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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
1. Planavimo pagrindas: Šilutės rajono savivaldybės administracijos detaliojo teritorijų 

planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2008-02-15 Nr. R5-(9.40)-166. 
2. Planavimo tikslai: sklypo žemės ūkio paskirties keitimas į kitą paskirtį, nustatant 

gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį, 
užstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų tikslinimas. 

3. Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas detaliojo plano projektas. 
3.1. Procedūrų dokumentai:  
- Planavimo užduotis detaliajam planui rengti, patvirtinta Šilutės r. savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2008-06-02 Nr. Rs-(9.40)-537;  
- Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2008-03-26 Nr. 15; 
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 

2009-05-07 raštas Nr. (12.12)SSKL-53 „Dėl sąlygų nustatymo detaliajam planui rengti“. 
3.2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai: 
- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro centrinio duomenų banko 2008-05-26 išrašas;  
- žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis 2007-08-03 Nr. 8187;  
- žemės sklypo planas; 
- AB banko „Hansabankas“ 2008-07-23 raštas Nr. KL-SR-5381 dėl turto paskirties pakeitimo;  
3.3. Žemės sklypo tyrimų dokumentai: 
- žemės sklypo topografinė nuotrauka, parengta 2008-04 UAB „Agrometra“;  
- žemės sklypo istorinė pažyma, parengta 2007 m. UAB „Klaipėdos projektas“;  
3.4. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai (aktualios redakcijos):  
- LR teritorijų planavimo įstatymas 1995-12-12 Nr. I-1120 (2004-01-15 Nr. IX-1962);  
- LR aplinkos apsaugos įstatymas 1992-01-21 Nr. I-2223;  
- LR saugomų teritorijų įstatymas 1993-11-09 Nr. I-301 (2001-12-04 Nr. IX-628);  
- LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994-12-02 Nr. I-733 (2004-09-

28 Nr. IX-2452); 
- LR žemės įstatymas 1994-04-26 Nr. I-446 (2004-01-27 Nr. IX-1983); 
- LR vandens įstatymas 1997-10-21 Nr. VIII-474 (2003-03-25 Nr. IX-1388);  
- Nemuno deltos regioninio parko nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 1999-04-29 

nutarimu Nr. 490; 
- Kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2006-10-30 nutarimu Nr. 1086; 
- Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LR Vyriausybės 1992-05-

12 nutarimu Nr. 343 (1995-12-29 nutarimu Nr. 1640);  
- Žemės servitutų nustatymo administracinių aktų taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 

2004-10-14 nutarimu Nr. 1289; 
- LR Vyriausybės 1993-06-16 nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų 

statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“; 
- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 (2007-02-14 
įsakymu Nr. D1-98); 

- Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2004-05-03 
įsakymu Nr. D1-239 (2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473); 

- Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių 
specifikacija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2005-03-17 įsakymu Nr. D1-151; 

- Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu 
Nr. D1-236 (2007-10-08 įsakymu Nr. D1-515); 

- Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos 
apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586; 

3.5. Teritorijų planavimo dokumentai: 
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- Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų bendrasis 
planas, patvirtintas Šilutės r. LDT VK 1985-07-25 sprendimu Nr.143; 

- Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 
2005-10-12 įsakymu Nr. D1-488;  

- Nemuno deltos regioninio parko zonavimo pagrindinės nuostatos, patvirtintos LR 
Vyriausybės 2001-11-07 nutarimu Nr. 1312; 

- Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos 
ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 421;  

- Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti LR Vyriausybės 2004-08-19 
nutarimu Nr. 996;  

- Minijos kaimo krantinių ir prieplaukų Kintų sen., Šilutės r., detalusis planas, patvirtintas 
Šilutės r. savivaldybės 2008-03-27 sprendimu Nr. T1-455. 

- Pietinės Minijos kaimo dalies Kintų sen., Šilutės r. detalusis planas, patvirtintas Šilutės r. 
savivaldybės tarybos 2003-01-27 sprendimu Nr. V1-017.  
 

II. ESAMA TERITORIJOS BŪKLĖ 
 
1. Geografinė vieta. 
Žemės sklypas yra pietiniame Minijos kaimo pakraštyje, kairiajame (rytiniame) Minijos 

upės krante. Įsiterpęs ilgoje besiribojančių sodybinių sklypų eilėje ir nuo vakaruose 
vingiuojančios kranto linijos nutolęs apie 10 m rytuose sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės 
rajoniniu keliu Nr. 4271 Rūgailiai - Minija, už kurio plyti kanalais išraižytos užliejamos pievos. 

2. Ribos ir plotas. 
Žemės sklypas yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, jo ribos pažymėtos 

kadastro žemėlapyje. Sklypo planas yra artimos stačiakampiui netaisyklingo daugiakampio 
formos, su laužyta, pylimo šlaito liniją atkartojančia vakarine riba bei šiek tiek siaurėjantis 
vakarų kryptimi. Sklypo plotas yra 2462 m2, sklypo ilgis siekia nuo 52,41 m pietuose iki 71,86 m 
šiaurėje, plotis – nuo 35,17 m vakaruose iki 37,06 m rytuose.  

3. Užstatymas. 
Žemės sklype nėra nei pastatų, nei inžinerinių statinių ar (ir) įrenginių, nei žemės paviršiuje 

matomų buvusio užstatymo liekanų ar bent jų pėdsakų. Negausų aplinkinį užstatymą sudaro 
gyvenamosios ir kitos paskirties kaimyninių sodybų pastatai. Pietų pusėje, prie pat planuojamo 
sklypo ribos stovi 2003 m. statytas mūrinis, vieno aukšto su mansarda ūkinis pastatas 
/parduotuvė. 

