Teritorijos tarp Medvalakio g., Bangų g., Smilgų g.
ir žemės sklypų Smilgų g. 6 ir Medvalakio g. 25,
Palangoje, detalusis planas

Planavimo organizatorius:
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Vytauto g.112, Palanga,
Tel.(8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217,
el.paštas: administracija@palanga.lt.

Sprendinių konkretizavimas

Teritorijų planavimo dokumento
pavadinimas:
Teritorijos tarp Medvalakio g., Bangų g.,
Smilgų g. ir žemės sklypų Smilgų g. 6 ir
Medvalakio g. 25, Palangoje, detalusis planas

IV. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
4.1. DETALIOJO PLANO RENGIMO PAGRINDAI IR SĄLYGOS
Planuojamos teritorijos sprendiniai formuojami vadovaujantis:

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 24 d. įsakymu
Nr. A1-1310 ,,Dėl teritorijos tarp Medvalakio g., Bangų g., Smilgų g. ir žemės sklypų
Smilgų g. 6 ir Medvalakio g. 25, Palangoje, detaliojo plano rengimo“

Teritorijos tarp Medvalakio g., Bangų g., Smilgų g. ir žemės sklypų Smilgų g. 6 ir
Medvalakio g. 25, Palangoje, planavimo darbų programa, patvirtinta Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1-1357;

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 12 d. teritorijų
planavimo sąlygomis Nr. REG17498;

Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr.
REG17560;

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m.
gruodžio 13 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr. REG17641;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 13 d. teritorijų planavimo
sąlygomis Nr. REG17650;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. gruodžio 8 d. planavimo sąlygomis
detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 2016/1356-TP;

UAB „Palangos vandenys“ 2016 m. gruodžio 7 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr.
REG17218;

TEO LT, AB 2016 m. gruodžio 7 d. teritorijų planavimo sąlygomis Nr. REG17173.
4.2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO UŽDAVINIAI
Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo
privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų
planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
4.3. PLANAVIMO TIKSLAI
Numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus,
inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,
žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo
reglamentų nustatymas.
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4.4. PAGRINDINIAI SPRENDINIAI


Žemės sklypui Nr.1 (Bangų g. 13, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:69; plotas - 2.3161 ha)
nustatyti reglamentai, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-13
sprendimu Nr.T2-326 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.13, Palangoje, detaliuoju planu“;
registracijos Nr. 000253000387;



Statybos ribos žemės sklype Nr. 1 nustatytos vadovaujantis patvirtintu „Daugiabučio
gyvenamojo namo Bangų g. 13, Palangoje, statybos projektu“. Reikalavimai atstumui nuo
statomų statinių iki sklypo ribos: 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą
turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo
ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais
statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam
papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Atstumai gali būti
mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą;



Esamo sklypo Medvalakio 25A, Palanga (kadastrinis Nr. 2501/0023:95; plotas - 0.5777 ha)
sąskaita formuojami du (2) žemės sklypai: Nr. 2 - 2889 m², Nr. 3 - 2888 m²;



Nustatomas žemės sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų
ir bendrabučių teritorijos (erdvinio objekto kodas - G2);



Esamo sklypo Medvalakio 23A, Palanga (kadastrinis Nr. 2501/0023:99; plotas - 0.7389 ha)
sąskaita formuojami trys (3) žemės sklypai: Nr. 4 - 2486 m², Nr. 5 - 2453 m², Nr. 6 - 2450
m²;



Nustatomas žemės sklypų Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6 naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio objekto kodas - G2);



Žemės sklypams Nr.7 (Bangų g. 23, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:160; plotas - 0.2463
ha), Nr.8 (Bangų g. 25, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:161; plotas - 0.2463 ha) ir Nr.9
(Bangų g. 27, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:162; plotas - 0.2463 ha) nustatyti
reglamentai, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimu
Nr.T2-310 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.31, Palangoje, detaliuoju planu“; TPDR
registro Nr. T00077239;



Žemės sklypui Nr. 1 nustatytas esamas servitutas - 222. Planuojamiems žemės sklypams
Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222. Servituto zonos S2 plotas –
620 m²; servituto zonos S3 plotas – 620 m²; servituto zonos S5 plotas – 418 m²; servituto
zonos S6 plotas – 418 m². Žemės sklypui Nr. 4 nustatyti servitutai - 215, 222. Žemės
sklypams Nr.7 (Bangų g. 23, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:160), Nr.8 (Bangų g. 25,
Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:161) ir Nr.9 (Bangų g. 27, Palanga, kadastrinis Nr.
2501/0023:162) nustatyti esami servitutai, vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr.T2-310 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.31, Palangoje,
detaliuoju planu“; TPDR registro Nr. T00077239;
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Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma griežtai laikantis
apribojimų, numatytų ,,Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“ (LRV 1992-0512 nutarimas Nr. 343, Žin., 1992-08-10, Nr. 22-652, pakeitimas 1995-12-29, Nr. 1640,
aktuali dokumento redakcija, 2017-05-04, Nr. 343).



