus reikalavimus, pagal 2007-05-09 s%lygas Nr.KR3-
(19.15)-82; 

- gaisr# gesinimas planuojamas iš Vorusn s up s. Priešgaisrin  kietos dangos apsisukimo aikštel  
planuojama sklypo kiemo dalyje prie "važiavimo. 

         Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žem s naudojimo s%lygos.  
Tinkl# prisijungimui ir  aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerini# tinkl# sprendiniai detalizuojami rengiant 
techninius projektus        

Nei planuojama teritorija nei jos gretimyb s n ra sanitarin& apsaugos zon% formuojantys objektai, tod l  
detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei gretimyb ms triukšmo, atmosferin s 
taršos, nat!ralaus apšvietimo aspektais netur s. 

 
4.1.2. poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui aspektu 
       Sodybos formavimo principai pasirinkti vadovaujantis istorini# tyrim# išvadomis ir rekomendacijomis 
(autor  J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.),  bei M.Purvino knygos “B!dingi tradicin s architekt!ros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136). Istorin s sodybos atk!rimas tur t# 
"vertinti bendras Vorusn s ir Skirvyt l s kaim# istorinio apstatymo tradicijas. Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plane šiems kaimams numatyti reglamentai – Vorusn s kaimui  GEp – kraštovaizdžio pertvarkomojo 
tvarkymo zona; - Skirvyt l s kaimui – GEk – kraštovaizdžio išsaugan$iojo tvarkymo zona. Tvarkymo principus 
šioje zonoje nulemia tai, kad Skirvyt l s kaimas yra  kult!ros vertyb  - Rusn s miestelio dalis, vad Skirvyt l  - 
U47. Kadangi planuojamoje teritorijoje n ra kult!rin s vert s sud ties,  planuojamo sklypo tvarkymo 
reglamentu pasirenkamas  GEp -  kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas, taikomas 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano kitos paskirties žem s, kult!ros poži!riu verting# miest#, 
miesteli#, kaim# ar jo dali#  tvarkymo zon# grup je – Vorusn s kaimui. 
Sodybos išplanavimas.  
     Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis ir liudinink# parodymais, "vertinant, kad 
planuojamame sklype gal jo stov ti ne visa, o tik dalis sodybos, užstatyti numatytoje teritorijoje tur t# b!ti 
statomi ne daugiau kaip du pastatai – gyvenamasis namas ir pagalbinis pastatas.  Pastatai planuojami sklypo 
pietin je dalyje, ar$iau Vorusn s up s. Gyvenamasis namas tur t# b!ti statomas šonu " up& ar$iau up s, kieme 
giliau galu " up& – pagalbinis pastatas.  
         'važiavimas " sklyp% planuojamas sklypo pietrytiniame kampe iš esamo privažiavimo kelio. Prie jo 
numatyta vieta kiemui.  Iš sodybos planuojamas takelis prie Vorusn  up s, kur numatyta vieta  nedideliam 
liepteliui val$iai priplaukti. Rengiant sodybos technin" projekt% lieptelio (I grup s nesud tingo statinio) statybai 
vandens telkinio dalyje,  turi b!ti sudaryta sutartis pagal STR 1.01.07:2002 2 priedo reikalavimus. Šie statiniai 
projektuojami vadovaujantis STR 1.0107:2002 „Nesud tingi (tarp j# ir laikini) statiniai“ reikalavimais.   
Architekt!ra.  
      Sodyboje statomiems pastatams, kiemo ir tak# grindiniams, aptv rimui nustatytas statybos režimas su 
privalomaisiais statybos reglamentais, "vertinan$iais Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamento   
apsaugos reikalavimus, Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane nustatyto GEp -  kraštovaizdžio 
pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamento reikalavimais,  istorini# tyrim# išvadomis ir rekomendacijomis 
(autor  J.Valan$i!t  Klaip da, 2006m.) bei M.Purvino knygos “B!dingi tradicin s architekt!ros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136).   
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Želdiniai.  
      Reglamentuose numatytas želdinimas b!dingais aukštais lapuo$iais medžiais – liepomis, klevais, uosiais 
(reglamentas h). Taip pat "vertinant STR 2.02.09:2005“ Vienbu$iai gyvenamieji namai“ reikalavimus numatytas 
sklypo želdinimas – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto (reglamentas a).  
 Kraštovaizdžio ir paveldo apsauga.  
       Atstatomos sodybos užstatymas formuojamas laikantis bendr#  buvusio   apstatymo tradicij#, išlikusi# 
planuojamame sklype ir jo aplinkoje. Kad užtikrinti istorinio charakterio t&stinum%, nustatomas kraštovaizdžio 
pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas – GEp,  taikomas Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plano 
kitos paskirties žem s, kult!ros poži!riu verting# miest#, miesteli#, kaim# ar jo dali#  tvarkymo zon# grup je – 
Vorusn s kaimui. Sodyba formuojama renovavimo ir imitavimo priemon mis pagrystu b!du. 
      Technini# projekt# rengimo stadijoje, teikiant prašymus projektavimo s%lygoms gauti d l planuojamos 
!kin s veiklos, kurios "gyvendinimas susij&s su „Natura 2000“ teritorijomis poveikio reikšmingumo nustatymui 
turi b!ti kreipiamasi " Nemuno deltos regioninio parko direkcij% NDRP direkcijos 2007-05-03 raštas  NrV3.1.7-
94). 
         Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo aspektu 
netur s. 
 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 
         Gaisr# gesinimas planuojamas iš Vorusn s up s. Priešgaisrin  kietos dangos apsisukimo aikštel  
planuojama sklypo kiemo dalyje prie "važiavimo. 

