ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOS PL. 26D, PALANGOJE, DETALIOJO PLANO
KOREGAVIMAS
ORGANIZATORIUS - PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS. SPRENDINIAI.
Atsižvelgiant į esamą padėtį, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nuostatas,
koreguojami Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-170
patvirtinto žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano sprendiniai.
Laisva valstybinė žemė ribojasi su Valstybiniu mišku, žemės sklypais Klaipėdos pl. 26D,
Klaipėdos pl. 26B, Klaipėdos pl. 26A, Palangoje, kurios plotas 497 m2 .
Detaliuoju planu buvo suformuotas vienas laisvos valstybinės žemės sklypas, kurį buvo
numatyta prijungti prie žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje.
Numatoma laisvoje valstybinėje žemėje formuoti du sklypus, kurių paskirtis - atskirųjų želdynų
teritorijos, vietoj bendro naudojimo teritorijos.
Sklypas Nr. 1. Formuojamas.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – atskirųjų
želdynų teritorijos, žemės naudojimo būdo turinys: - žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės,
mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti.
Sklypo plotas: 245 m².
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0, sklypas neužstatomas.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0, sklypas neužstatomas.
Leistinas pastatų aukštis – 0, sklypas neužstatomas.
Sklypas Nr. 2. Formuojamas.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – atskirųjų
želdynų teritorijos, žemės naudojimo būdo turinys: - žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės,
mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti.
Sklypo plotas: 252 m².
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0, sklypas neužstatomas.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0, sklypas neužstatomas.
Leistinas pastatų aukštis – 0, sklypas neužstatomas.
Sklypas Nr. 3. Esamas.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas - vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės naudojimo būdo turinys: žemės sklypai, skirti vieno ar
dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, bei atskirųjų
želdynų teritorijos, žemės naudojimo būdo turinys: - žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės,
mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties želdynams įrengti.
Sklypo plotas: 1500 m².
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0,2.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,3.
Leistinas pastatų aukštis – 8,5.
Servitutai: Kelio servitutas (viešpataujantis) - teisė eiti važiuoti per sklypus Klaipėdos plentas 26A
(kadatsro Nr. 2501/0038:13) pažymėta plane C – 165 m2, Klaipėdos plentas 26B (kadastro Nr.
2501/0038:14) pažymėta plane C – 291 m2. Kelio servitutas (tarnaujantis) – teisė kitiems asmenims eiti
važiuoti žemės sklypo dalimi pažymėta plane C – 35 m². Teisė aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis) 35 m². Inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms teisė tiesti
požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti bei jomis naudotis.
Sklypas Nr. 4. Formuojamas apjungus sklypą Nr. 1 ir sklypą Nr. 3.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas - vienbučių ir

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (sodybinis užstatymas), žemės naudojimo būdo turinys:
žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio
paskirties pastatais, bei atskirųjų želdynų teritorijos, žemės naudojimo būdo turinys: - žemės sklypai,
skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės
paskirties želdynams įrengti.
Sklypo plotas:1745 m².
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0,2.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,3.
Leistinas pastatų aukštis – 8,5.
Servitutai:
Sklypui Nr. 1: Teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) S1 245 m² Inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas,
aptarnauti bei jomis naudotis (kodas 222). Sklypui Nr. 2: Teisė aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis) S2 252 m² - Inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms teisė tiesti
požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti bei jomis naudotis (kodas 222). Sklypui Nr. 3:
Kelio servitutas (viešpataujantis) - teisė eiti važiuoti per sklypus Klaipėdos plentas 26A (kadatsro Nr.
2501/0038:13) pažymėta plane 1C – 165 m2, Klaipėdos plentas 26B (kadastro Nr. 2501/0038:14)
pažymėta plane 2C – 291 m2 (kodas 115). Kelio servitutas (tarnaujantis) – teisė kitiems asmenims eiti
važiuoti žemės sklypo dalimi pažymėta plane 3C – 35 m² (kodas 215). Teisė aptarnauti požemines,
antžemines komunikacijas (tarnaujantis) S3 637 m². Inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms
teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti bei jomis naudotis (kodas 222). Sklypui
Nr. 4: Kelio servitutas (viešpataujantis) - teisė eiti važiuoti per sklypus Klaipėdos plentas 26A (kadatsro
Nr. 2501/0038:13) pažymėta plane 1C – 165 m2, Klaipėdos plentas 26B (kadastro Nr. 2501/0038:14)
pažymėta plane 2C – 291 m2 (kodas 115). Kelio servitutas (tarnaujantis) – teisė kitiems asmenims eiti
važiuoti žemės sklypo dalimi pažymėta plane 3C – 35 m² (kodas 215). Teisė aptarnauti požemines,
antžemines komunikacijas (tarnaujantis) S3 + S1 882 m². Inžinerinius tinklus eksploatuojančioms
įmonėms teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti bei jomis naudotis (kodas
222).
Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
a - Inžinerinė infrastruktūra detalizuojama derinantis su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis
įmonėmis, konkrečiam planuojamam objektui. Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų
šildymo sistemų prisijungimo sąlygos - vandentiekio, buitinių nuotėkų, dujų, elektros, telefono ryšio
tinklai jungiami prie centralizuotų tinklų; pastatų ir vandens šildymas – vietinis centrinis, prioritetinis
kuras gamtinės dujos. 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.
Visai teritorijai, išskyrus užstatytą, nustatoma inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių teisė
aptarnauti ir remontuoti esamus tinklus, suderinus darbus su žemės savininkais. Visų inžinerinių tinklų
apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma griežtai laikantis apribojimų,
numatytų ,,Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“ (LRV 1992.05.12 nutarimas Nr. 343,
red. 1995.12.29 nutarimas Nr. 1640). Rengiant (naujų statinių statybos ar rekonstrukcijos) techninius
projektus naujų tinklų tiesimui ar esamų iškėlimui būtina gauti ir vadovautis tinklus eksploatuojančių
žinybų sąlygomis.
b - Pastatų architektūra turi užtikrinti pastatų kompozicinį ryšį, proporcijų, medžiagiškumo ir spalvinio
sprendimo darną: pastatai turi būti šiuolaikiškos architektūros, būtini šlaitiniai stogai: stogo
medžiagiškumas neribojamas, spalva – tamsiai ruda, fasadų apdailai naudojamos įvairios medžiagos
(stiklas, medis, apdailinė plyta ir t.t.). Statant naujus pastatus, turi būti išlaikomi normatyviniai atstumai
iki sklypo ribų. Leidžiama šalinti (kirsti) nevertingus medžius, krūmus, atžalas, genėti, medžius;
nukirstų vietoje būtina atsodinti medžius. Automobilius parkuoti numatoma sklypo ribose. Konkrečios
parkavimo vietos planuojamos kitame projektavimo etape konkrečiam planuojamam objektui pagal
galiojančių STR reikalavimus.
c - Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymas sprendžiamas pagal Laikinų statinių ir
prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste SP reikalavimus (T00077701, 2016-01-06).

Vizualinė informacija ir išorinės reklama planuojama ir įrengiama vadovaujantis Palangos miesto
vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP nuostatomis(T00071344, 2014-05-13).
d - specialiosios žemės naudojimo sąlygos - I – ,,Ryšių linijų apsaugos zonos“, VI. - ,,Elektros linijų
apsaugos zonos“, XVI - ,,Kurortų apsaugos zonos“, IX - ,,Dujotiekių apsaugos zonos“, XX
- ,,Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos“, XLIX - "Vandentiekio,
lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių ap.z".
PLANUOJAMOS TERITORIJOS VYSTYMO IR TVARKYMO KONCEPCIJA.
Teritorijoje galimos statinių paskirtys (Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio
11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003): 6.1. gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų
butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 9. Inžineriniai tinklai. Techninio projekto metu gali būti
tikslinama ar keičiama konkretaus pastato paskirtis, bet ji turi atitikti žemės naudojimo būdo turinį,
teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAS TERITORIJOS INŽINERINIS PARUOŠIMAS: Iš esmės eismo organizavimas
nekeičiamas. Automobilius parkuoti numatoma sklypo ribose. Konkrečios parkavimo vietos
planuojamos kitame projektavimo etape konkrečiam planuojamam objektui pagal galiojančius STR -ų
reikalavimus.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIAI TINKLAI.
Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma griežtai laikantis apribojimų,
numatytų ,,Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“ (LRV 1992.05.12 nutarimas Nr. 343,
red. 1995.12.29 nutarimas Nr. 1640). Visai (išskyrus užstatomą) planuojamai teritorijai nustatytas
servitutas - kodas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas).
Rengiant (statybos ar rekonstrukcijos) techninius projektus naujų tinklų tiesimui ar esamų
iškėlimui gauti ir vadovautis tinklus eksploatuojančių žinybų sąlygomis.
ŠILUMOS TIEKIMAS. Planuojamas sklypas yra necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje, kurioje
prioritetinis kuras yra dujos. Planuojamoje teritorijoje, esančiame pastate įrengtas dujinis šildymas.
Inžinerinių tinklų projektavimas ir statyba vykdoma pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų
parengtas technines sąlygas konkrečiam planuojamam objektui techninio projekto rengimo metu.