Pastaba: atsižvelgiant į Vyriausybės 2016-05-02 nutarimo Nr. 429 priėmimo tikslus ir
Vyriausybės 2015-09-23 nutarimo Nr. 1025 pripažinimo netekus galios motyvus, Lietuvos
Aukščiausias teismas 2017-06-22 nutartimi nusprendė, kad Vyriausybės 2016-05-02
nutarimas Nr. 438 išaiškintas kaip panaikinantis Vyriausybės 2015-09-23 nutarimą Nr. 1025.
Įsigaliojus Vyriausybės 2016-05-02 nutarimui Nr. 438, Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo
Nr. 343 XVI skyriaus normų galiojimas buvo atkurtas.



Vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros tinklai jungiami prie centralizuotų tinklų; pastatų ir
vandens šildymas - iš centralizuotų šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų;



Inžinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų sklypuose statomų pastatų eksploatacijai,
statybos vykdomos žemės sklypų savininkų lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai ne sklypo
ribose sutarčių pagrindu sprendžiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis
įmonėmis.

Žemės naudojimo būdų turinys nustatytas "Žemės naudojimo būdų turinio apraše",
patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920 (Žin., 2005, Nr. 14-450;2013, Nr.128-6536).
Statinių paskirtys atitinka STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713, nustatytas pastatų
naudojimo paskirtis.
4.5. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
SKLYPAS Nr.1 (Bangų g. 13, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:69)
Sklypo reglamentai nustatyti vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-1213 sprendimu Nr.T2-326 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.13, Palangoje, detaliuoju
planu“, (registracijos Nr. 000253000387) bei patvirtintu „Daugiabučio gyvenamojo namo
Bangų g. 13, Palangoje, statybos projektu“:
- Sklypo plotas – 23161 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (esamas): nuo 4 aukštų iki 6 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (esamas): nuo 15,00 m iki 21,00 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (esamas): antžeminės dalies - iki 0,25,
požeminės dalies – iki 0,50.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (esamas): iki 1,20.
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- Statybos riba: nustatyta vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-13
sprendimu Nr.T2-326 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.13, Palangoje, detaliuoju planu“,
(registracijos Nr. 000253000387) bei patvirtintu „Daugiabučio gyvenamojo namo Bangų g.
13, Palangoje, statybos projektu“. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą
turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo
ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais
statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam
papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Atstumai gali būti
mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.
- Žemės sklypui Nr. 1 nustatytas esamas servitutas - 222.
SKLYPAS Nr.2 (sufomuojamas padalinant sklypą Medvalakio 25A, Palanga
(kadastrinis Nr. 2501/0023:95)
- Sklypo plotas – 2889 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (planuojamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (planuojamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (planuojamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (planuojamas): iki 1,00.
- Statybos riba – nuo 6,00 m, pietinėje pusėje - nuo 11,00.
- Žemės sklypui Nr.2 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222. Servituto zonos S2 plotas –
620 m².
SKLYPAS Nr.3 (sufomuojamas padalinant sklypą Medvalakio 25A, Palanga
(kadastrinis Nr. 2501/0023:95)
- Sklypo plotas – 2888 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (planuojamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (planuojamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (planuojamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (planuojamas): iki 1,00.
- Statybos riba – nuo 6,00 m, pietinėje pusėje - nuo 11,00.
- Žemės sklypui Nr.3 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222. Servituto zonos S3 plotas –
620 m².
SKLYPAS Nr.4 (sufomuojamas padalinant sklypą Medvalakio 23A, Palanga;
kadastrinis Nr. 2501/0023:99)
- Sklypo plotas – 2486 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
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objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (planuojamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (planuojamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (planuojamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (planuojamas): iki 1,00.
- Statybos riba – nuo 6,00 m, pietinėje pusėje - nuo 15,50.
- Žemės sklypui Nr. 4 nustatomi servitutai - 215, 222.
SKLYPAS Nr.5 (sufomuojamas padalinant sklypą Medvalakio 23A, Palanga;
kadastrinis Nr. 2501/0023:99)
- Sklypo plotas – 2453 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (planuojamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (planuojamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (planuojamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (planuojamas): iki 1,00.
- Statybos riba – nuo 6,00 m, pietinėje pusėje - nuo 15,50.
- Žemės sklypui Nr.5 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222. Servituto zonos S5 plotas –
418 m².
SKLYPAS Nr.6 (sufomuojamas padalinant sklypą Medvalakio 23A, Palanga;
kadastrinis Nr. 2501/0023:99)
- Sklypo plotas – 2450 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (planuojamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (planuojamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (planuojamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (planuojamas): iki 1,00.
- Statybos riba – nuo 6,00 m, pietinėje pusėje - nuo 15,50.
- Žemės sklypui Nr.6 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222. Servituto zonos S6 plotas –
418 m².
SKLYPAS Nr.7 (Bangų g. 23, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:160)
Sklypo reglamentai nustatyti vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-1022 sprendimu Nr.T2-310 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.31, Palangoje, detaliuoju
planu“ (TPDR registro Nr. T00077239):
- Sklypo plotas – 2463 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
UAB “Kūrybinis projektas”. 2017 m.