4. Reljefas. 
Žemės sklypas yra Minijos žemupyje, priklausančiame plokščiai žemiausiai Pajūrio žemumos 

daliai – Nemuno deltos lygumai. Įtakos zonoje esančios teritorijos reljefo tipas – aliuvinės 
lygumos ir slėnių terasos. Vidutinė Minijos kaimo ir apylinkių žemės paviršiaus altitudė yra apie 
0,3 m virš jūros lygio. 

Planuojamos teritorijos paviršius sąlyginai lygus, šiek tiek žemėjantis rytų kryptimi. Žemės 
paviršiaus aukščių skirtumas ties vakarine ir rytine sklypo ribomis siekia apie 1 m ir sudaro apie 
1° nuolydį. Vidutinis absoliutinis žemės paviršiaus aukštis sklype (imant iki kaimyninio sklypo 
pietų pusėje pylimo šlaito) yra apie 0,5 m: didžiausias aukštis ties vakarine riba siekia apie 1,0 
m, mažiausias ties rytine – apie 0,0 m. Gretimybių atžvilgiu planuojamas sklypas yra apie 1 m 
gylio dauboje, kurią formuoja Minijos pakrantės (V) ir kelio (R) pylimai, bei su pakrantės 
pylimu sulygintas kaimyninio sklypo (P) reljefas. Sklypą juosiančių pylimų šlaitų nuolydis yra 
nuo 10° iki 30°. Pietinė planuojamo sklypo riba sutampa su kaimyninio sklypo šlaito viršaus 
linija, todėl šis šlaitas yra planuojamame sklype, kur jo ilgis horizontalioje projekcijoje siekia 
nuo 2 m (R) iki 3,5 m (V).  

5. Želdiniai. 
Žemės sklypas apaugęs vešlia žole, jame yra vienas kitas krūmokšnis. Medžių 

planuojamoje teritorijoje nėra, tik palei Minijos upę ant pylimo, nedidelėmis grupelėmis bei 
pavieniui auga ir stambesni želdiniai – pagrindinai lapuočiai medžiai bei krūmai. Minijos kaimą 



_____________________________________________________________________________ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS. 0806/1-01-SDP-AR. Lapas 3 iš 10. 

supa derlingos užliejamos pievos, apaugusios vešlia žoline augalija, sodybose yra užveisti sodai. 
6. Gamtos ir kultūros paveldas. 
Identifikuotų gamtos ar (ir) kultūros paveldo objektų, ar objektų, turinčių kultūrinės vertės 

požymių žemės sklype ir jo įtakos zonoje nėra, tačiau pats sklypas yra kultūros paveldo vietovės 
- Minijos kaimo dalis. Minijos kaimas yra valstybės saugoma kultūros paveldo vietovė – 
gyvenvietė, unikalus kodas kultūros vertybių registre 10322 (buvęs kodas U50), saugoma 
viešajam pažinimui ir naudojimui (KVAD direktoriaus 2005-03-21 įsakymas Nr. Į-80, LR  
Kultūros ministro 2005-04-26 įsakymas Nr. ĮV-190). 

Minijos kaimas yra Nemuno deltos regioniniame parke ir turi kultūrinio draustinio statusą. 
Draustinio identifikavimo kodas saugomų teritorijų kadastre 0220400000022 (įregistruotas į 
kadastrą 2008-06-11), pavadinimas - Mingės kaimo architektūrinis draustinis, reikšmė - 
konservacinio prioriteto funkcinė zona. Draustinio pobūdis – kultūrinis, draustinio rūšis – 
urbanistinis/architektūrinis. Draustinio tikslas - išsaugoti gatvinio-upinio etnografiškai vertingo 
žvejų kaimo architektūros pobūdį, planinę erdvinę struktūrą. Nemuno deltos regioninio parko 
tvarkymo plane, patvirtintame LR Aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr. D1-488, Minijos 
kaimui nustatyta kraštovaizdžio išsaugančiojo (GEk) tvarkymo zona.  

Nemuno deltos regioninis parkas įsteigtas LR Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo 
Seimo 1992-09-24 nutarimu Nr. I-2913 “Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo”, siekiant 
išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, 
jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Parko identifikavimo kodas saugomų teritorijų kadastre 
0700000000004 (įregistruotas į kadastrą 2005-10-13). 

Remiantis UAB „Klaipėdos projektas“ parengta istorine pažyma (istorikė J. Valančiūtė, 
Klaipėda, 2007 m.), į žemės sklypą patenka dvi istorinės sodybvietės (viena pilnai, kita dalimi), 
kurių sodybos sunykusios. Sklypo šiaurinėje dalyje XX a. I p. stovėjo sodyba, įsikūrusi XX a. pr. 
Sodybos sklypas buvo rėžio formos – ilgas ir siauras. Vakarinėje pusėje galu į upę stovėjo 
nedidelis medinis vienagalio plano gyvenamasis namas čerpių stogu, už jo – medinis ūkinis 
pastatas (daržinė, tvartas) nendrių stogu, orientuotas šiaurės rytų kryptimi. Po Antrojo pasaulinio 
karo sodyba buvo praktiškai negyvenama ir apie 1960-1970 m. nugriauta.  

Iš pietų pusės į sklypą patenka sodybos, įsikūrusios XIX a. pab., dalis. Ši sodyba irgi buvo 
nedidelė, joje vienas prieš kitą galais į upę stovėjo du pastatai: šiaurinėje pusėje - nedidelis 
vienagalio plano gyvenamasis namas, pietinėje – į klėtį panašus ūkinis pastatas, abu mediniai, 
nendriniais stogais. Ši sodyba, apleista dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, sunyko iki XX a. 7 deš.  