DUJOS. Planuojamoje teritorijoje dujotiekio tinklai esami. Planuojamoje teritorijoje, esančiame pastate
įrengtas dujinis šildymas. Pasikeitus situacijai sprendžiama pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų
parengtas technines sąlygas konkrečiam planuojamam objektui techninio projekto rengimo metu.
VANDENTIEKIS, NUOTEKOS:
Vandentiekio ir buitinių nuotėkų tinklai planuojamoje teritorijoje įrengti. Rengiant naujų tinklų tiesimą
ar esamų rekonstrukciją būtina suplanuoti ir įrengti priešgaisrinį hidrantą Klaipėdos plento prieigose.
Inžinerinių tinklų projektavimas ir statyba vykdoma pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų
parengtas technines sąlygas konkrečiam planuojamam objektui techninio projekto rengimo metu.
Gaisrų gesinimas. Gaisrinė sauga Bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo
komandų pajėgomis. Galimų išorės gaisrų gesinimui numatomas vanduo galės būti imamas iš
planuojamoje teritorijoje esančio atviro vandens telkinio. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali
redakcija 2014-01-06 TAR, dok. Nr. 45), 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-995/1-312 “Dėl gaisrinės saugos
normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo” reikalavimus ir gyvenamųjų pastatų
gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2011-02-22 d. įsakymu Nr. 1-64 (aktuali redakcija 2014-08-21,Nr.
1-311). Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“, visuomeninės paskirties
statinys ir jo priklausiniai, projektuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):
1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”, Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų,
Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių nuostatomis. Žaibosauga projektuojama ir įrengiama
vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“.
Išorinė statinių apsauga nuo žaibo privaloma ir šio reglamento reikalavimai taikomi naujai
projektuojamiems, statomiems, rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems visų paskirčių

statiniams, įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 „Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas“
reikalavimus, išskyrus: visų paskirčių nesudėtingiems statiniams; gyvenamosios paskirties (vieno buto)
pastatus (namus); gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatus (namus); pagalbinio ūkio paskirties
pastatus; susisiekimo komunikacijas; inžinerinius tinklus; kitus statinius. Kitiems statiniams išorinė
statinių apsauga nuo žaibo projektuojama ir įrengiama, jeigu tai numato kiti teisės aktai arba statytojo
(užsakovo) pageidavimu. Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis
nustatomas – I, išlaikant atstumus tarp pastatų (6 m). Gaisro plitimas į gretimus pastatus turi būti
ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas).
Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstyti Gaisrinės
saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinių techninius projektus.
Techninio projekto rengimo etape būtina tiksliai nustatyti pastatų ugniai atsparumo laipsnius ir
paskaičiuoti maksimalius leistinus gaisrinio skyriaus plotus. Jei reikalinga gaisro plitimas į kitus
statinius gali būti ribojamas priešgaisrinėmis užtvaromis (toliau – priešgaisrinė siena (ekranas), kurios
atskiria gretimus statinius ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad vienoje priešgaisrinės užtvaros
pusėje kilęs gaisras neišplistų į už jos esantį gretimą statinį. Priešgaisrinių sienų (ekranų) matmenys turi
būti ne mažesni kaip didesniojo statinio išoriniai matmenys arba įrengiamų priešgaisrinių sienų
(ekranų) matmenys parenkami atsižvelgiant į gaisro šiluminio poveikio plitimo galimybes.
ELEKTRA IR RYŠIAI. Pastatai pajungti prie esamų skirstomųjų elektros tinklų. Vartotojų patikimumo
kategorijos – III kat. Inžinerinių tinklų projektavimas ir statyba vykdoma pagal tinklus
eksploatuojančių organizacijų parengtas technines sąlygas konkrečiam planuojamam objektui techninio
projekto rengimo metu.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS SANITARINĖS APSAUGOS IR APSAUGOS ZONOS.
Išlaikomi visi normatyviniai atstumai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą ,,Specialios
žemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą ,,Dėl
sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“. Planuojamai teritorijai
nenustatyti jokie apribojimai dėl taršių objektų, dėl ūkinės gamybinės veiklos sanitarinių zonų ar
apsaugos zonų nei planuojamoje teritorijoje nei gretimybėse nėra. Planuojamas sklypas yra
degraduotos gamtinio karkaso teritorijos (S) ribose. Gamtinio karkaso kitos paskirties žemės sklypų
užstatymo tankis ribojamas iki 30 procentų ploto. Pertvarkant gamtinio karkaso teritoriją, išsaugomi
esami pavieniai medžiai, želdiniai, kiti natūralūs paviršiai, užtikrinamas ne mažesnio už nustatytas
normas atskirųjų ir priklausomųjų želdynų ploto įveisimas. Teritorija yra Palangos vandenvietės
sanitarinės apsaugos zonos 3 juostoje, kur planuojama veikla neribojama.
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