Žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80,
Ilgoji g. 86, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:1051,
žemės sklypuose Ilgoji g. 66D, Ilgoji g. 66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklype,
kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981, žemės sklype Vilimiškės kel. 66G, Palangoje

Planavimo organizatorius:
Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorius,
Vytauto g. 112, Palanga,
tel.(8 460) 48705,
faks. (8 460) 40217

Teritorijų planavimo dokumentas:
Žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68,
Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80, Ilgoji g. 86, Palangoje,
detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0036:1051, žemės sklypuose Ilgoji g. 66D, Ilgoji g.
66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.
2501/0036:981, žemės sklype Vilimiškės kel. 66G, Palangoje

3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
3.1. 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, numatyti priemones gamtos ir
nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.
3.2. Planavimo tikslai
Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų
tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,
žemės sklypų formavimas esamų sklypų sąskaita, žemės naudojimo būdo keitimas, naudojimo
reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimu
Nr. T2-109 patvirtinto žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji
g. 74, Ilgoji g. 80, Ilgoji g. 86, Palangoje, detaliojo plano koregavimas.
3.3. Teritorijos naudojimo svarbiausios kryptys:

 Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:1051, žemės sklypų Ilgoji g. 66D, Ilgoji g.
66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981 ir žemės
sklypo Vilimiškės kel. 66G, Palangoje sąskaita formuojami 9 (devyni) žemės sklypai: Nr.
1 – 1000 m², Nr.2 - 1084 m², Nr.3 - 1101 m², Nr.4 - 1000 m², Nr.5 - 1018 m², Nr.6 1000 m², Nr.7 - 1000 m², Nr.8 - 1000 m², Nr.9 - 1000 m²;

 Nustatomi suformuotų žemės sklypų Nr.1-9 naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos (erdvinio objekto kodas – G1);

 Žemės sklypuose Nr.1-9 gali būti statomi vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties
pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Numatomas pastatų aukštingumas – iki
2 aukštų su mansarda, aukštis – iki 9.00 m.
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Žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80,
Ilgoji g. 86, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:1051,
žemės sklypuose Ilgoji g. 66D, Ilgoji g. 66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklype,
kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981, žemės sklype Vilimiškės kel. 66G, Palangoje

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.
3.4. Teritorijos apsaugos svarbiausios kryptys
Sklypo
Nr.

„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“

1-9

VI. Elektros linijų apsaugos zonos - projektuojamos;
V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona - esamos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos – nustatomos vadovaujantis 2017-06-22 Lietuvos
Aukčiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-281-695/2017;
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos - esamos;
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei
įrenginiai - esamos.
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
- esamos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos projektuojamos.

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., 199208-10, Nr. 22-652, pakeitimas 1995-12-29, Nr. 1640, aktuali dokumento redakcija, 2017-06-02, 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:
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 7,0 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,
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Žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80,
Ilgoji g. 86, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:1051,
žemės sklypuose Ilgoji g. 66D, Ilgoji g. 66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklype,
kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981, žemės sklype Vilimiškės kel. 66G, Palangoje

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.
XVI. Kurortų apsaugos zonos
Kurortų apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis 2017-06-22 Lietuvos Aukčiausiojo
Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-281-695/2017. Atliekant žemės sklypų kadastrinius
matavimus, būtina vadovautis tuo metu galiojančia LRV 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl
specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ redakcija.
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos
Pagal ištrauką iš Palangos I, II, III, Šventosios, Nemirsetos ir Palangos miesto nuotekų
valymo įrenginių vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano (patvirtintas Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2008-08-28 sprendimu Nr. T2-229), planuojama teritorija patenka į
Palangos m. vandenvietės cheminės taršos apribojimo juostą (3-ioji juosta). Tai sanitarinės
apsaugos zonos juosta, kurioje ribojama cheminė tarša. Trečiojoje požeminių vandens telkinių
(vandenviečių) juostoje draudžiama: statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir
tepalų sandėlius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus; naudoti chemikalus,
kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą.
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
sistemos bei įrenginiai
Planuojama teritorija yra melioruotoje žemėje, sklypuose yra valstybei priklausantys
melioracijos įrenginiai, kuriuos saugo Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymas.
Iki pastatų statybos leidimo išdavimo būtina parengti ir įgyvendinti melioracijos tinklų
iškėlimo techninį projektą.
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.
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.
Planuojama teritorija nepatenka į jokias kitas sanitarines apsaugos zonas, kurios darytų
įtaką detaliojo plano sprendiniams.
3.5. Teritorijos tvarkymo prioritetai
Detaliuoju planu žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:1051, žemės sklypų Ilgoji g.
66D, Ilgoji g. 66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981 ir žemės
sklypo Vilimiškės kel. 66G, Palangoje sąskaita formuojami 9 (devyni) žemės sklypai: Nr. 1 – 1000
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Žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80,
Ilgoji g. 86, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:1051,
žemės sklypuose Ilgoji g. 66D, Ilgoji g. 66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklype,
kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981, žemės sklype Vilimiškės kel. 66G, Palangoje