Teritorijos tarp Medvalakio g., Bangų g., Smilgų g.
ir žemės sklypų Smilgų g. 6 ir Medvalakio g. 25,
Palangoje, detalusis planas

Sprendinių konkretizavimas

- Pastatų aukštų skaičius (esamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (esamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (esamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (esamas): iki 1,00.
- Statybos riba - nuo 6 m, pietinėje pusėje - nuo 19,00 m.
- Žemės sklypui Nr.7 nustatyti esami servitutai - 215, 222.
SKLYPAS Nr.8 (Bangų g. 25, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:161)
Sklypo reglamentai nustatyti vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-1022 sprendimu Nr.T2-310 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.31, Palangoje, detaliuoju
planu“ (TPDR registro Nr. T00077239):
- Sklypo plotas – 2463 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (esamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (esamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (esamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (esamas): iki 1,00.
- Statybos riba - nuo 6 m, pietinėje pusėje - nuo 19,00 m.
- Žemės sklypui Nr.8 nustatyti esami servitutai – 115, 215, 218, 222.
SKLYPAS Nr.9 (Bangų g. 27, Palanga, kadastrinis Nr. 2501/0023:162)
Sklypo reglamentai nustatyti vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-1022 sprendimu Nr.T2-310 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.31, Palangoje, detaliuoju
planu“ (TPDR registro Nr. T00077239):
- Sklypo plotas – 2463 m².
- Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė (KT).
- Naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2).
- Pastatų aukštų skaičius (esamas): iki 4 aukštų.
- Leistinas pastatų aukštis (esamas): iki 13,50 m.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas (esamas): iki 0,30.
- Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (esamas): iki 1,00.
- Statybos riba - nuo 6 m, pietinėje pusėje - nuo 19,00 m.
- Žemės sklypui Nr.9 nustatyti esami servitutai – 115, 215, 218, 222.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
a – urbanistiniai ir architektūriniai (tūrinis, erdvinis sprendimas, statybinės ir apdailos
medžiagos)
Vieninga architektūrinė išraiška, rekomenduojami šlaitiniai stogai, leistinas kraigo aukštis
nuo suplanuoto žemės paviršiaus – iki 13,50 m.
a* – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas.
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b – teritorijos (žemės sklypų) apželdinimas (sklypo ar teritorijos dalis procentais, kuri
turi būti apželdinta)
Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Žin., 2007-12-28, Nr.137-5624; pakeitimas 2014-01-14, Nr. D1-36) daugiabučių
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso
žemės ploto turi būti ne mažesnis kaip 30%.
b* – teisė kitiems asmenims eiti, važiuoti per žemės sklypo savininko naudojamo žemės
sklypo dalį.
c – automobilių parkavimas
Automobilių statymo vietų poreikis prie numatomų statyti pastatų nustatomas pagal STR
2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Automobilių stovėjimui
planuojamos vietos gali būti įrengiamos kiemo aikštelėse ir (arba) pastatų tūriuose - garažuose.
Automobilių stovėjimo vietos tikslinamos techninių projektų rengimo metu.
d - specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos
I. Ryšių linijų apsaugos zonos; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; V. Aerodromo apsaugos
zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona; XVI. Kurortų apsaugos zonos; XX. Požeminių
vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos; XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir
krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje; XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo
tinklų apsaugos zonos; XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos.
SERVITUTŲ APRAŠYMAS:
115. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku
(viešpataujantis daiktas); 218. Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (viešpataujantis daiktas); 215. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto
priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas); 222. Servitutas - teisė tiesti,
aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Žemės sklypui Nr. 1 nustatytas esamas servitutas - 222.
Žemės sklypui Nr.2 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222.
Servituto zonos S2 plotas – 620 m².
Žemės sklypui Nr.3 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222.
Servituto zonos S3 plotas – 620 m².
Žemės sklypui Nr. 4 nustatomi servitutai - 215, 222.
Žemės sklypui Nr.5 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222.
Servituto zonos S5 plotas – 418 m².
Žemės sklypui Nr.6 nustatomi servitutai 115, 215, 218, 222.
Servituto zonos S6 plotas – 418 m².
Žemės sklypui Nr.7 nustatyti esami servitutai - 215, 222.
Žemės sklypui Nr.8 nustatyti esami servitutai – 115, 215, 218, 222.
Žemės sklypui Nr.9 nustatyti esami servitutai – 115, 215, 218, 222.
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4.6. TERITORIJOS APSAUGOS SVARBIAUSIOS KRYPTYS
Sklypo
Nr.