Sklypo užstatymmas atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrin  sauga. Pagrindiniai reikalavimai.“ ir STR 
2.02.09:2005 „Vienbu$iai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrin s saugos reikalavimus.   

Rengiant pastat# techninius projektus, b!tina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 
2.01.06:2003 “Statini# žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo”.  

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu netur s. 
 
 
 

TERITORIJ" PLANAVIMO DOKUMENT" (detaliojo plano)  
SPRENDINI" POVEIKIO VERTINIMO LENTEL  

 
1. Teritorij# planavimo dokumento organizatorius 

Šilut!s rajono savivaldyb!s administracijos direktorius  
Šilut!s r.sav., Šilut!s m., Dariaus ir Gir!no g.1 tel.  8-441-79201 
 

2. Teritorij# planavimo dokumento reng jas  
UAB “Nemuno deltos projektai”, PV Alma #epien!, atstato Nr.A695 
 

3. Teritorij# planavimo dokumento pavadinimas 
 Šilut!s r.sav.,  Rusn!s sen., Vorusn!s kaimas, sklypas, kurio kadastrinis Nr.8854/0005:99 
 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojan$iais teritorij# planavimo dokumentais 
Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas., patvirtintas 2005-10-12 LR Aplinkos ministro 
$sakymu Nr.D1-488. 
Šilut!s rajono vandens telkini% apsaugos zon% ir pakrant!s apsaugos juost% projektas patvirtintas 
1985-07-25 Šilut!s rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143. 
 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin s trukm s strateginio planavimo dokumentais 
Šilut!s rajono savivaldyb!s teritorijos iki 2026met% bendrojo plano koncepcija ir Šilut!s miesto iki 
2026 met% bendrojo plano koncepcija , patvirtinta 2007-12-13 Šilut!s rajono savivaldyb!s tarybos 
sprendimu Nr.T1-326.  
 

6. Status quo situacija 
               Planuojamas žem!s sklypas yra  Šilut!s rajone, Rusn!s seni&nijoje, Vorusn!s kaime. 
Žem!s sklypo kadastrinis  numeris 8854/0005:99, paskirtis - žem!s &kio žem!. Sklypas yra  900m $ 
vakarus nuo Vorusn!s up!s atsišakojimo iš Pakaln!s up!s. Teritorija yra Vorusn!s up!s 
dešiniajame krante, nuo up!s atribota pylimu, palei kur$ eina žem!tvarkos projektu suprojektuotas 
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privažiavimo kelias su kuriuo ir ribojasi sklypas. Vorusn!s up!s apsaugos zona – 500m, pakrant!s 
apsaugos juosta – 10m (Šilut!s rajono vandens telkini% apsaugos zon% ir pakrant!s apsaugos 
juost% projektas patvirtintas 1985-07-25 Šilut!s rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu 
Nr.143. Patikslintos ir atitinka „Paviršinio vandens telkini% apsaugos zon% ir pakran'i% apsaugos 
juost% nustatymo taisykles“ patvirtintas 2001-11-07 LR Aplinkos ministro $sakymu Nr.540).   
            Privažiavimo kelias atsišakoja iš kelio einan'io Pakaln!s up!s kairiuoju krantu ir 
jungian'iu Pakaln!s ir Vorusn!s kaimus su Rusne. Sklypo šiaur!s vakarinis galas remiasi $ griov$, 
kurio apsaugos juosta 2m patenka $ planuojam( sklyp( ir kurioje yra nustatytas kelio servitutas – 
teis! naudotis p!s'i%j% taku (tarnaujantis daiktas). Iš šiaur!s ryt% ir pietvakari% sklyp( riboja 
laisvo valstybinio fondo žem!. 100m $ šiaur!s rytus palei Vorusn!s up) yra gyvenamoji sodyba 
(sklypas, kurio kadastrinis Nr.8854/0003:107).    
         Visame sklype yra melioracijos sistema ir $renginiai. Kit% inžinerini% tinkl% sklype n!ra. 
Artimiausi elektros tinklai  - elektros transformatorin! yra kitoje Vorusn!s up!s pus!je, greta 
siurblin!s pastato.    
          Sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko Pakaln!s polderi% kraštovaizdžio draustinio 
teritorijoje.    Sklypas apima istorin) sodybviet) ar jos dal$,  kurios pastatai galutinai sunyko XXa. 
viduryje. Sklype pastat% n!ra išlik).  Šilut!s rajono apylink!s teismo 2007-01-04 sprendimu 
nustatytas buvusios sodybos juridinis faktas. Išsam&s istoriniai duomenys apie sklyp( ir jame 
stov!jusi( sodyb( pateikti istoriniuose tyrimuose (autor! J.Valan'i&t! Klaip!da, 2006m.). 
Remiantis istorini% tyrim% duomenimis, sklypas ir jo aplinka priklaus! istorinei Skirvyt!l!s kaimo 
šiaur!s vakar% pakraš'io teritorijai.  
 

