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1.ESAMA SITUACIJA  - ANALIZĖ 
Planuojamas žemės sklypas yra Šilutės rajone, Ž.Naumiesčio seniūnijoje, Kadagiškių kaime, sklypo 

kadastrinis numeris 8812/0002:280.  
Sklypas iš visų pusių apribotas žemės ūkio paskirties žemės sklypais. 90m į rytus nuo planuojamo sklypo 

yra Ž.Naumiesčio tvenkinys, kurio apsaugos zona – 200m, pakrantės apsaugos juosta – 10m (Šilutės rajono 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektas patvirtintas 1985-07-25 Šilutės rajono LDT 
vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143. Patikslintos ir atitinka „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir 
pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisykles“ patvirtintas 2001-11-07 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.540).  
 110m į vakarus nuo planuojamos teritorijos yra rajoninis kelias Nr.4208 Žemaičių Naumiestis – Gardamas 
– Švėkšna, nuo kurio 200m į šiaurę nuo planuojamo sklypo atsišakoja vietinis kelias į Pašusčius.  

Pastatų ir želdinių planuojamojoje teritorijoje – nėra, paviršius žemėja rytų kryptimi į tvenkinio pusę. Iš 
inžinerinių tinklų sklype yra melioracijos įrenginiai. Artimiausi inžineriniai tinklai  praeina palei kalią į Pasusčius - 
200m vandentiekio linija, 400m į šiaurę elektros linija.   
             Įvažiavimas į planuojamą sklypą yra iš žemėtvarkos projektu suprojektuoto 6m pločio kelio, atsišakojančio 
nuo vietinio kelio į Pasusčius.  

Planuojama teritorija yra 750m į šiaurę nuo Žemaičių Naumiesčio dabartinės ribos, bet patenka į Žemaičių 
Naumiesčio generalinio plano, patvirtinto 1992-03-17 Šilutės rajono Ž.Naumiesčio tarybos sprendimu Nr.18.,  
gyvenamosios teritorijos zoną.  
             Kadagiškiai yra Žemaičių Naumiesčio priemiestinė gyvenamoji teritorija, išsidėsčiusi 1,2km atstumu nuo 
miestelio centro, kuriame randasi visi pagrindinė visuomeninė ir aptarnavimo infrastruktūra. 
            Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios paskirties 
pastatų ar kitų svarbių objektų nėra.  

 
2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI 

Planavimo tikslas – sklypo žemės ūkio paskirties keitimas į kitą paskirtį, nustatant gyvenamosios teritorijos 
naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį; sklypo padalinimas; užstatymo reglamentų, 
specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų, servitutų nustatymas.  

Planuojamo sklypo žemės paskirtis iš žemės ūkio keičiama į kitą. Sklypas padalinamas suformuojant tris 
sklypus, kuriems nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos – G1 ir vieną sklypą,  kuriam numatomas naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos- 
I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams – I2 

Įvažiavimas į planuojamą teritoriją iš žemėtvarkos projektu suprojektuoto 6m pločio kelio (akligatvio). 
Patekimui į gyvenamuosius sklypus suprojektuotas iš inžinerinės infrastruktūros sklypo.  Šiame sklype planuojama 
įrengti  privažiavimą, buitinių nuotekų valymo įrengimus, elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų 
koridorius.  

Sklypuose planuojamas gyvenamųjų namų su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje 
teritorijoje nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto. Įvažiavimai į sklypus planuojami iš kelio numatyto 
infrastruktūros sklype. 

Sklypų inžineriniai tinklai: 
- geriamos kokybės vandeniu (Lietuvos higienos norma HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai”) planuojamas sklypas aprūpinamas iš gyvenvietės centralizuotos vandentiekio 
sistemos, vadovaujantis 2006-12-21 specialiosiomis sąlygomis Nr.(6.24-06)-173(S12), išduotomis UAB 
„Šilutės vandenys“. 

- buitinių nuotekų valymas - nuotekoms valyti 4 sklype suplanuoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, 
kurių sanitarinė apsaugos zona – 10m. Buitinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų (Nuotekų 
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tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, įsakymas Nr.D1-236) išleidžiamos į Ž.Naumiesčio 
tvenkinį;  

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „VST“, Šilutės – Šilalės skyriaus, 2006-
12-20 išduotas sąlygas Nr. 49000-219; 

- šildymas – centralizuotų šilumos tinklų nėra, pagal 2006-12-21 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ išduotas 
specialiąsias sąlygas Nr.(1.16)-1178. Planuojamas vietinis šildymas. Šildymo sistema pasirenkama 
techninio projekto rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius 
reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-12-27 sąlygas Nr.KR3-
671; 

- lietaus kanalizacija ir ryšiai – centralizuotų tinklų nėra, neplanuojami. 
                 Tinklų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami 
rengiant techninius projektus. Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos. 
                  Gaisrinė sauga: 

- išorinis gaisrų gesinimas planuojamas iš Žemaičių Naumiesčio priešgaisrinio tvenkinio, kuris yra 90m į 
rytus nuplanuojamos teritorijos. Privažiavimui prie vandens telkinio numatytas pravažiavimas sklype 4.   