„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“

1-9

I. Ryšių linijų apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona;
XVI. Kurortų apsaugos zonos ;
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos;
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
– esamos.
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Pastabos:
1. Planuojamų sklypų žemės naudojimo apribojimai yra nustatyti vadovaujantis LRV 199205-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin.,
1992-08-10, Nr. 22-652, pakeitimas 1995-12-29, Nr. 1640, aktuali dokumento redakcija, 2017-0504, Nr. 343).
2. Žemės naudojimo apribojimai (nustatyta tvarka suprojektuotų ir pastatytų inžinerinių
tinklų ir įrenginių apsaugos zonų ribos ir plotai) gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos:
- po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos:
- požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą
nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų,
- elektros oro 10 kV linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių
plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų –
po 10 metrų.
V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona
Planuojama teritorija patenka į aerodromo apsaugos zoną D (teritorija nutolusi apie 4,6 km
nuo aerodromo kilimo ir tūpimo tako), kurioje nesuderinus su Aviacijai galinčių kliudyti statinių
statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti
statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatyta tvarka, draudžiama statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis
aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 45 metrai ir didesnis; tiesti elektros
tinklus ir elektroninių ryšių infrastruktūros linijas (išskyrus požemines), statyti statinius ir įrengti
įrenginius, kurie skleidžia radijo ir elektromagnetines bangas, spinduliuoja ar atspindi šviesą,
keldami pavojų orlaivių skrydžių saugai, ir gali turėti neigiamą įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir
stebėjimo sistemų veiklai, taip pat dėl kurių veiklos blogėja matomumas; statyti ar rekonstruoti
fermas, sąvartynus ir kitus statinius, apie kuriuos telksis paukščiai ir laukiniai gyvūnai.
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XVI. Kurortų apsaugos zonos
Pastaba: Atsižvelgiant į Vyriausybės 2016-05-02 nutarimo Nr. 429 priėmimo tikslus ir
Vyriausybės 2015-09-23 nutarimo Nr. 1025 pripažinimo netekus galios motyvus, Lietuvos
Aukščiausias teismas 2017-06-22 nutartimi nusprendė, kad Vyriausybės 2016-05-02 nutarimas Nr.
438 išaiškintas kaip panaikinantis Vyriausybės 2015-09-23 nutarimą Nr. 1025. Įsigaliojus
Vyriausybės 2016-05-02 nutarimui Nr. 438, Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 XVI
skyriaus normų galiojimas buvo atkurtas.
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos
Planuojama teritorija patenka į Palangos m. vandenvietės mikrobinės taršos apribojimo
juostą (2-oji) – tai sanitarinės apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama mikrobinė ir cheminė tarša.
Antrojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama: teršti teritoriją
buitinėmis, nuodingosiomis, pramoninėmis atliekomis, mėšlu; statyti tepalų, degalų, mineralinių
nuodingųjų medžiagų sandėlius, degalines, atliekų rinktuvus, pramoninių atliekų saugyklas ir kitus
objektus, kurie gali chemiškai užteršti požeminius ir atviruosius vandens telkinius; steigti kapines,
užkasti kritusius gyvulius, įrengti asenizacijos, filtracijos laukus, mėšlo saugyklas, siloso tranšėjas,
statyti gyvulininkystės ir paukštininkystės įmones bei kitus objektus, kurie gali bakteriologiškai
užteršti požeminius vandens telkinius; naudoti trąšas (organines ir mineralines) ir nuodinguosius
chemikalus; imti iš upės dugno smėlį, gilinti dugną; ganyti gyvulių bandą (išskyrus pavienius
gyvulius) 300 metrų pločio pakrantės zonoje.
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.
Visi esami želdiniai tvarkomi vadovaujantis „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“
XXVII punktu.
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos:
Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5
metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos:
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje,
yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklai ir
įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.
Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės
juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos
zonos plotis – po 30 metrų, o vandentiekio bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų įrenginių – ne mažiau
kaip po 10 metrų nuo išorinių sienelių.
4.7. URBANISTINIAI-ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
Planuojamoje teritorijoje vyrauja gyvenamosios paskirties pastatai. Pastatai - 2-7 aukštų.
Stogai - sutapdinti. Fasadų apdaila - dekoratyvinis tinkas. Užstatymo tipas - laisvo planavimo.
Sklypai Medvalakio g. 23a, 25a, Bangų g. 23, 25 ir 27 – neužstatyti, vyrauja pieva. Žemės
sklypuose Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numatomos daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių
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statybos. Numatomas pastatų aukštingumas – iki 4 aukštų. Leistinas pastatų aukštis – iki 13.50 m.
Numatomas užstatymo tipas – laisvo planavimo.
4.8. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
Inžinerinių tinklų prisijungimas numatomas prie centralizuotų tinklų.
Elektros tiekimas
Elektros tinklų pasijungimas vykdomas pagal AB „ESO“ 2016-12-13 teritorijų planavimo
sąlygas Nr. REG 17653.
Dujų tiekimas
Dujotiekio tinklų pasijungimas vykdomas pagal AB „ESO“ 2016-12-08 planavimo sąlygas
Nr. 2016/1356-TP.
Vandentiekio tiekimas
Vandentiekio tinklų pajungimas vykdomas pagal UAB „Palangos vandenys“ 2016-12-07
teritorijų planavimo sąlygas Nr. REG 17218.
Parengti vandentiekio tinklų schemą, planuojamos teritorijos aprūpinimą vandeniu numatant
nuo esamų vandentiekio tinklų Bangų arba Smilgų gatvėje.
Buitinių nuotekų šalinimas
Vandentiekio tinklų pajungimas vykdomas pagal UAB „Palangos vandenys“ 2016-12-07
teritorijų planavimo sąlygas Nr. REG 17218.
Parengti buitinių nuotekų tinklų schemą, numatant buitinių nuotekų iš planuojamos
teritorijos nuvedimą į esamus buitinių nuotekų tinklus Bangų arba Smilgų gatvėje.
Pastatų šildymas
Pagal schemą iš Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano (patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T2-306), planuojama teritorija patenka į
centralizuoto aprūpinimo šilumos zoną.
Telekomunikacijų tinklai
Tinklų pasijungimas vykdomas pagal AB „TEO LT“ 2016-12-07 teritorijų planavimo
sąlygas Nr. REG 17173.
4.9. TERITORIJOS APLINKOS TVARKYMO PROGRAMA
GAISRINĖ SAUGA
Bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis.
Galimų išorės gaisrų gesinimui numatomas vanduo bus imamas iš esamų priešgaisrinių hidrantų
Bangų ir Medvalakio gatvėse. Rengiant planuojamos teritorijos sprendinius, būtina vadovautis
„Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti“ (TAR, 2014-02-10, Reg.
2014-01364). Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninius projektus, gavus technines
sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti 2010-12-07 PAGD įsakymo Nr. 1-338 "Dėl gaisrinės
saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo" nustatytus reikalavimus.
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Daugiabučių gyvenamųjų pastatų sklypuose atstumai tarp pastatų ir inžinerinių statinių
sprendžiami STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 1 priedu „Atstumai tarp pastatų ir
inžinerinių statinių sklype“. Techninio projekto rengimo metu bus atsižvelgta į galiojančius teisės
aktus ir nustatytus norminius atstumus nuo projektuojamų pastatų iki sklypo ribos.
1 lentelė. Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų
priklausomai nuo jų atsparumo ugniai laipsnio
Namo bei kitos paskirties Atstumas (m) iki Namų bei kitų pastatų, kurių ugniai atsparumo laipsnis
pastato ugniai atsparumo
I
II
III
laipsnis
I