7. Inžineriniai tinklai.  
Žemės sklype inžinerinės infrastruktūros nėra, o sklypo įtakos zonoje esantiems 

vartotojams centralizuotai tiekiama tik elektros energija. 0,4 kV elektros oro linija kerta 
planuojamą sklypą vakarų pusėje, viena šios linijos atrama stovi kaimyniniame sklype šiaurės 
pusėje prie planuojamo sklypo ribos, kita – kaimyninio sklypo pietų pusėje ŠV kampe.  

Vandeniu ir šiluma vartotojai apsirūpina decentralizuotai, naudodami vietines sistemas. Į 
abu kaimyninius sklypus vanduo tiekiamas d32 vandentiekio linija, atvesta iš kitame upės krante 
esančio gręžinio. Ši linija praeina Minijos upės pakrantės pylimu šalia planuojamo sklypo ir yra 
nutiesta kaimyninio sklypo savininko lėšomis, tačiau nėra pripažinta tinkama naudoti.  

8. Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos ir apribojimai. 
Žemės sklypui galioja specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir apribojimai, kuriuos 

reglamentuoja LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (LR Vyriausybės 1995-12-29 
nutarimo Nr. 1640 redakcija) patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: II. 
Kelių apsaugos zonos (rajoninio kelio Nr. 4271 Rūgailiai – Minija apsaugos zona); VI. Elektros 
linijų apsaugos zonos (0,4 kV elektros oro linijos apsaugos zona); XXI. Žemės sklypai, kuriuose 
įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai ((?) sklype šių sistemų ar 
(ir) įrenginių nėra); XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (Minijos upės apsaugos 
zona); XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai  (Nemuno deltos regioninio parko teritorija); 
XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai ((?) Minijos kaimas turi ne kraštovaizdžio draustinio, o 
kultūrinio draustinio statusą); XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir 
įrenginių apsaugos zonos (d32 vandentiekio linijos apsaugos zona (linija nėra pripažinta tinkama 
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naudoti)). 
9. Gretimybės. 
Šiaurės pusėje (riba 3-4 (vakarinė dalis)): kitos paskirties žemės sklypas kadastrinis Nr. 

8874/0003:133 (suformuotas pagal preliminarius matavimus) individualiems namams/statiniams 
statyti ir eksploatuoti. Sklype stovi vieno buto gyvenamasis namas, tvartas, daržinė, 2 malkinės ir 
šiltnamis. Sklypo ir pastatų savininkai yra Jonas Lalas ir Nijolė Lalienė. 

Šiaurės pusėje (riba 3-4 (rytinė dalis)): žemės ūkio paskirties žemės sklypas kadastrinis Nr. 
8874/0003:127 (suformuotas pagal preliminarius matavimus). Pastatų sklype nėra. Sklypo 
savininkas yra Jonas Lalas. 

Pietų pusėje (riba 5-6): žemės ūkio paskirties žemės sklypas kadastrinis Nr. 8874/0003:121 
(suformuotas pagal preliminarius matavimus). Pastatų sklype nėra. Sklypo savininkas yra Marius 
Petrošius.  

Pietų pusėje (riba 6-7): kitos paskirties žemės sklypas kadastrinis Nr. 8874/0003:87 
(suformuotas pagal kadastrinius matavimus) individualiems namams/statiniams statyti ir 
eksploatuoti. Sklype stovi du pastatai: kavinė ir parduotuvė – ūkinis pastatas. Sklypo ir pastatų 
savininkas yra S. Petrošiaus individuali įmonė. Vadovaujantis Pietinės Minijos kaimo dalies 
Kintų seniūnijoje, Šilutės rajone detaliuoju planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 
2003-01-27 sprendimu Nr. V1-017, teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis – komercinės 
paskirties ir smulkaus verslo teritorija 

Rytų pusėje (riba 4-5): valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 4271 Rūgailiai – Minija. 
Kelio gabaritai: važiuojamosios dalies plotis – 6 m, kelio plotis – 8 m, kelio juostos plotis tarp 
raudonųjų linijų – 18 m. Vakarų pusėje kelio raudonoji linija apytiksliai sutampa su sklypo riba. 
Kelio danga - žvyras. Vanduo nuo kelio nuteka į šoninius kelio griovius. Grioviai neprižiūrimi, 
prižėlę žolių ir krūmų. 

Vakarų pusėje (riba 1-2-3): laisvos valstybinės žemės fondo žemė - 3,6...6,2 m pločio 
žemės juosta Minijos upės pylimo šlaite. Žemė įsiterpusi tarp planuojamo sklypo ir rekreacinės 
teritorijos, suformuotos laisvos valstybinės žemės fondo žemėje Minijos kaimo krantinių ir 
prieplaukų detaliuoju planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-03-27 
sprendimu Nr. T1-455. Šis laisvos valstybinės žemės plotas atsirado po to, kai atliekant 
planuojamo žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo pakoreguota jo preliminarių ribų, 
sutapdintų su minėtos rekreacinės teritorijos ribomis, padėtis.  

Rekreacinėje teritorijoje pastatų statyba nenumatyta. Planuojamo sklypo prieigose 
numatyta vieta vienos iš 34 laikinų plaukiojančių prieplaukų (valtims, motoriniams kateriams ir 
burinėms jachtoms) įrengimui. Pylimo viršuje numatytas 2,0 m pločio pėsčiųjų takas, sutapdintas 
su infrastruktūros koridoriumi numatomiems tiesti elektros kabeliams bei paskirstymo dėžutėms. 