     
Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas 
Naikinamos sąlygos:  

– kelių apsaugos zonos, kadangi planuojamas sklypas nepatenka į nė vieno artimiausio kelio apsaugos 
zoną. 110m į vakarus nuo planuojamos teritorijos yra rajoninis kelias Nr.4208 Žemaičių Naumiestis – 
Gardamas – Švėkšna, nuo kurio 200m į šiaurę nuo planuojamo sklypo atsišakoja vietinis kelias į 
Pašusčius. 

Naujos sąlygos: 
- elektros linijų apsaugos zona – VI punktas (projektuojamiems elektros tinklams);   
- vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas 

(projektuojamiems vandentiekio tinklams); 
- gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas 

(projektuojamiems buitinių nuotekų valymo įrenginiams); 
Nauji servitutai : 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis 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); 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
            Sklypas, kurio dalis patenka į projektuojamų tinklų apsaugos zoną ir kuriam pagal LR Žemės įstatymo 
22 straipsnio reikalavimus turi būti įrašyti apribojimai veiklai sklypo dalyje - Vandentiekio ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų apsaugos zona – XLIX punktas – sklype, kurio kadastrinis Nr.8812/0002:178. Šis apribojimas   
suderintas su sklypo savininku Vytautu Baltučiu parašu ant pagrindinio brėžinio.  

 
3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS 

SKLYPAS 1  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav.,  Žemaičių Naumiesčio sen., Kadagiškių kaimas 
Sklypo plotas: 1430kv.m 
Sklypo savininkai: Antanina Venckienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 25%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 35%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas; 
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- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas;  
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 

Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) melioracijos 

tinklams sklype. 
SKLYPAS 2  
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Kadagiškių kaimas 
Sklypo plotas: 1475kv.m. 
Sklypo savininkas:  Antanina Venckienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 25%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 35%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas;  
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai:   
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) melioracijos 

tinklams sklype.  
SKLYPAS 3 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav.,  Žemaičių Naumiesčio sen., Kadagiškių kaimas 
Sklypo plotas: 1430kv.m. 
Sklypo savininkas: Antanina Venckienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų  
      statybos – G1; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais – 12,00m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 25%; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 35%;  
a – želdynų plotas – 19%; 
b – priešgaisrinis išvažiavimas: išardoma tvora, vartai; 
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas;  
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai: 
- kodas 101 – kelio servitutas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 106 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas) – sklype 4; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) melioracijos 

tinklams sklype. 
-  
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SKLYPAS 4 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav. , Žemaičių Naumiesčio sen., Kadagiškių kaimas 
Sklypo plotas: 1098kv.m. 
Sklypo savininkas: Antanina Venckienė 
Sklypo tvarkymo REGLAMENTAI: 
1 – teritorijos naudojimo būdas –  inžinerinės infrastruktūros teritorijos- I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridoriams – I2; 
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais - ---; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – ---; 
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – ---;  
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29 
nutarimo Nr.1640 redakcija):  
- Elektros linijų apsaugos zona – VI punktas; 
- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas; 
- Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas; 
- Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX punktas;  
- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona – XLIX punktas; 
Servitutai:   
- kodas 201 – kelio servitutas (tarnaujantis daiktas) – sklypams 1, 2, 3; 
- kodas 206 – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypams 1, 2, 3; 
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – sklypams 1, 2, 3; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) melioracijos 

tinklams sklype. 
 

 4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO 
ATASKAITA 

 
 Planuojamo sklypo žemės paskirtis iš žemės ūkio keičiama į kitą. Sklypas padalinamas suformuojant tris 

sklypus, kuriems nustatomas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos – G, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statybos – G1 ir vieną sklypą,  kuriam numatomas naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos- 
I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams – I2 

Įvažiavimas į planuojamą teritoriją iš žemėtvarkos projektu suprojektuoto 6m pločio kelio (akligatvio). 
Patekimui į gyvenamuosius sklypus suprojektuotas iš inžinerinės infrastruktūros sklypo.  Šiame sklype planuojama 
įrengti  privažiavimą, buitinių nuotekų valymo įrengimus, elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų 
koridorius.  

Sklypuose planuojamas gyvenamųjų namų su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais 
užstatymas. Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje 
teritorijoje nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto. Įvažiavimai į sklypus planuojami iš kelio numatyto 
infrastruktūros sklype. 