6

8

10

II

8

8

10

III

10

10

15

Išorinė statinių apsauga nuo žaibo privaloma naujai projektuojamiems, statomiems,
rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems visų paskirčių statiniams, įvertinus riziką pagal
LST EN 62305-2 reikalavimus, išskyrus: visų paskirčių nesudėtingiems statiniams; gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastatus (namus); gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatus (namus);
pagalbinio ūkio paskirties pastatus; susisiekimo komunikacijas; kitus statinius. Kitiems statiniams
išorinė statinių apsauga nuo žaibo projektuojama ir įrengiama, jeigu tai numato kiti teisės aktai arba
statytojo (užsakovo) pageidavimu vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo.
Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“.
KIETŲJŲ ATLIEKŲ ŠALINIMAS
Atliekos (pagal atskiras jų rūšis) bus kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pagal
gyventojų sutartis su atliekų išvežėjais išvežamos į atliekų savartyną. Konteinerių ar talpyklų
aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės paviršiaus nuolydis turi būti ne
didesnis kaip 10 procentų. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo
įstatymu Nr. VIII-787, 1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, aktuali redakcija 2017-07-12).
SUSISIEKIMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS
Planuojama teritorija pilnai integruota į miesto susisiekimo tinklą. Į ją patenkama iš
vakarinėje pusėje esančios D kategorijos Smilgų gatvės (plotis tarp RL – 20 m), pietinėje pusėje
esančios B2 kategorijos Bangų gatvės (plotis tarp RL – 40 m) ir rytinėje pusėje esančios D
kategorijos (plotis tarp RL – 20 m) Medvalakio gatvės.
Į sklypą Nr.1 patenkama iš D kategorijos Smilgų gatvės (plotis tarp RL – 20 m) bei D
kategorijos Medvalakio (plotis tarp RL – 20 m) gatvės. Automobilių statymo vietų poreikis sklype
Nr. 1 yra nustatytas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-12-13 sprendimu
Nr.T2-326 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.13, Palangoje, detaliuoju planu“ bei patvirtintu
„Daugiabučio gyvenamojo namo Bangų g. 13, Palangoje, statybos projektu“, taip pat atitinka STR
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2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
Į sklypus Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 ir Nr.6 patenkama iš D kategorijos (plotis tarp RL – 20 m)
Medvalakio gatvės. Automobilių statymo vietų poreikis prie numatomų statyti pastatų sklypuose
Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 ir Nr.6 nustatomas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelę.
30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius
Eil.
Nr.
1.
1.3.

Pastatų

Minimalus automobilių stovėjimo vietų
skaičius

Gyvenamosios paskirties pastatai
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau 1 vieta vienam butui
butų – daugiabučiai) pastatai

