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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas. Kitos paskirties inžinerinio statinio - tvoros, Pylimo g. 1A, Rusnės mstl., 
Šilutės r. sav., statybos projektas. 

Statybos adresas. Pylimo g. 1A, Rusnės mstl., Šilutės r. sav. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 
8854/0003:236. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0634-6354. 

Statytojas (užsakovas).  
Projektuotojas. Projektą parengė UAB „TS Projects“, projekto vadovas ir architektas Giedrius 

Bujokas (kvalifikacijos dokumentas Nr. 000854). 
Statinio paskirtis. Projektuojama tvora - kitos paskirties inžinerinis statinys [12.], paskirtis pagal 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 
Statybos rūšis. Nauja statyba. 
Statinio kategorija. Projektuojama tvora - nesudėtingasis I grupės inžinerinis statinys. 
Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis: 
- nuosavybės dokumentais; 
- nekilnojamo turto registro duomenimis; 
- žemės sklypo planu; 
- Kultūros paveldo departamento Rusnės miestelio istorinė dalis (kodas 2933), vertinimo tarybos 

aktu. 
 
PRIVALOMŲJŲ PROJEKTO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 

STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
LR įstatymai 

1. LR Statybos įstatymas. 
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
3. Lietuvos standartas LST 1516:2015. 
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.  
5. LR Saugomų teritorijų įstatymas. 
6. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
7. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 
8. LR Želdynų įstatymas. 

 
Statybos techniniai reglamentai 

Eil. 
Nr. 

Reglamentas Pavadinimas 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
2. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
5. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
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Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas. 

6. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
7. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

 
Statybos normos, taisyklės ir kt. 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-637). 
 

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos  

2005-05-15 įsakymą Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. 
 

Paveldo tvarkybos reglamentai 
PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“; 
vadovautis minimo reglamento 3p. „Parengti archeologinio paveldo objektų tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projektus, atlikti archeologinio paveldo objektų tvarkomuosius paveldosaugos 
darbus, paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, vadovauti tokiems darbams turi teisę Specialistų, 
vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei 
vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-
146 (Žin., 2005, Nr. 60-2157), nustatyta tvarka atestuotas specialistas. Kai kuriuos darbus gali atlikti 
neatestuoti pagalbininkai, prižiūrimi atestuoto specialisto, atsakančio už tokius darbus.“ 

 
Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir 

stiprumas, žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, 
kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto 
parengimui reikalingi duomenys 

Analizuojamas objektas yra žemės sklype kadastrinis Nr. 8854/0003:236, Pylimo g. 1A, Rusnės 
mstl., Šilutės r. sav. Žemės sklypo plotas 1750 m². Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, 
naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos. Prie žemės sklypo patenkama iš Pylimo gatvės.  

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
kraštovaizdžio draustiniai; 
gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai; 
valstybiniai parkai; 
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; 
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos. 
Higieninė ir ekologinė situacija 
Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 

kenksmingų medžiagų.  
Želdiniai 
Sklype želdinių nėra.  
Patekimas į sklypą, aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 
Prie žemės sklypo patenkama iš Pylimo gatvės. Įvažiavimai ir kiemas esamų bei kitu projektu 

suprojektuotų kietų dangų. Sklype želdinių nėra.  
Klimato sąlygos: 
- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7º C; 
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1º C; 
- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8º C; 
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7º C; 
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- vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm; 
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16 m/s; 
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40 cm; 
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108 cm; 
- santykinis metinis oro drėgnumas 82 %. 

 

 
 

Gretimybės 
Gretimuose sklypuose yra esami daugiausiai gyvenamosios paskirties objektai. Projektuojama 

tvora patenka į nekilnojamosios kultūros verybės Rusnės miestelio istorinę dalį (kodas 2933). 
Statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas 
Topografinę nuotrauką parengė UAB „Šilutės matas“. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV – 

548. Skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal kadastrinių matavimų duomenis ir vietą. 
LAS07 aukščių sistemoje, LKS – 94 koordinačių sistemoje, horizontalių laiptas – 0,5 m.  