10. Teritorijos vystymo tendencijos. 
Išretėjęs Minijos kaimas pamažu keliasi naujam gyvenimui, kuris pagrindinai siejamas su 

turizmo (ypač vandens turizmo) plėtra. Sodybos pertvarkomos bei atstatomos jau kitiems, ne 
ūkininkavimo poreikiams, neretai kaip poilsiui ar turistų aptarnavimui skirta vieta.  

 Saugomos teritorijos plėtra iš dalies atitinka kryptis, nustatytas Nemuno deltos regioninio 
parko tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiuose dokumentuose. Architektūrinio draustinio 
statusą turinti gyvenvietė vystoma atsižvelgiant į jai nustatytos konservacinio prioriteto 
funkcinės zonos reikalavimus iš esmės nekeisti susiklosčiusios planinės struktūros, ko negalima 
pasakyti apie vertingų kultūros paveldo elementų išsaugojimą, išryškinimą ar net atkūrimą. 
Senieji mediniai trobesiai jau baigia išnykti, jų vietą užima patogesni ir daugiau išdailinti namai. 
Atsižvelgiant į konkrečią situaciją, nauji pastatai statomi tiek buvusiųjų pastatų, tiek kitose 
vietose, daugiau ar mažiau išsaugant bendrąjį senųjų sodybų apstatymo charakterį, kontekstinius 
ryšius su aplinka.  

11. Probleminės situacijos.  
Pagrindines teritorijos plėtros problemas sąlygoja neigiamos raidos tendencijos, ypač tos, 

kurios susijusios su vartotojiškumu ir asmeninės naudos siekimu. Žemės reforma, sparti 
ekonominių ir socialinių santykių kaita, privačių ir viešų interesų skirtumai, teisės aktų ir teritorijų 
planavimo dokumentų stoka, kompensacijų už veiklos apribojimus nebuvimas ir pan. trukdo 
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užtikrinti nustatytą šių teritorijų apsaugos ir naudojimo režimą, juolab, kad į saugomas teritorijas 
dažnai žiūrima kaip į draudimų sistemą ir per mažai gilinamasi į jų teikiamą naudą. 

Nesant nei Minijos kaimo detaliojo plano, nei individualaus apsaugos reglamento, žemės 
sklypų savininkams dažnai tenka spręsti ne jų kompetencijos problemas, ko pasėkoje neretai 
gimsta trumparegiški sprendimai. Viena tokių - teritorijos inžinerinio aprūpinimo problema. 
Kadangi teritorijoje nėra centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų, apsirūpinimo vandeniu 
bei nuotekų tvarkymo problemos čia sprendžiamos individualiai, dažniausiai vieno sklypo 
mastu, kas ženkliai padidėjus vartotojų skaičiui gali sukelti ekologinių problemų. Kompleksiškai 
spręsti šią problemą keliems sklypų valdytojams gana sunku, nes gyvenvietės plėtra nėra vienu 
metu visą jos teritoriją apimantis procesas. 

 
III. TERITORIJOS RAIDOS KONCEPCIJA 
 
Žemės sklypo, kaip tam tikros teritorinės struktūros elemento plėtra yra neatsiejama nuo 

visos struktūros vystymo ir šį procesą sąlygojančių bei reguliuojančių veiksnių. Konkrečiu atveju 
žemės sklypo plėtrą tiesiogiai įtakos Minijos kaimo plėtra, o ypač tie jos aspektai, kurie tiesiogiai 
liečia visą teritorinę struktūrą. Minijos kaimas yra viešajam pažinimui ir naudojimui saugoma 
kultūros paveldo vietovė, todėl jos naudojimo, apsaugos ir tvarkymo kryptis bei prioritetus lemia 
jos reikšmingumas ir apsaugos tikslai. Kadangi Minijos kaimas yra Nemuno deltos regioniniame 
parke ir turi kultūrinio draustinio statusą, be kitų įstatymų ir teisės aktų veiklą jame 
reglamentuoja regioninių parkų ir draustinių nuostatai, jų tvarkymo planai bei apsaugos 
reglamentai, nustatantys pagrindinius šios teritorijos naudojimo, apsaugos bei tvarkymo 
reikalavimus. Vadovaujantis šių dokumentų nuostatomis bei atsižvelgiant į individualius 
planuojamos teritorijos ypatumus, planuojamo žemės sklypo raidos koncepcija pagrįsta bendrais 
visai teritorinei struktūrai apsaugos tikslais, siekiančiais sudaryti sąlygas dabarties ir ateities 
kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis. 

Pagrindinė žemės sklypo plėtros idėja – žemės sklypą vystyti kaip gyvenamąją, sodybinio 
tipo teritoriją, sudarant joje individualizuotas ir kokybiškas gyvenimo ir buities sąlygas bei 
galimybę užsiimti individualiu, kultūrinį turizmą skatinančiu verslu. Tuo tikslu žemės sklype 
numatoma statyti vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius – vieną ar kelis pagalbinio ūkio 
paskirties pogrupio pastatus. Gyvenamąjį namą numatoma prijungti prie centralizuotų elektros 
tinklų, aprūpinimui vandeniu ir šiluma bei nuotekų tvarkymui naudoti vietines (individualias) 
sistemas. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš rajoninio kelio Nr. 4271 Rūgaliai – Minija. 

Vadovaujantis Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu LR 
aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 421 ir Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo 
planu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-10-12 įsakymu Nr. D1-488, žemės sklypą 
numatoma naudoti bei tvarkyti atsižvelgiant į konservacinio prioriteto funkcinei zonai ir 
kraštovaizdžio išsaugančiojo (GEk) tvarkymo zonai nustatytus veiklos reglamentavimo 
reikalavimus.  