Automobilių stovėjimui planuojamos vietos gali būti įrengiamos kiemo aikštelėse ir (arba)
pastatų tūriuose - garažuose. Automobilių stovėjimo vietos tikslinamos techninių projektų rengimo
metu.
Į sklypus Nr.7, Nr.8 ir Nr.9 patenkama iš Medvalakio gatvės. Įvažiavimo sprendiniai ir
automobilių statymo vietų poreikis sklypuose Nr.7, Nr.8 ir Nr.9 yra nustatyti Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr.T2-310 patvirtintame „Žemės sklypo Bangų g.31,
Palangoje, detaliajame plane“, taip pat pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai“.
Vadovaujantis HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30
d.įsakymu Nr. V-1208 (galiojanti suvestinė redakcija 2016-11-01), nustatomi šie reikalavimai vaikų
žaidimo aikštelėms įrengti: žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo gatvių,
automobilių stovėjimo aikštelių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų
ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.
ŽELDINIAI
Vadovaujantis „Gamtinio karkaso nuostatų“ (patvirtintų LR aplinkos ministro 2015 m.
spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-763 (nuo 2015 m. spalio 29 d.) (Tar, 2015-10-28, 2015-16984)
redakcija) 11 punktu, gamtinio karkaso kitos paskirties žemės sklypų sklypų tankis yra ribojamas
iki 30 % ploto. Planuojamuose žemės sklypuose leistinas žemės sklypo antžeminės dalies
užstatymo tankumas – iki 30 %, atitinka minėtų nuostatų reikalavimus. Planuojami žemės sklypai
patenka į degraduotos gamtinio karkaso teritorijos zoną (žr. Planuojamos teritorijos schema ant
Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso brežinio).
Vadovaujantis „Gamtinio karkaso nuostatų“ (patvirtintų LR aplinkos ministro 2015 m.
spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-763 (nuo 2015 m. spalio 29 d.) (Tar, 2015-10-28, 2015-16984)
redakcija) 8 punktu, perstatant, pertvarkant kompaktiškai užstatytas (pažeistas, stipriai pažeistas
(degraduotas)) gamtinio karkaso teritorijas miestuose, miesteliuose, kitose urbanizuotose ar
urbanizuojamose teritorijose, išsaugomi esami pavieniai medžiai ir (ar) jų grupės, želdiniai, kiti
natūralūs paviršiai, užtikrinamas ne mažesnio už nustatytas normas atskirųjų ir priklausomųjų
želdynų ploto įveisimas, vykdomi vandens telkinių atkūrimo, teritorijų ir akvatorijų išvalymo nuo
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užteršimo ir kiti darbai, skirti gamtinio kraštovaizdžio ir jo vertybių apsaugai užtikrinti.
Želdinių tvarkymas sklypuose sprendžiamas STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka arba
techninių projektų rengimo metu. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl
atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų)
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007-12-28, Nr.137-5624; pakeitimas 2014-01-14,
Nr. D1-36) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose želdynų, įskaitant vejas ir
gėlynus, plotas nuo viso žemės ploto turi būti ne mažesnis kaip 30%.
Numatoma veikla planuojamoje teritorijoje niekaip neįtakos gamtinio karkaso pakitimų.
REIKALAVIMAI VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖMS, SPORTO AIKŠTELĖMS
PAAUGLIAMS IR VIETOMS VYRESNIO AMŽIAUS NAMŲ GYVENTOJŲ
POILSIUI
Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", patvirtintu Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 (galiojanti suvestinė redakcija 2016-0702), nustatomi šie reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms įrengti:

sklype turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė paaugliams ir
vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Tam gali būti naudojamas želdynų
plotas. Sporto aikštelė turi būti aptverta ažūriniu aptvaru. Minimalus leistinas
projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų
žaidimo aikštelės projektiniai sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus;

vaikų žaidimo aikštelė turi būti projektuojama ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir
gatvių;

vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) turi būti ne
trumpesnis kaip 3 valandos, miestų centrinėse dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.
Vaikų žaidimų aikštelės turi tenkinti HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. spalio 30 d.įsakymu Nr. V-1208 (galiojanti suvestinė redakcija 2016-11-01),
nustatomus reikalavimus.
4.10. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO
GALIOJANČIŲ
(RUOŠIAMŲ)
TERITORIJŲ
PLANAVIMO
SPRENDINIAMS VERTINIMAS