m², Nr.2 - 1084 m², Nr.3 - 1101 m², Nr.4 - 1000 m², Nr.5 - 1018 m², Nr.6 - 1000 m², Nr.7 - 1000
m², Nr.8 - 1000 m², Nr.9 - 1000 m². Nustatomi suformuotų žemės sklypų Nr.1-9 naudojimo būdai:
vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (erdvinio objekto kodas – G1). Žemės
sklypuose Nr.1-9 gali būti statomi vieno ir dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatai su
pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Numatomas pastatų aukštingumas – iki 2 aukštų su
mansarda, aukštis – iki 9.00 m.
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.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai, privalomieji ir papildomi teritorijos naudojimo
reglamento reikalavimai turi atitikti galiojančius norminius dokumentus ir nepabloginti gretimų
savininkų žemės ir kito nekilnojamo turto naudojimo sąlygų, nepažeisti jų interesų.
Žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdai, užstatymo tankis ir intensyvumas,
statinių aukštis, planuojamų sklypų ribos pateikiami koncepcijos nustatymo brėžinyje.
3.6. Inžinerinė infrastruktūra
Numatomas inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių, lietaus nuotekų, elektros, ryšių ir dujų)
prisijungimas prie bendramiestinių tinklų, kuris vykdomas pagal inžinerinius tinklus
eksploatuojančių organizacijų išduotas technines sąlygas.
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
necentralizuoto aprūpinimo šilumos zoną (prioritetinis kuras – gamtinės dujos).
3.7. Susisiekimas
Planuojama teritorija integruota į miesto susisiekimo tinklą. Į ją patenkama iš pietvakarinėje
pusėje esančio Vilimiškės kelio, suprojektuotomis D2 kategorijos gatvėmis.
Automobilių statymo vietų poreikis prie 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.
3.8. Želdiniai
Vadovaujantis „Gamtinio karkaso nuostatų“ (patvirtintų LR aplinkos ministro 2014 m. sausio
7 d. įsakymu Nr. D1-22) 11 punktu, gamtinio karkaso kitos paskirties žemės sklypų sklypų tankis
yra ribojamas iki 30 % ploto. Planuojamuose žemės sklypuose leistinas užstatymo tankumas
atitinka minėtų nuostatų reikalavimus. Planuojama teritorija patenka į degraduotos gamtinio
karkaso teritorijos zoną (žr. Planuojamos teritorijos schema ant Palangos miesto bendrojo plano
gamtinio karkaso brežinio).
Planuojamoje teritorijoje numatoma veikla niekaip neįtakos gamtinio karkaso pakitimų.
Želdiniai ir jų tvarkymas sklypuose sprendžiami 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).
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Žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80,
Ilgoji g. 86, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:1051,
žemės sklypuose Ilgoji g. 66D, Ilgoji g. 66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės sklype,
kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981, žemės sklype Vilimiškės kel. 66G, Palangoje

3.9. Detaliojo plano sprendinių atitikimo Palangos miesto bendrąjam planui
įvertinimas
Pagal Palangos miesto bendrojo plano (patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317) sprendinius, planuojamas žemės sklypas patenka į V2 kvartalo
teritoriją – kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijos su galima gyvenamąja statyba.
Vyraujantys teritorijos požymiai: teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, kurorto paslaugoms,
socialinei veiklai, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (prekybos, parodų, kongresų, sporto, turizmo,
pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos, reabilitacijos, maldos namų), krašto apsaugai,
civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms, gyvenamajai statybai.
Šiai teritorijai nustatyti sprendiniai:
- galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai (G Kodas;
Indeksas): miškų ūkio paskirties (tp2; M); 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 N5 kvartale - hmax ≤4a ;
- maksimalus užstatymo intensyvumas negyvenamosios paskirties sklypams – 1.6.
- maksimalus užstatymo intensyvumas gyvenamosios paskirties sklypams – 0.8.
Rengiamo „Žemės sklypų Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g.
74, Ilgoji g. 80, Ilgoji g. 86, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype, kurio kadastrinis
Nr. 2501/0036:1051, žemės sklypuose Ilgoji g. 66D, Ilgoji g. 66C, Vilimiškės kel. 66F, žemės
sklype, kurio kadastrinis Nr. 2501/0036:981, žemės sklype Vilimiškės kel. 66G, Palangoje “
sprendiniai atitinka Palangos miesto bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje.
3.10. Paminklosauginiai reikalavimai
Planuojamoje teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinų vertybių ar jų
fragmentų nėra.
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).

Pareigos

Vardas, pavardė

Kvalifikacijos
atestato Nr.

Teritorijų planavimo
vadovas

Aurimas Gečas

TPV 0015
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Parašas