Kadangi sklype pastatų nėra, o buvusios sodybos pėdsakai neišlikę, naujus pastatus 
numatoma statyti vakarinėje sklypo dalyje buvusio užstatymo zonoje, jų vietas parenkant 
atsižvelgus į kraštovaizdžio ypatumus, tradicinės architektūros savitumus bei tyrimų (istorinių, 
archeologinių) medžiagos duomenis. Siekiant išvengti buvusio kaimo kompozicinės struktūros 
suskaidymo, architektūros kompleksiškumo sumenkinimo bei tradicinių ryšių su aplinka 
pažeidimo pavojaus, darbus numatoma vykdyti pagal projektus, numatančius konkrečias 
architektūrinės ir gamtinės aplinkos formavimo priemones (tame tarpe pastatų bei mažųjų 
kraštovaizdžio architektūros statinių (tvorų, inžinerinių įrenginių ir kt.) aukščius, dydžius, 
formas, detales, medžiagas, spalvas, proporcijas ir pan., želdinių rūšis, aukščius, formas bei 
vietas, takų ir kelių vietas bei dangas), susietas Minijos kaimo kompozicinės bei medžiaginės 
struktūros visuma. 

Nustatant teritorijos naudojimo apimtis numatoma užtikrinti rekreacines jos funkcijas, 
laikytis žmogui sveikos ir saugios aplinkos norminių kokybės rodiklių bei stengtis maksimaliai 
sumažinti antropogenizuotą apkrovą. 
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IV. SPRENDINIAI 
 
1. Planuojamos teritorijos ribos 
Planuojama teritorija pagrindiniame brėžinyje apribota planuojamos teritorijos 

ribomis. Į šią teritoriją įeina planuojamas žemės sklypas, esantis Šilutės r. sav., Kintų sen., 
Minijos k., kadastrinis Nr. 8874/0003:100. Teritorija, esanti už planuojamo sklypo ribų 
neplanuojama, tačiau sprendiniuose pateikiami inžinerinių tinklų plėtros už planuojamo sklypo 
ribų pasiūlymai, reikalingi planuojamos teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimui nustatyti. 
Teritorijos, esančios vakarų pusėje už planuojamo sklypo ribų, plėtra, kiek tai liečia planuojamą 
teritoriją, brėžiniuose pavaizduota vadovaujantis Minijos kaimo krantinės ir prieplaukos Kintų 
sen., Šilutės r. sav., detaliuoju planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-03-27 
sprendimu Nr. T1-455. 

 
2. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis 
Esama pagrindinė tikslinė planuojamos teritorijos žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio 

(žemės ūkio paskirties žemė) sprendiniuose keičiama į kitą (kitos paskirties žemę). 
 
3. Žemės sklypo ribos 
Planuojamo žemės sklypo ribos, įregistruotos žemės kadastro duomenų registre, 

paliekamos esamos. Planuojamo žemės sklypo ribų posūkio taškų ir centro koordinatės X/Y 
LKS-94 koordinačių sistemoje, sklypo kraštinių ilgiai ir sklypo plotas pateikti 1 lentelėje bei 
nurodyti pagrindiniame brėžinyje. 

                                                                                                                                   1 lentelė 
Sklypo ribų posūkio taškų ir centro 

koordinatės LKS-94 sistemoje 
Sklypo kraštinės Sklypo  

Nr. 
Sklypo 

plotas m2  
Taško Nr. X Y Kraštinė Padėtis* Ilgis m 

1 6139329.05 327804.81 1 - 2 V 19.73 
2 6139348.77 327804.21 2 - 3 V 15.90 
3 6139364.26 327800.62 3 - 4 Š 71.86 
4 6139363.55 327872.48 4 - 5 R 37.06 
5 6139326.51 327871.24 5 - 6 P 14.07 
6 6139327.13 327857.18 6 - 1 P 52.41 

1 2462 

Centras 6139348 327833    
 
*   pasaulio šalies kryptis, kuriai statmena kraštinė sklype esančio stebėtojo atžvilgiu. 
Sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami tiksliųjų geodezinių matavimų pagrindu. 
Sklypo ribos ir plotas gali būti keičiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

įstatymo nustatyta tvarka.  
 
4. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.  
 
4.1. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis /1/ 
Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamoji, mažaaukščių gyvenamųjų namų 

statybos teritorija – indeksas G/G1.  
4.2. Leistinas pastatų aukštis metrais /2/ 
Didžiausias leistinas pastatų aukštis, skaičiuojamas nuo pastatu užstatomo žemės 

paviršiaus ploto nuolydžio vidurkio iki kraigo – 8 m. Rodiklis atitinka Nemuno deltos regioninio 
parko apsaugos reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 421, 
reikalavimus.  

4.3. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas /3/ 
Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0.2. Rodiklis atitinka didžiausio 

leistino užstatymo ploto, kuris, vadovaujantis Nemuno deltos regioninio parko apsaugos 
reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 421 bei atsižvelgiant į 
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konkrečią situaciją, priimamas 500 m2, santykį su sklypo plotu. 
 
4.4. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas /4/ 
Didžiausias leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0.3.  
 
4.5. Statinių statybos zona, statybos riba 
Statinių statybos zona nustatyta atsižvelgiant į Minijos kaimo istorinių sodybų apstatymo 

charakterį ir apima vakarinę sklypo dalį. Statybos riba, už kurios pastatų statyba negalima, 
nustatyta atsižvelgiant į teritorijos reljefą, gretimybes, atitinkamų teisės aktų reglamentuojamus 
atstumus nuo kaimyninių sklypų ribų, pastatų, inžinerinių tinklų bei kitų objektų. Statinių 
statybos zona ir statybos riba su nurodytais atstumais iki sklypo ribų pažymėtos grafiškai 
pagrindiniame brėžinyje. Nustatyti statybos ribos atstumai iki sklypo ribų yra: iki 1-2-3(V) ir 3-4 
(Š) ribos - 3 m, iki 4-5 (R) ribos –  26 m, iki 5-6-1 (P) ribos – 6 m. Jeigu archeologinių tyrimų 
metu paaiškėtų, kad pastatai yra stovėję už nustatytos rytinės statybos ribos, atstumas iki 4-5 (R) 
sklypo ribos gali būti atitinkamai sumažintas. 