APLINKAI IR
DOKUMENTŲ

4.10.1. Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta
tvarka
Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį,
planuojamą ūkinės veiklos pobūdį projektuojamuose žemės sklypuose, daroma išvada, kad detaliojo
plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų,
planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos
normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms.
Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai
ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.
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Numatoma teritorijoje vykdyti veikla neįtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi
būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (LR Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr. I-1495, 1996-08-15 (Žin., 1996-08-30,
Nr. 82-1965, nauja įstatymo redakcija Nr. X-258, 2005-06-21, aktuali redakcija). Planuojama veikla
nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams.
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
reikalavimai nepažeidžia gretimų žemės sklypų naudotojų teisių.
4.10.2. Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo
dokumentams įvertinimas
4.10.2.1. Detaliojo plano sprendinių atitikimas Palangos miesto bendrojo plano
sprendiniams
Pagal Palangos miesto bendrojo plano (patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317) sprendinius, planuojama teritorija patenka į VM3 kvartalo
teritoriją. Pagal spalvinį kodavimą planuojama teritorija patenka į rajonų pocentrių funkcinę zoną
ir verslo, gamybos, amatų teritorijų funkcines zonas.
Rajonų pocentrių funkcinės zonos vyraujantys požymiai: mišrios miesto rajonų pocentrių
teritorijos, kurioms keliami įpatingi reikalavimai pastatų ir viešųjų erdvių architektūrai. Vyrauja
gyvenamoji, komercinė, visuomeninė veikla.
Šiai teritorijai (rajonų pocentrių) nustatyti sprendiniai:
Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai (G Kodas;
Indeksas):
 konservacinės paskirties (tp3; C);
 kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos (tp6; G), visuomeninės paskirties
teritorijos (tp7; V), komercinės paskirties objektų teritorijos (tp9; K), inžinerinės
infrastruktūros teritorijos (tp10; I), rekreacinės teritorijos (tp13; R), bendro
naudojimo teritorijos (tp11; B);
 maksimalus pastatų aukštingumas hmax≤ 4a (kvartaluose B7; VM3; VM6;
VM7; V1; V2; V3; V4; V5; N2; N4);
 maksimalus užstatymo intensyvumas – 1.0 (gyvenamosios paskirties sklypuose).
Verslo, gamybos, amatų teritorijų funkcinės zonos vyraujantys požymiai: teritorijos, kuriose
dominuoja darbo vietos.
Šiai teritorijai (verslo, gamybos, amatų) nustatyti sprendiniai:
Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai (G Kodas;
Indeksas):
 Miškų ūkio paskirties (tp2; M);
 kitos paskirties: visuomeninės paskirties teritorijos (tp7; V), pramonės ir
sandėliavimo teritorijos (tp8; P), komercinės paskirties objektų teritorijos (tp9;
K), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10; I), rekreacinės teritorijos (tp13;
R), bendro naudojimo teritorijos (tp11; B), teritorijos krašto apsaugos tikslams
(tp14; A), atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos (tp15; S);
 maksimalus pastatų aukštingumas – iki 3 aukštų;
 maksimalus užstatymo intensyvumas – 2.0.
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PASTABA: vadovaujantis Palangos miesto bendrojo plano sprendinių 1.1. punktu “Bendrojo
plano principai ir naudojimas”, pavienių sklypų žemės naudojimo režimai bei kiti teritorijų
naudojimo ir užstatymo tikslūs parametrai (leistinas pastatų aukštis metrais, leistinas užstatymo
tankumas ir intensyvumas, ir kt.) nustatomi žemesnio lygmens ar rūšies teritorijų planavimo
dokumentuose.
Sklypo Nr.1 reglamentai nustatyti vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007-12-13 sprendimu Nr.T2-326 patvirtintu „Žemės sklypo Bangų g.13, Palangoje, detaliuoju
planu“, (registracijos Nr. 000253000387) bei patvirtintu „Daugiabučio gyvenamojo namo Bangų g.
13, Palangoje, statybos projektu“. Žemės sklypams Nr.5, Nr.6 ir Nr.7 nustatomi reglamentai,
vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-10-22 sprendimu Nr.T2-310 patvirtintu
„Žemės sklypo Bangų g.31, Palangoje, detaliuoju planu“; TPDR registro Nr. T00077239.
Vadovaujantis išdėstytomis Palangos miesto bendrojo plano nuostatomis, rengiamu
detaliuoju planu, planuojamuose sklypuose Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 ir Nr.6 nustatomi teritorijos
tvarkymo ir naudojimo privalomieji reikalavimai:
- pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;
- naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (erdvinio
objekto kodas - G2);
- pastatų aukštingumas – iki 4 aukštų (neviršija BP pagrindinio brėžinio reikalavimų –
kvartale VM3 rajonų pocentrių funkcinėje zonoje leidžiamas aukštingumas iki 4 aukštų);
- leistinas pastatų aukštis – iki 13,50 m (BP sprendiniais nereglamentuojamas rodiklis);
- leistinas žemės sklypų užstatymo tankis - iki 0,30 (BP sprendiniais nereglamentuojamas
rodiklis);
- leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas - iki 1,00 (kvartale VM3, rajonų pocentrių
funkcinėje zonoje leistinas maksimalus užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypuose
- iki 1,00, atitinka BP sprendinių reikalavimus).
Rengiamo „Teritorijos tarp Medvalakio g., Bangų g., Smilgų g. ir žemės sklypų Smilgų g. 6
ir Medvalakio g. 25, Palangoje, detaliojo plano“ projekto sprendiniai neprieštarauja Palangos miesto
bendrojo plano sprendiniams planuojamoje teritorijoje.
4.10.2.2. Detaliojo plano sprendinių atitikimas Palangos I-osios, II-osios, III-iosios,
Šventosios, Nemirsetos ir Palangos m. nuotekų valymo įrenginių vandenviečių sanitarinių
apsaugos zonų specialiojo plano sprendiniams
Palangos m. I-osios, II-osios, III-iosios, Šventosios, Nemirsetos ir Palangos m. nuotekų
valymo įrenginių vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas yra patvirtintas
Palangos m. savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T2-229. Visa planuojama
teritorija patenka į Palangos miesto I-osios, II-osios, III-iosios bei Nemirsetos vandenviečių
sanitarinės apsaugos zonos trečiąją juostą. Šiaurinė planuojamos teritorijos dalis patenka į Palangos
m. vandenvietės mikrobinės taršos apribojimo juostą (2-oji) – tai sanitarinės apsaugos zonos juosta,
kurioje ribojama mikrobinė ir cheminė tarša (Žr. Ištrauką iš Palangos I, II, III, Šventosios,
Nemirsetos ir Palangos miesto nuotekų valymo įrenginių vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
specialiojo plano).
4.10.2.3. Detaliojo plano sprendinių atitikimas Palangos miesto vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniams
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Palangos m. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas,
patvirtintas Palangos m. savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-22. Plėtros
plano tikslai:
- nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas;
- nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
- infrastruktūros planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones.
Pagal Palangos m. savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialųjį planą vandens tiekimo plėtra bei nuotekų surinkimo plėtra numatyta tik
planuojamos teritorijos gretimybėse (Žr. Ištrauką iš Palangos miesto vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano).
4.10.2.3. Detaliojo plano sprendinių atitikimas Palangos m. šilumos ūkio specialiojo
plano sprendiniams
Palangos m. šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Palangos m. savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T2-306, sprendiniuose planuojamoje teritorijoje numatyta
centralizuoto aprūpinimo šiluma zona (Žr. Ištrauką iš Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo
plano).
4.10.3. Gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsauga
Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros vertybių, kurios būtų paskelbtos
saugomomis pagal LR Kultūros ministro įsakymą (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 10 str. 4 d., Žin., 2004, Nr. 153-5571), ir pats sklypas nepatenka į registruotų kultūros
vertybių teritoriją ar apsaugos zonas (Žr. Ištrauka iš kultūros vertybių registro).
Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros vertybių, kurios būtų paskelbtos
saugomomis pagal LR Kultūros ministro įsakymą (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 10 str. 4 d., Žin., 2004, Nr. 153-5571), ir pats sklypas nepatenka į registruotų kultūros
vertybių teritoriją ar apsaugos zonas (Žr. Ištrauka iš kultūros vertybių registro).
4.10.4. Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas
Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką (atitikimą
nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