7. Tikslas, kurio siekiama "gyvendinant teritorij# planavimo sprendinius 
           Planavimo tikslas - žem!s &kio paskirties žem!s sklypo pagrindin!s tikslin!s žem!s 
naudojimo paskirties keitimas $ kit( paskirt$, nustatant gyvenamosios teritorijos naudojimo b&d( 
ir mažaaukš'i% gyvenam%j% nam% statybos pob&d$, nustatyti užstatymo reglamentus, speciali(sias 
žem!s naudojimo s(lygas bei servitutus. 
 

8. Galimo sprendini# poveikio vertinimas(pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir "vertinimas)  
                 Sodybos formavimo principai pasirinkti vadovaujantis istorini% tyrim% išvadomis ir 
rekomendacijomis (autor! J.Valan'i&t! Klaip!da, 2006m.), bei M.Purvino knygos “B&dingi 
tradicin!s architekt&ros pavyzdžiai Nemuno deltos regioniniame parke” pavyzdžiais (zona D.14. 
psl. 118-136).   
      Atstatomos sodybos užstatymas formuojamas laikantis bendr%  buvusio   apstatymo tradicij%, 
išlikusi% planuojamame sklype ir jo aplinkoje. Kad užtikrinti istorinio charakterio t)stinum(, 
nustatomas kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamentas – GEp,  taikomas Nemuno 
deltos regioninio parko tvarkymo plano kitos paskirties žem!s, kult&ros poži&riu verting% miest%, 
miesteli%, kaim% ar jo dali%  tvarkymo zon% grup!je – Vorusn!s kaimui. Sodyba formuojama 
renovavimo ir imitavimo priemon!mis pagrystu b&du. 
     Atkuriamai sodybai suformuoti, remiantis istoriniais duomenimis ir liudinink% parodymais, 
$vertinant, kad planuojamame sklype gal!jo stov!ti ne visa, o tik dalis sodybos, užstatyti 
numatytoje teritorijoje tur!t% b&ti statomi ne daugiau kaip du pastatai – gyvenamasis namas ir 
pagalbinis pastatas.  Pastatai planuojami sklypo pietin!je dalyje, ar'iau Vorusn!s up!s. 
Gyvenamasis namas tur!t% b&ti statomas šonu $ up) ar'iau up!s, kieme giliau galu $ up) – 
pagalbinis pastatas.  