Statybos ribos nesiejamos su orientacinėmis sklypo inžinerinių tinklų bei įrenginių 
vietomis, ar (ir) jų apsaugos zonomis, tačiau rengiant statybos projektą bet kuriuo atveju tarp 
pastatų ir inžinerinių tinklų turi būti išlaikyti reikalingi normatyviniai atstumai. 

Vakarinė statybos riba nustatyta įvertinus elektros oro linijos iškėlimo (trasos pakeitimo) iš 
sklypo perspektyvą, kuri pavaizduota grafiškai brėžinyje ir aprašyta skyriuje 4.6. Tuo atveju, 
jeigu elektros oro linija nebus iškeliama, reikalingi normatyviniai atstumai tarp laidų ir pastatų 
turi būti išlaikomi.  

 
4.6. Komunalinių ar (ir) vietinių inžinerinių tinklų prijungimo sąlygos, žemės sklypo 

inžinerinio aprūpinimo būdai ir komunikaciniai koridoriai 
Aprūpinimo elektra būdai ir sąlygos. 
Planuojamą objektą numatoma prijungti prie esamos 0,4 kV elektros oro linijos. 

Prijungimas galimas dviem būdais: iškeliant elektros oro linijos atkarpą iš sklypo ir neiškeliant. 
Abiem atvejais atvadas nuo esamos oro linijos atramos iki įvadinio apskaitos skydo (toliau ĮAS) 
ir įvadas iki planuojamo objekto turi būti įrengiami požeminiais kabeliais. 

ĮAS vieta numatoma laisvoje valstybinėje žemėje prie vakarinės sklypo ribos, šiauriniame 
arba pietiniame jos krašte (priklausomai, nuo kurios atramos bus įrengiamas atvadas). Atvadui 
nuo atramos, esančios prie šiaurinės sklypo ribos, iki ĮES sklype projektuojamas servitutas S.2 
(žr. skyrių 4.8.), numatytas ir oro linijos atkarpos iškėlimo iš sklypo atvejui. Iškeliant oro liniją, 
požeminį kabelį tarp paliekamų oro linijos atramų numatoma trasuoti komunikaciniu 
koridoriumi, suplanuotu Minijos kaimo krantinės ir prieplaukos detaliuoju planu, patvirtintu 
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimu Nr. T1-455. 

Orientacinė elektros tinklų schema pavaizduota grafiškai brėžinyje, o konkretūs 
reikalavimai nustatomi projektavimo techninėse sąlygose.   

 Aprūpinimo vandeniu būdai ir sąlygos. 
Žemės sklypo aprūpinimui vandeniu planuojama individuali vandens tiekimo sistema – 

giluminis vandens gręžinys. Gręžinys planuojamas rytinėje sklypo dalyje, už pastatų statybos 
ribos. Pagal teisės aktų nustatytus dydžius gręžiniui nustatoma sanitarinė apsaugos zona (toliau 
SAZ) – 5 m pločio griežto režimo apsaugos juosta. Orientacinė gręžinio vieta pavaizduota 
grafiškai brėžinyje, o konkretūs reikalavimai nustatomi statinio projektavimo sąlygose. Įrengus 
gyvenvietėje centralizuotus tinklus, sklypo tinklus privaloma prijungti prie jų. 

Priešgaisriniams tikslams numatomas natūralus vandens telkinys – Minijos upė arba jos 
intakas - Purvalankio kanalas. 

Nuotekų tvarkymo būdai ir sąlygos. 
Nuotekų tvarkymui sklype turi būti įrengta individuali nuotekų tvarkymo sistema - nuotekų 

kaupimo rezervuaras (toliau NKR) arba vietinė nuotekų valykla (toliau VNV). VNV (NKR) 
planuojamas rytinėje sklypo dalyje, už pastatų statybos ribos. Įrengiant VNV, išvalytos nuotekos 
nuvedamos už sklypo ribų, į kitoje kelio pusėje, laisvoje valstybinėje žemėje esantį kanalą. 
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Gatvės juostos ribose vamzdžiai gali būti klojami tik prastūmimo būdu, neardant kelio dangos. 
Pagal teisės aktų nustatytus dydžius VNV (NKR) nustatoma 10 m pločio SAZ. Orientacinė VNV 
schema pavaizduota grafiškai brėžinyje, o konkretūs reikalavimai nustatomi statinio 
projektavimo sąlygose, atsižvelgiant pasirinktą VNV tipą. Įrengus gyvenvietėje centralizuotus 
nuotekų tinklus, sklypo tinklus privaloma prijungti prie jų.  

Aprūpinimo šiluma būdai ir sąlygos. 
Planuojamo objekto aprūpinimas šiluma – individualus. Šilumos gamybai ir tiekimui gali 

būti naudojamos įvairios autonominės šildymo sistemos, nepažeidžiančios teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo (pastatų stoguose ir prie išorinių sienų neleidžiama įrengti saulės energijos 
akumuliavimo įrenginių) bei atitinkamų saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. Konkretūs 
reikalavimai nustatomi statinio projektavimo sąlygose, atsižvelgiant į pasirinktą sistemos tipą. 
Bet kuriuo atveju projektuojant ir įrengiant šildymo sistemą turi būti užtikrinta, kad aplinka 
nebus teršiama pavojingomis medžiagomis, o galima jos tarša neviršys leistinų normų.  