automobilių stovėjimui planuojamos vietos gali būti įrengiamos kiemo aikštelėse ir
(arba) pastatų tūriuose - garažuose. Automobilių stovėjimo vietos tikslinamos techninio
projekto rengimo metu;

automobilių stovėjimui ir privažiavimui prie pastatų įrengiama betoninių trinkelių danga;

neigiamas poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas;

fizikinės taršos augimas nenumatomas;

atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787,
1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, aktuali redakcija 2013-01-01, Nr. IX-1004);

planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir
higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Sklypų inžinerinės komunikacijos
prijungiamos prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų pagal
išduotas technines sąlygas;
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rengiamo detalaus plano sprendiniai nekeičia bendrojo plano sprendinių planuojamoje
teritorijoje.

4.10.5. Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas
Projektuojant gyvenamuosius pastatus triukšmo lygis turi atitikti HN 33:2011 „Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties patalpose bei jų aplinkoje“. Triukšmas
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir
(ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos normos 2 ir 3
lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
Nepastovus triukšmas gyvenamuosiuose pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal
ekvivalentinį garso slėgio lygį ir maksimalų garso slėgio lygį, o pastovus – pagal ekvivalentinį
garso slėgio lygį. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal
ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius.
2 lentelė
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje
Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

Objekto pavadinimas
2
Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios
patalpos, visuomeninės paskirties pastatų
miegamieji kambariai, stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų palatos
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo triukšmo
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto
sukeliamą triukšmą

Ekvivalentinis
Maksimalus garso
Paros
garso slėgio
slėgio lygis (LAFmax),
laikas, val. lygis (LAeqT),
dBA
dBA
3
4
5
6–18
45
55
18–22
40
50
22–6
35
45
6–18
18–22
22–6

65
60
55

70
65
60

6–18
18–22
22–6

55
50
45

60
55
50

Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo
rezultatams įvertinti
Eil.
Nr.
1
1.

2.

2
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo triukšmo

3
65

4
65

Lvakaro,
dBA
5
60

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje

55

55

50

Objekto pavadinimas

Ldvn, dBA Ldienos, dBA

UAB “Kūrybinis projektas”. 2017 m.

Lnakties, dBA
6
55

45

Teritorijos tarp Medvalakio g., Bangų g., Smilgų g.
ir žemės sklypų Smilgų g. 6 ir Medvalakio g. 25,
Palangoje, detalusis planas

Sprendinių konkretizavimas

pramoninės veiklos (išskyrus transportą)
stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo

Natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis
darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”.
Patalpų insoliacija gyvenamuosiuose pastatuose projektuojama pagal STR 2.02.01:2004
„Gyvenamieji pastatai“. Projektuojamų gyvenamųjų pastatų gyvenamuose kambariuose
laikotarpyje nuo kovo 22 d. iki rugsėjo 22 d. galimos (bendros, nepertraukiamos) insoliacijos laikas
ne trumpesnis kaip 2,5 val.
Patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42:2009
„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 4 lentelę.
4 lentelė
Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų
mikroklimato parametrų ribinės vertės
Ribinės vertės
Eil.
Mikroklimato parametrai
Šaltuoju metų
Šiltuoju metų
Nr.
laikotarpiu
laikotarpiu
1.

Oro temperatūra, oC

2.

Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m
aukštyje nuo grindų, ne daugiau
kaip oC

3.
4.

18-22

18-28

3

3

Santykinė oro drėgmė, %

35-60

35-65

Oro judėjimo greitis, m/s

0,05-0,15

0,15-0,25

Patalpų vėdinimas projektuojamas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Siekiant
užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos
natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, priverstinio ištraukiamosios ventiliacijos sistema.
Pastatų naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti LR Sveikatos apsaugos
ministerijos išduotus atitikties sertifikatus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų
asmenų interesams nenumatomas.
Pareigos

Vardas, pavardė

Atestato Nr.

Projekto vadovas

Stasys Juška

A184
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