Šiuo metu žemės sklype yra gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-0513-30047). Žemės sklype 
praeina vandentiekio, buitinių nuotekų, drenažo tinklai bei elektros linijos. Žemės sklype 2019-04-16 
išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-37-190416-00024 statinių statybai ir griovimui. 

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 
kenksmingų medžiagų. Sklype želdinių nėra.  

Projektuojama tvora yra nesudėtingasis inžinerinis statinys, kuriam statybos darbų metu 
geologiniai tyrinėjimai neatliekami.  

Atsižvelgiant į tai jog Rusnės miestelio istorinė dalis, kultūros vertybės apskaitos dokumentuose 
nurodytas vertingųjų savybių pobūdis archreologinis, vadovaujantis LR Nekilnojamųjų kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 3 d., bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 
„Archeologinio paveldo tvarkyba“ 12 p. nuostatomis prieš atliekant statybos darbus būtina žemės 
judinimo vietose atlikti archeologinius tyrimus. Rengiant archeologinius tyrimus vadovautis PTR 
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 3 p. nurodytais reikalavimais. Archeologiniai tyrimai 
padėtų surinkti informaciją apie išlikusias, pakitusias ar prarastas archeologinio pobūdžio vertingąsias 
savybes, nustatyti tiriamo objekto istorinę raidą patvirtinančius faktus, juos apibendrinti ir 
dokumentuoti. 

 
Pagrindiniai techniniai rodikliai: 
sklypo plotas – 1750,00 m²; 

Objekto 
sklypas 
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sklypo užstatymo plotas  – 271,00 m²; 
sklypo užstatymo tankis – 15% ir intensyvumas – 11%; 
apželdintas sklypo plotas - 1115,00 m²,  >64%; 
automobilių stovėjimo vietų skaičius – esamas, sklype, projektu nedetalizuojamas; 
sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems inžineriniams 

statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais nustatytų 
apsaugos zonų dydis ir plotas: 

kraštovaizdžio draustiniai - 1750 m²; 
gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai - 1750 m²; 
valstybiniai parkai - 1750 m²; 
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos - 1750 m²; 
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos - 1750 m². 
statybos laikotarpiui nuomojamos žemės plotas (kai reikia) – projektu nenumatoma. 
 
Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos, 

paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa. 
Projektu atliekama tvoros statyba. Tvora skirta sodybos teritorijos aptvėrimui. Kadangi teritorija 

nėra intensyviai apgyvendinta numatomas sklypo aptvėrimas tvora reikalingas teritorijos ir turto 
saugumui užtikrinti. Projektuojama tvora 1,20 aukščio, be pamato, medinių vertikaliai orientuotų  
lentelių. Tvoros spalva - ruda.  

Esami inžineriniai tinklai, želdiniai, sklypų ribos, išsaugomi. Virš esmų inžinerinių tinklų ir 
įrenginių vietoje, atliekant darbus, žemės darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. 

 
Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas m2 1750,00  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 11  

3. sklypo užstatymo tankis % 15  

II SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

   

1. Projektuojama tvora   Nesudėtingasis I grupės 
inžinerinis statinys 

1. Aukštis m 1,20  

2. Ilgis* m 186,00  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 
Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, 

informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) 
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 

pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype 
Šiuo metu žemės sklype yra gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4400-0513-30047). Žemės sklype 

praeina vandentiekio, buitinių nuotekų, drenažo tinklai bei elektros linijos. Žemės sklype 2019-04-16 
išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-37-190416-00024 statinių statybai ir griovimui. 
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pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą 
Prie žemės sklypo patenkama iš Pylimo gatvės. Įvažiavimai ir kiemas esamų bei kitu projektu 

suprojektuotų kietų dangų. Tvoros aukščiai parenkami pagal nusistovėjusį žemės paviršiaus lygį.  
teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą 
Teritorijos vertikalus planavimas esamas. Atmosferos krituliai nesikaups greta objektų. Lietaus 

vanduo nuo teritorijos nutekės link sklypo ribų. Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus pažeisti turi būti 
atstatyti žalios vejos ir želdynų plotai. Laikini privažiavimo keliai neįrengiami. 

aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero elementus 
Įrengus tvorą žalios vejos ir želdynų plotai atnaujinimi. Laikini privažiavimo keliai neįrengiami.  
Susidariusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VII 1-787) 31 

straipsnio nustatyta tvarka. Želdiniai – medžiai ir krūmai nenaikinami. 
Projektu numatoma inžinerinių statinių statyba, pastatai neprojektuojami. Darbuotojų nebus, jų 

zonos nenumatomos, eksterjero elementai neprojektuojami.  
sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių 

įrengimą 
Darbuotojų poilsio zonos neprojektuojamos, apšvietimo sprendiniai nenumatomi. Elektroninio 

vaizdo informacijos ir reklamos priemonės neprojektuojamos.  
sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones 
Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti ar įrengti 

įspėjamuosius informacinius ženklus. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta objekto, žemės 
sklype. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. 
Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus 
uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys 
neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.  

lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikšteles už 
sklypo ribų 

Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta objekto. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo 
metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai 
nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai 
inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms 
neturės.  

sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus 
(krovininio autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo ar 
krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami susiekimo 
dalyje) 

Prie žemės sklypo patenkama iš Pylimo gatvės. Įvažiavimai ir kiemas esamų bei kitu projektu 
suprojektuotų kietų dangų. Projektu numatomas tik tvoros įrengimas. 

atliekų surinkimą ir tvarkymą 
Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis. 
1. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1.1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
1.2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
1.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 

stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.  

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos 
rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. 
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Statybvietės  įrengimą; 
Statybvietė įrengiama vadovaujantis: 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; 
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. 
Statybvietė įrengiama pastato sklype.  
Vadovaujantis Statybininių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006-12-29 Aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-637 pateikiamas planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) 
pagal atskiras statybinių atliekų rūšis. 

 
Metalai, stiklas, plastikai, mediena turi būti rūšiuojami. Tokias atliekas galima pristatyti į Šilutės 

rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo  ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelę Šyšos g. 1a., Rumšų kaimas, Šilutės r.  Statybvietėje siekiant išvengti 
aplinkos taršos dulkėmis atliekos nebus smulkinamos mobilia ar kita įranga vietoje. Statybinės atliekos 
neturi būti sandėliuojamos greta analizuojamo objekto: kenksmingos - ilgiau nei truks statybos darbai, 
nekenksmingos iki metų. 

statybvietės  įrengimą; 
Statybvietė įrengiama vadovaujantis: 
- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais; 
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; 
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus. 
projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos 
saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams 

Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu. Gaminiai turi būti sertifikuoti. 

Teritorija ir sklypas patenka į - nekilnojamosios kultūros verybės Rusnės miestelio istorinę dalį 
(unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 2933). Darbų metu viešajam pažinimui ir 
naudojimui saugomo kultūros paveldo objekto vertingosios  savybės turi būti saugomos  kaip  to 
reikalaujama Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. 3 d. Saugomame objekte 
draudžiama naikinti ir kitaip žaloti nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų aplinkos autentiškumą bei jų 
vertingąsias savybes, registruotas Kultūros vertybių registre. 

Projekto sprendiniai neprieštarauja esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 
visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio reikalavimams, nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimų. Projekto sprendiniai atitinka LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo nuostatas. 

gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie statinių ir 
apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą 

Privažiavimai priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos transportui – esami. Patekimas į sklypą iš 
vakarinės sklypo pusės. Esami atviri vandens telkiniai – Pakalnės upė, nuo žemės sklypo nutolusi 
vidutiniškai iki 100 m. 

automobilinių gaisrinių kopėčių ir (ar) gaisrinio keltuvo siekių diagramas, skaičiavimus (jei 
būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis) 

Projektuojamas nesudėtingasis inžinerinis statinys, papildomos priešgasirinės priemonės įrenginio 
funcionavimui, jo apsaugai, ar gretimiems pastatams ir statiniams projektu nenumatomos, diagramos, 
skaičiavimai nedetalizuojami. 

priemones, užtikrinančias, kad gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo keliai ir 
aikštelės nebūtų užstatytos; privažiavimo prie išorės gaisrų gesinimo priemonių ženklinimą (jei tai 
būtina) (kai nerengiama gaisrinės saugos dalis) 
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Privažiavimo keliai prie objektų neturi būti užstatyti, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių 
privažiavimo keliai ir aikštelės turi būti atviros. 

žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas reikalavimai nekeliami. Priemonės skirtos žmonėms su 

negalia neprojektuojamos. 
 

Statybos įtaka aplinkai.  
Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdys. 

Atmosferos tarša nenumatoma. Atliekant statybos darbus nebus neigiamo poveikio aplinkinėms 
teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, triukšmo ribiniai dydžiai 
nebus viršyjami. Triukšmo lygis ir jo vertės - planuojamame žemės sklype, ties planuojamo sklypo 
ribomis neviršys reikalavimų numatytų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 

Atmosferos cheminė ir fizikinė tarša nenumatoma. Analizuojamo objekto statybos ir 
eksploatacijos metu biologinės taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių mikroorganizmų) susidarymas 
nenumatomas. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo. 
Vykdant statybos darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios 
reikalavimų. 

 
Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas. 
Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas.  
 
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos 

apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), 
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 
priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte 
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas 

Remiantis Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo planu teritorija – gyvenamosios paskirties 
žemėje, kultūros paveldo požiūriu vertingi miestai, miesteliai, kaimai ar jų dalys, išsaugojančio 
tvarkymo (GEk).  

 
Projektuojama tvora ir sklypas patenka į Rusnės miestelio istorinę dalį - unikalus kodas 

nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 2933. Vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis, 
architektūrinis, inžinerinis, istorinis, kraštovaizdžio, urbanistinis, želdynų. 

Objekto vieta 
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VERTINGOSIOS SAVYBĖS: 
Planinės struktūros tipas; Planinės struktūros tinklas - projektu nekeičiami. 
Keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos – su 

projektuojama tvora, vertinimo tarybos akte minima gatvė, neuždaroma. Pylimo gatvėje lauko akmenų 
grindinys projektu neliečiamas.  

Gamtiniai elementai – lygus reljefas projektu nekeičiamas, įvažiavimai iki vertinimo tarybos akte 
minimų sodybų neuždaromi, perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais pobūdis nekeičiamas. 

Tūrinės erdvinės struktūros sandara – projektu nekeičiama. 
Užstatymo tipai – Pylimo gatvė projektu nekeičiami. 
Atviros erdvės; Panoramos – projektu nekeičiamos. 
Perspektyvos, Išklotinės – istoriniuose šaltiniuose sodybos buvo aptveriamos ažūrinėmis 

medinėmis tvoromis. Projektuojama tvora bus perregima, neaukšta – 1,20 m aukščio. Su 
projektuojama tvora vertinimo tarybos akte minimiems objektams perspektyvos neįtakojamos, 
išklotinės nekeičiamos.  

Dominantės – projektu neįtakojamos. 
Užstatymo bruožai – žemės sklype numatomas Rusnės miestelio istorinei daliai būdingas sklypo 

apribojimas projektuojama tvora iš medinių, vertikaliai orientuotų lentelių. Projektuojama tvora 1,20 
aukščio, be pamato. Tvoros spalva - ruda. Planuojama tvora savo architektūrine išraiška būdinga 
regiono mažajai architektūrai. Prieduose pateikiami istoriniai Rusnės miesteliui būdingi tvoros 
pavyzdžiai.  Projektuojama tvora neigiamos įtakos neturės vertinimo tarybos akte minimoms 
vertingosioms savybėms. 

 
Atsižvelgiant į tai jog Rusnės miestelio istorinė dalis, kultūros vertybės apskaitos dokumentuose 

nurodytas vertingųjų savybių pobūdis archreologinis, vadovaujantis LR Nekilnojamųjų kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 3 d., bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 
„Archeologinio paveldo tvarkyba“ 12 p. nuostatomis prieš atliekant statybos darbus būtina žemės 
judinimo vietose atlikti archeologinius tyrimus. Rengiant archeologinius tyrimus vadovautis PTR 
2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 3 p. nurodytais reikalavimais.  

 
Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia 
valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka statybos 
normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. 

Rusnės miestelio istorinė 
dalis (kodas 2933) 

Objekto vieta 
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