 
4.7. Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai 
Kadangi vietinių kelių šalia planuojamos teritorijos nėra, nuovaža į sklypą planuojama iš V 

kategorijos rajoninio kelio Nr. 4271 Rūgaliai (Rūgailiai) – Minija. Įvažiavimo (išvažiavimo) į 
sklypą (iš sklypo) vieta planuojama iš rytų pusės, netoli šiaurinės sklypo ribos. Įrengiant nuovažą 
turi būti sutvarkytas šoninis kelio griovys, o po nuovaža įrengta vandens pralaida. Darbams už 
planuojamo sklypo ribų atlikti būtinas kelio ir žemės valdytojo ar jos savininko leidimas. 
Techniniai reikalavimai nuovažos įrengimui bei su sklypu besiribojančio šoninio kelio griovio 
sutvarkymui nustatomi statinio projektavimo sąlygose.  

 
4.8. Servitutai 
Prie pietinės sklypo ribos projektuojamas statinio servitutas, suteikiantis teisę naudotis 

sklypo dalimi prižiūrint, remontuojant bei rekonstruojant kaimyniniame sklype, kurio kadastrinis 
Nr. 8874/0003:87, stovintį pastatą, kurio unikalus Nr. 8800-3000-8014 (tarnaujantysis daiktas). 
Servituto zona yra 3 m pločio žemės juosta šalia pastato, abipus pastato prasikišusi po 3 m, jos 
plotas – 75 m2. Servituto zona pažymėta grafiškai brėžinyje bei numeruota indeksu S.1. 

Prie šiaurinės sklypo ribos projektuojamas inžinerinių tinklų servitutas, suteikiantis teisę 
tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas ir jomis naudotis (tarnaujantysis 
daiktas). Servituto zona yra 3 m pločio žemės juosta nuo elektros oro linijos atramos apsaugos 
zonos krašto rytų pusėje iki vakarinės sklypo ribos, jos plotas – 28 m2. Servituto zona pažymėta 
grafiškai brėžinyje bei numeruota indeksu S.2. 

Esamų bendro naudojimo inžinerinių tinklų apsaugos zonų ribose esančioje sklypo dalyje 
galioja įstatymų nustatyti servitutai, suteikiantys šiuos tinklus eksploatuojančioms įmonėms 
teises, nustatytas tų tinklų apsaugos zonų naudojimo sąlygose (žr. 4.9.). 

 
4.9. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 
Žemės sklypui (jo dalims) nustatomos (paliekamos galioti esamos) žemiau nurodytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir apribojimai, kuriuos reglamentuoja LR Vyriausybės 
1992- 05-12 nutarimu Nr. 343 (LR Vyriausybės 1995-12-29 nutarimo Nr. 1640 redakcija) 
patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų atitinkami skyriai. 

II. Kelių apsaugos zonos. Sąlygos galioja į rajoninio kelio Nr. 4271 Rūgailiai - Minija 
apsaugos zoną – žemės juostą, kurios plotis po 20 m nuo kelio briaunų į abi puses, patenkančiai 
sklypo daliai, kurios plotas 532 m2. Apsaugos zona pažymėta grafiškai brėžinyje. 

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Sąlygos galioja į 0,4 kV elektros oro linijos apsaugos 
zoną, kurios plotis po 2 m nuo kraštinių laidų, patenkančiai sklypo daliai, kurios plotas 113 m2. 
Apsaugos zona pažymėta grafiškai brėžinyje. 

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Sąlygos galioja visam 
sklypui, esančiam nekilnojamosios kultūros vertybės, kurios unikalus kodas 10322 – Minijos 
kaimo teritorijoje. 

XXIX. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Sąlygos galioja visam sklypui, 
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patenkančiam į Minijos upės apsaugos zoną – žemės juostą, kurios plotis 200 m nuo kranto 
linijos (1,2 past.). Į Minijos upės apsaugos juostą planuojamas sklypas nepatenka. Apsaugos 
juosta pažymėta grafiškai brėžinyje (3,4 past.).  

Pastabos: 
1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Minijos upės baseino plotas 

yra 2942,1 km2, ilgis – 201,8 km.  
2. Vadovaujantis Šilutės rajono vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos 

juostų projektu, patvirtintu 1985-07-25 Šilutės rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 
143, Minijos upės apsaugos zonos plotis yra 500 m ir atitinka iki 2007-05-01 galiojusius 
reikalavimus. Vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos 
juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 
(LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-98 redakcija), Minijos upės 
apsaugos zonos plotis yra 200 m, koks ir priimamas projekte. Šis pakeitimas sklypui įtakos 
neturi, kadangi abiem atvejais į upės apsaugos zoną patenka visas sklypas.  

3. Minijos upės pakrantės apsaugos juosta, nustatyta vadovaujantis Šilutės rajono vandens 
telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų projektu, patvirtintu 1985-07-25 Šilutės 
rajono LDT vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 143, bei Minijos kaimo krantinės ir prieplaukos 
detaliuoju planu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2008-03-07 sprendimu Nr. T1-
455. Apsaugos juostos riba yra nutolusi nuo sklypo ribos ne mažiau kaip 4,5 m.  

4. Planuojama statybos riba nuo Minijos upės kranto linijos nutolusi ne mažiau kaip 17 m.   
XXXIV. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Sąlygos galioja visam sklypui, esančiam 

Nemuno deltos regioniniame parke. 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. 