Sodyboje statomiems pastatams, kiemo ir tak% grindiniams, aptv!rimui nustatytas statybos 
režimas su privalomaisiais statybos reglamentais, $vertinan'iais Nemuno deltos regioninio parko 
apsaugos reglamento   apsaugos reikalavimus, Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane 
nustatyto GEp -  kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo zonos reglamento reikalavimais,  
istorini% tyrim% išvadomis ir rekomendacijomis (autor! J.Valan'i&t! Klaip!da, 2006m.) bei 
M.Purvino knygos “B&dingi tradicin!s architekt&ros pavyzdžiai Nemuno deltos regioniniame 
parke” pavyzdžiais (zona D.14. psl. 118-136).   
     Reglamentuose numatytas želdinimas b&dingais aukštais lapuo'iais medžiais – liepomis, klevais, 
uosiais. 
      Technini% projekt% rengimo stadijoje, teikiant prašymus projektavimo s(lygoms gauti d!l 
planuojamos &kin!s veiklos, kurios $gyvendinimas susij)s su „Natura 2000“ teritorijomis poveikio 
reikšmingumo nustatymui turi b&ti kreipiamasi $ Nemuno deltos regioninio parko direkcij( NDRP 
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direkcijos 2007-05-03 raštas  NrV3.1.7-94). 
        Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžio formavimo 
aspektu netur!s. 
      Vorusn!s kaime centralizuot% vandens ir nuotek% tinkl% n!ra. Pasirenkamas vietini% tinkl%, 
kaip ekonomiškesnis  modelis. Vandens tiekimas numatytas iš gr)žinio $rengiamo centrin!je sklypo 
dalyje už sodybos pastat%. Buitini% nuotek% kanalizavimas -  suplanuoti buitini% nuotek% valymo 
$renginiai, kuri% sanitarin! apsaugos zona – 10m. Vieta $renginiams parinkta sklypo šiaur!s 
vakar% dalyje prie kanalo $ kur$ išleidžiamos išalytos nuotekos. Elektra atvedama kabeliu iš 
transformatorin!s, esan'ios kitoje Vorusn!s up!s pus!je.  Prieš rengiant technin$ projekt( turi b&ti 
gautas apskrities viršininko sutikimas kabeliui po upe atvesti. Pastat% šildymas – vietinis,  šildymo 
sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, $vertinant pasirinktos sistemos techninius 
ir normatyvinius reikalavimus. Rengiant pastat% ir statini% techninius projektus $vertinti  esamas 
melioracijos sistemas ir j% rekonstrukcijai ar išk!limui keliamus reikalavimus. Gaisr% gesinimas 
planuojamas iš Vorusn!s up!s. Priešgaisrin! kietos dangos apsisukimo aikštel! planuojama sklypo 
kiemo dalyje prie $važiavimo. 

Nei planuojama teritorija nei jos gretimyb!s n!ra sanitarin) apsaugos zon( formuojantys 
objektai, tod!l  detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai bei 
gretimyb!ms triukšmo, atmosferin!s taršos, nat&ralaus apšvietimo aspektais netur!s.  
 
 
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,  

ilgalaikis ) poveikis 
Neigiamas (trumpalaikis,  
Ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis: 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) 
planuojamai veiklos sri$iai 

 Gyvenamoji teritorija kuriama 
tarp  esam% sodyb%. Atkurta 
istorin! sodyba, kuri atstatys  
buvus$ užstatym( palei Vorusn!s 
up), tur!s teigiam( ilgalaik$ 
poveik$ aplinkai.  
 

- 

ekonominei aplinkai Sprendžiamas apr&pinimo b&stu   
klausimas.  
 

 

socialinei aplinkai Sprendžiamas apr&pinimo b&stu 
(b&sto kokyb!s gerinimo) 
klausimas. 
 

- 

9. 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

 Numatomas subalansuotas 
&kin!s veiklos ir nat&ralios 
gamtin!s aplinkos santykis.  
Atstatomos sodybos užstatymas 
formuojamas laikantis bendr%  
buvusio   apstatymo tradicij%, 
išlikusi% planuojamame sklype ir 
jo aplinkoje, tod!l 
kraštovaizdžio (veiklos $takos 
aplinkos estetiniam vaizdui) 
aspektu, numatoma darni ir 
subalansuota &kin!s veiklos 
$taka.  Atkurta istorin! sodyba, 
atstatys  buvus$ užstatym( palei 
Vorusn!s up), tur!s teigiam( 
ilgalaik$ poveik$ aplinkai. 
 

- 

Si!lomos alternatyvos poveikis: &kin!s veiklos alternatyvos nenagrin!jamos. 10. 
teritorijos vystymo darnai ir (ar) - - 
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planuojamai veiklos sri$iai 
ekonominei aplinkai - - 
socialinei aplinkai - - 

 

gamtinei aplinkai ir  
kraštovaizdžiui 

- - 

 
  
Projekto vadov                                                                             A. (epien  (atestato Nr.A695) 
Asistentas                                                                                      G. Tamošaitis 
 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastab% ir pretenzij% neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                     Šilut s rajono savivaldyb s administracijos  
                                                                                               direktorius 
 
 
 
Žem s sklypo savininkai:                                                       Ram!nas Sutkaitis 
                                                                                                Elvana Sutkaitien   