  
4.1.SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

4.1.1 aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo  aspektu 
         Planuojamas sklypas iš visų pusių apribotas žemės ūkio paskirties žemės sklypais. 90m į rytus nuo 
planuojamo sklypo yra Ž.Naumiesčio tvenkinys, kurio apsaugos zona – 200m, pakrantės apsaugos juosta – 10m 
(Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektas patvirtintas 1985-07-25 
Šilutės rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr.143. Patikslintos ir atitinka „Paviršinio vandens telkinių 
apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisykles“ patvirtintas 2001-11-07 LR Aplinkos ministro 
įsakymu Nr.540).  110m į vakarus nuo planuojamos teritorijos yra rajoninis kelias Nr.4208 Žemaičių Naumiestis – 
Gardamas – Švėkšna, nuo kurio 200m į šiaurę nuo planuojamo sklypo atsišakoja vietinis kelias į Pašusčius.  
       Planuojamas žemės sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis. Viešosios paskirties 
pastatų ar kitų svarbių objektų nėra.  

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. 

Sklypų inžineriniai tinklai: 
- geriamos kokybės vandeniu (Lietuvos higienos norma HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai”) planuojamas sklypas aprūpinamas iš gyvenvietės centralizuotos vandentiekio 
sistemos, vadovaujantis 2006-12-21 specialiosiomis sąlygomis Nr.(6.24-06)-173(S12), išduotomis UAB 
„Šilutės vandenys“. 
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- buitinių nuotekų valymas - nuotekoms valyti 4 sklype suplanuoti buitinių nuotekų valymo įrengimai, 
kurių sanitarinė apsaugos zona – 10m. Buitinės nuotekos išvalytos iki nustatytų koncentracijų (Nuotekų 
tvarkymo reglamentas, LR AM 2006 05 17, įsakymas Nr.D1-236) išleidžiamos į Ž.Naumiesčio 
tvenkinį;  

- elektra – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „VST“, Šilutės – Šilalės skyriaus, 2006-
12-20 išduotas sąlygas Nr. 49000-219; 

- šildymas – centralizuotų šilumos tinklų nėra, pagal 2006-12-21 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ išduotas 
specialiąsias sąlygas Nr.(1.16)-1178. Planuojamas vietinis šildymas. Šildymo sistema pasirenkama 
techninio projekto rengimo etape, įvertinant pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius 
reikalavimus; 

- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus, įvertinti  esamas melioracijos 
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-12-27 sąlygas Nr.KR3-
671; 

- lietaus kanalizacija ir ryšiai – centralizuotų tinklų nėra, neplanuojami. 
                 Tinklų ir įrengimų prijungimui ir aptarnavimui numatyti servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai 
detalizuojami rengiant techninius projektus.   
 
4.1. 2 erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 

Planuojama teritorija nepatenka į kraštovaizdžio vertybių sudėties turinčią teritoriją. Sklypuose 
planuojamas gyvenamųjų namų su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais užstatymas. 
Užstatymo architektūrinės išraiškos priemonės nereglamentuojamos. Kadangi želdinių planuojamoje teritorijoje 
nėra, numatomas sklypų želdinimas vadovaujantis STR 2.02.09:2005“ Vienbučiai gyvenamieji namai“ 
reikalavimais – ne mažiau 25% neužstatyto sklypo ploto. Įvažiavimai į sklypus planuojami iš kelio numatyto 
infrastruktūros sklype. 

Planuojama teritorija yra 750m į šiaurę nuo Žemaičių Naumiesčio dabartinės ribos, bet patenka į Žemaičių 
Naumiesčio generalinio plano, patvirtinto 1992-03-17 Šilutės rajono Ž.Naumiesčio tarybos sprendimu Nr.18.,  
gyvenamosios teritorijos zoną  ir atitinka šio plano sprendinius. Kadagiškiai yra Žemaičių Naumiesčio priemiestinė 
gyvenamoji teritorija, išsidėsčiusi 1,2km atstumu nuo miestelio centro, kuriame randasi visi pagrindinė 
visuomeninė ir aptarnavimo infrastruktūra. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu  (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 
neturės. 

 
4.1.3 priešgaisriniu aspektu 

Išorinis gaisrų gesinimas planuojamas iš Žemaičių Naumiesčio priešgaisrinio tvenkinio, kuris yra 90m į 
rytus nuplanuojamos teritorijos. Privažiavimui prie vandens telkinio numatytas pravažiavimas sklype 4.  

Atstumai tarp gretimų sklypų užstatymų atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai 
reikalavimai.“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.   

Rengiant pastatų techninius projektus, būtina suprojektuoti žaibosaugos sistemas, vadovaujantis STR 
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir RSN 139 -92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“. 

Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės. 
 
Projekto vadovė  (kvalifikacijos atestato Nr.A 695)                            architektė A. Čepienė  
                                                                                                              asistentas G. Tamošaitis 
Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime. 
Planavimo organizatorius:                                                          Antanina Venckienė 

                                                                                           (pagal Detaliojo teritorijų planavimo  
                                                                                                       organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 

                                                                                               2006-11-13 sutartį Nr.R5-(9.40)-785)                          
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