Sąlygos galioja į d32 vandentiekio linijos apsaugos zoną – žemės juostą, kurios plotis po 5 m 
nuo vamzdynų ašies, patenkančiai žemės sklypo daliai, kurios plotas 10 m2. Apsaugos zona 
pažymėta grafiškai brėžinyje. 

LII. Dirvožemio apsauga. Sąlygos galioja visam sklypui. 
 
Pastaba. Detaliuoju planu naikinamos anksčiau nustatytos specialiosios sąlygos XXI. 

Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, 
kadangi šios zonos melioracijos sistemą sudaro melioracijos grioviai, kurie, įskaitant ir jų 
apsaugos zonas, į planuojamą teritoriją nepatenka. Taip pat naikinamos ir specialiosios sąlygos 
XXXV. Kraštovaizdžio draustiniai, kadangi Minijos kaimas yra ne kraštovaizdžio, o kultūrinis 
draustinis.  

 
4.10. Valstybinių parkų planavimo schemose nustatytų kraštovaizdžio tvarkymo zonų 

reglamentai  
Nemuno deltos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 

2002-08-10 įsakymu Nr. 421. Nemuno deltos regioninio parko konservacinio prioriteto 
funkcinė zona - Minijos (Mingės) kaimo architektūrinis draustinis (saugomos teritorijos 
identifikavimo kodas 0220400000022, nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 
10322).  Galioja visam sklypui. 

Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005-
10-12 įsakymu Nr. D1-488. Kraštovaizdžio išsaugančiojo (GEk) tvarkymo zona. Galioja 
visam sklypui. 
 

4.11. Pastatų skaičius ir išdėstymo pobūdis /a/  
Sklype gali būti statomas vienas gyvenamasis namas su dviem priklausiniais, neskaitant                         

lauko rūsio. Didesnis priklausinių skaičius leidžiamas tuo atveju, jeigu yra duomenų, įrodančių 
tokio skaičiaus pastatų buvimo faktus sklype. Sodybos pastatai turi būti atskirai stovintys: jie 
negali būti blokuojami nei tarpusavyje, nei su kaimyninių sklypų pastatais. Pastatų išdėstymo 
pobūdis bei jų erdviniai ryšiai su aplinka (orientacija ir padėtis sklypo ribų, kraštovaizdžio 
elementų ir vienas kito atžvilgiu) negali iš esmės skirtis nuo tradicinio vietos etnografinių sodybų 
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užstatymo pobūdžio bei grafiškai brėžinyje pažymėtų orientacinių pastatų statybos vietų.  
Nustatant tikslias pastatų statybos vietas privaloma vadovautis istorine medžiaga. Prieš 

rengiant statybos projektą, turi būti parengti ir su KPD Klaipėdos teritoriniu padaliniu suderinti 
sklypo užstatymo projektiniai pasiūlymai.  

 
4.12. Pastatų architektūrinės išraiškos priemonės /b/ 
Pastatų architektūrinė išraiška turi harmoningai derėti su gamtos ir kultūros paveldu. 

Pastatų tūris, forma, kompozicinės priemonės (proporcijos, ritmika, elementų mastelis), spalva, 
medžiaga bei faktūros turi būti artimi vietos tradicinei architektūrai.  

Didžiausias leistinas gyvenamuoju namu užstatomo sklypo plotas - 120 m2. 
Didžiausias leistinas gyvenamojo namo aukštis (nuo pastatu užstatomo žemės paviršiaus 

ploto nuolydžio vidurkio) iki karnizo - 4 m. 
Didžiausias leistinas gyvenamojo namo aukštų skaičius – 1 aukštas su mansarda. 
Didžiausias leistinas priklausinių aukštų skaičius – 1 aukštas. 
Pastatų plano forma – stačiakampis. Gyvenamasis namas gali būti su veranda (verandomis).  
Pastatų stogų forma – dvišlaičiai. Šlaito nuolydis – būdingas tradicinei architektūrai.  
Pastatų apdailai, architektūriniams elementams ir stogų dangai turi būti naudojamos 

tradicinės medžiagos, būdingos draustinyje esantiems kultūros paveldo objektams, kitiems 
kultūrinės vertės požymių turintiems pastatams: sienoms – medis, akmuo, tinkas, degtos raudono 
molio plytos; stogo dangai – čerpės, nendrės. Pastatų sienas rekomenduojama dažyti pilka, ruda, 
gelsva spalvomis, stogų spalva – pilka ar rausva (degto molio). 

Pastatų stoguose ir prie išorinių sienų neleidžiama įrengti saulės energijos akumuliavimo 
įrenginių. 

 
4.13. Teritorijos tvarkymas /c/  
Negalima naikinti, keisti ar kitaip žaloti reljefo formų. 
Takų ir kelių dangos gali būti įrengiamos tik iš natūralių medžiagų: grunto, skaldos, 

akmens, medžio trinkelių. 
Tvora gali būti tik ažūrinė (vielos, virbų, tašelių ir pan.), ne aukštesnė kaip 1,5 m, be 

cokolio. Tvoros medžiagos ir stilistika turi derėti prie aptveriamų pastatų ir aplinkos.  
Teritorijos apželdinimui turi būti parenkami Minijos kaimui būdingi medžiai ir krūmai. 

Formuojant stambesnes želdinių grupes būtina įvertinti aplinkos elementų kontekstinius ryšius, 
saugoti estetiniu požiūriu vertingus ir įspūdingus gamtovaizdžius. 

 
4.14. Želdynų plotas /d/ 
Želdynų plotas sklype turi sudaryti ne mažiau, kaip 25% neužstatyto sklypo ploto. Šis 

rodiklis atitinka STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ ir STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai 
gyvenamieji pastatai" reikalavimus.   

 
 


