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3. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
Detaliojo plano sprendinių sudėtis, aiškinamasis raštas ir brėžiniai, parengti vadovaujantis
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių detaliųjų planų rengimo
taisyklėmis, detaliojo plano planavimo darbų programa bei teritorijų planavimo sąlygose nustatytais
reikalavimais.
Detaliojo planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 8-460-41402, faks. 8-460-40217.
Plano iniciatoriai: Rolandas Simanynas, Laima Simanynienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel.: 8698-83701, el. paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Rimvydas Grikšas,
atestato Nr. ATP 951.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas Meilės al. 24 (kadastrinis Nr. 2501/0031:79), Palangoje,
žemės sklypo plotas – 0.0755 ha.
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 nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.
Planavimo tikslai - Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių
komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų
koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, nekeičiant užstatymo tankumo,
intensyvumo ir pastato aukščio; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1
punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype
Meilės al. 24, Palangoje.
Planavimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.
gegužės 4 d. įsakymas Nr. A1-527.
3.1. PAGRINDINIAI SPRENDINIAI
Įvertinus gautas planavimo sąlygas, organizatoriaus ir iniciatoriaus pageidavimus,
planuojamos teritorijos urbanistines-architektūrines sąlygas, gamtos vertybių apsaugą, šiai teritorijai
galiojančius teritorijų panavimo dokumentus, planuojamoje teritorijoje numatoma:
 Teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas (žemės sklypo naudojimo būdo keitimas,
nekeičiant užstatymo tankumo, intensyvumo ir pastato aukščio; ir kt.), – reglamentai aprašyti
aiškinamojo rašto dalyje (3.2 sk.).
 suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir
(ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, - inžinerinių tinklų prisijungimas prie bendramiestinių
tinklų pagal technines sąlygas; - įrengti privažiavimus, automobilių stovėjimo vietas spręsti sklypo
ribose. – aprašyta aiškinamojo rašto dalyje (3.4 ir 3.5 sk.).
 Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos
miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Meilės al. 24, Palangoje.
 Nurodomos specialios žemės naudojimo sąlygos vadovaujantis LRV 1992-05-12 nutarimu Nr.
343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992-08-10, Nr. 22-652;
galiojanti suvestinė dokumento redakcija nuo 2017-06-22).
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3.2. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REGLAMENTAI
Žemės sklypo Nr. Projekte:

1.
(Meilės al. 24, Palanga)

755 m2
GC- mišri centro teritorija

Žemės sklypo plotas (esamas):
Žemės naudojimo tipai (proj.):
Pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis (esama):
Žemės sklypo naudojimo būdas
(projektuojamas):

KT - kitos paskirties žemė;
R – rekreacinės teritorijos
Pagal Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo SP (T00053852, 2011-0824) planuojama teritorija patenka į urbanizuotos rekreacinės aplinkos
kraštovaizdžio tvarkymo zoną (Nru).

Užstatymo tipas (proj.):
Pastatų aukštų skaičius (esamas):
Leistinas pastatų aukštis (esamas ):
Leistinas žemės sklypo užstatymo
TANKUMAS (esamas):
Leistinas žemės sklypo užstatymo
INTENSYVUMAS (esamas) :

Nustatyta pagal žemės sklypo nuosavybės dokumentus, kur nurodytas
pastato užstatytas plotas – 332 m2

1.2
Nustatyta pagal žemės sklypo nuosavybės dokumentus, kur nurodytas pastato
bendras plotas – 891,52 m2

Priklausomųjų želdynų ir želdinių
teritorijų dalys (planuojama)
Statinių paskirtys
(pagal STR 1.01.03:2017):
Servitutai (numatomi) :

lp – laisvo planavimo užstatymas.
Nuo 1 iki 3 aukštų
11,6 m. (altitudė iki 15,52 m)
44 %

40%
Atsižvelgta į LR AM 2007-12-21 įsakymą Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų
rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų
(plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.13. Poilsio paskirties pastatai
7.4. Paslaugų paskirties pastatai.
*222 (365m2);

Aprašymas:

222. Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis
daiktas). - Inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas,
aptarnauti jas bei jomis naudotis suderinus darbus su žemės savininku.
 Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka arba kadastrinių matavimų metu.
 Servitutai nustatomi statomų, esamų bei perkeliamų inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonų ribose. CK
4.124 straipsnio 1 dalis nustato servitutą – teisė (222) tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas), servituto turėtojai – inžinerinių tinklų aptarnavimo įmonės. Šios įstatymų
nustatytos daiktinės teisės gali būti neregistruojamos Nekilnojamojo turto registre.
 Privačioje žemėje servitutai nustatomi sudarant neatlygintinas ir neterminuotas sutartis (sandoriu) su žemės
savininkais, valstybės ar savivaldybės valdomoje žemėje servitutai nustatomi administraciniu aktu. Servitutus
nustatant sudarius atitinkamas sutartis, visas sutarties sudarymo, jos įregistravimo ir kitas išlaidas dengia žemės
savininkas arba kitas suinteresuotas asmuo.

Specialios žemės ir miško
naudojimo sąlygos:

V (755 m2); XVI (755 m2); XIX (755 m2); XX (755 m2);
XXVII (142m2); * I (38 m2); VI (76m2); IX (176m2); XLIX (374m2).

Aprašymas:

V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona (planuojamas). – aerodromo
apsaugos zona E (taikoma tik aerodromams, kurių KTT ilgis – 1200 metrų ir didesnis) – žemės ir (ar)
vandens paviršiaus plotas nuo aerodromo apsaugos zonos D krašto iki apskritimo, kurio centras yra
aerodromo kontrolės taškas ir spindulys – 15 kilometrų, linijos.
XVI. Kurortų apsaugos zonos (planuojamas). – Pagal Palangos m. bendrąjį planą Palangos savivaldybės
teritorija patenka į kurorto apsaugos zoną, kurios pirmoji kurorto apsaugos juosta sutapatinama su pajūrio
juosta, likusi savivaldybės dalis patenka į antrąją kurorto apsaugos juostą. Planuojama teritorija patenka į
pirmąją kurorto apsaugos zonos juostą, kurioje statybą reglamentuoja Pajūrio juostos specialusis planas.
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XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (esamas). – Planuojama teritorija
ribojasi su Palangos miesto istorinės dalies (kodas 12613) teritorija, į pažymėtas vizualinės apsaugos pozonio
teritorijas nepatenka, patenka į 200 metrų zoną nuo vertybės teritorijos, kurios vizualinę apsaugą užtikrina
Pajūrio apsaugos juostos reglamentas. Dalis planuojamos teritorijos patenka į registruotos kultūros vertybės
Palangos kapinyno II (kodas 1809, pripažinto saugoti moksliniam pažinimui), vizualinės apsaugos pozonį.
XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (esamas). – Planuojama teritorija patenka į
Palangos miesto vandenviečių SAZ (3-ioji juosta) (žr. 5 pav.).
XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (esamas).
I. Ryšių linijų apsaugos zonos (esamas (38m2)) – ryšių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 2
metrus abipus požeminio kabelio trasos.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos. (esamas (76m2)). – požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona –
žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos (esamas (176m2)) – iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės
juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies.

XLIX.Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. (esamas
(374m2)). – 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.

 Planuojamo sklypo žemės naudojimo apribojimai yra nustatyti vadovaujantis LRV 1992-05-12 nutarimu
Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. (Žin., 1992-08-10, Nr. 22-652;
galiojanti dokumento suvestinė redakcija nuo 2017-06-22).
 * Žemės naudojimo apribojimai (nustatyta tvarka suprojektuotų ir pastatytų inžinerinių tinklų ir įrenginių
apsaugos zonų ribos ir plotai) planuojamos teritorijos viduje, gali būti tikslinami/ nustatomi
nutiesus/pertvarkius inžinerinius tinklus, teisės aktų nustatyta tvarka, ar kadastrinių matavimų metu.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
Aprašymas:

a, b

a - urbanistiniai ir architektūriniai reikalavimai
Esami statiniai
gali būti rekonstruojami, perstatomi, nedidinant esamo užstatymo tankumo,
nepažeidžiant esamų kraštovaizdžio vertybių. Vietoj buvusių statinių gali būti statomi nauji statiniai,
taikomos teritorijų tvarkymo priemonės, kurios iš esmės gerintų poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę.
Rekonstruojant, ar remontuojant esamą pastatą atsižvelgti į gretimybes, kraštovaizdį, bei siūlomi
šlaitiniai stogai.
b - gamtos, saugomų teritorijų ir kultūros paveldo apsauga:
Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Su saugomomis teritorijomis ir kitais svarbiais
objektais nesiriboja.
Planuojama teritorija ribojasi su Palangos miesto istorinės dalies (kodas 12613) teritorija, į pažymėtas
vizualinės apsaugos pozonio teritorijas nepatenka, patenka į 200 metrų zoną nuo vertybės teritorijos,
kurios vizualinę apsaugą užtikrina Pajūrio apsaugos juostos reglamentas. Dalis planuojamos teritorijos
patenka į registruotos kultūros vertybės Palangos kapinyno II (kodas 1809, pripažinto saugoti
moksliniam pažinimui), vizualinės apsaugos pozonį. Vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymu (toliau NKPAĮ).
Nepažeisti NKPAĮ 11 str. 6 d. 2 p. reikalavimų. Pagal NKPAĮ 9 str. 3d., jei atliekant statybos darbus ar
kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai
ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis
informuoja Departamentą.
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3.3. URBANISTINIAI - ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
Šio detaliojo plano sprendiniais planuojama teritorija žemės sklype Meilės al. 24 (kadastrinis
Nr. 2501/0031:79), Palangoje, žemės sklypo plotas – 0.0755 ha.
Detaliuoju planu numatoma optimali urbanistinė struktūra, suplanuojant inžinerinių
komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų
koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, nekeičiant užstatymo tankumo,
intensyvumo ir pastato aukščio; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1
punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype
Meilės al. 24, Palangoje.
Planuojama teritorija integruota į Palangos miesto susisiekimo tinklą. Detaliuoju planu nauji
susisiekimo sistemos sprendiniai nenustatomi, - aprašoma aiškinamajame rašte (3.4. skyrius) ir
sprendinių brėžiniuose (Pagrindinis brėžinys; Galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijomis būdų schema).
Detaliuoju planu nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai (žemės naudojimo
paskirtis, būdas, užstatymo tankis, intensyvumas, tipas, leistinas pastatų aukštis ir kt.) pateikiami
sprendinių konkretizavimo aiškinamajame rašte (3.2. skyrius) ir pagrindiniame brėžinyje.
Nustatyti papildomi Urbanistiniai ir architektūriniai (tūrinis, erdvinis sprendimas, statybinės
ir apdailos medžiagos) reikalavimai (a), - aprašyti sprendinių konkretizavimo aiškinamajame rašte
(3.2. skyrius) ir pagrindiniame brėžinyje.
Užstatymo reglamentai atitinka Statybos techninių reglamentų nuostatas, išlaikomi būtini
priešgaisriniai bei sanitariniai atstumai.

3.4. TERITORIJOS APLINKOS TVARKYMO PROGRAMA
Gaisrinė sauga
Bus užtikrinta remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis.
Galimų išorės gaisrų gesinimui numatomas vanduo galės bus imamas iš artimiausių esamų
priešgaisrinių hidrantų (Meilės al./ S.Dariaus ir S. Girėno g.). Konkretūs sprendiniai bus atliekami
rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. 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
visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011-01-17 d. įsakymu Nr. 1-14 (aktualia
redakcija).
Pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, visuomeninės paskirties
statiniai, 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; inžinierinius tinklus; kitus statinius. Kitiems statiniams išorinė statinių apsauga nuo
žaibo projektuojama ir įrengiama, jeigu tai numato kiti teisės aktai arba statytojo (užsakovo)
pageidavimu.
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Kietųjų atliekų šalinimas
Atliekos (pagal atskiras jų rūšis) bus kaupiamos konteineriuose, talpyklose. Konteinerių ar
talpyklų aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės paviršiaus nuolydis turi būti
ne didesnis kaip 10 procentų. Ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir
išvežamos pagal sutartis su atliekų išvežėjais išvežamos į atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų
surinkimo punktus. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII787 (galiojančia aktualia redakcija). Atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi
atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Komunalinės atliekos tvarkomos
savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
Tvarkant atliekas statybų metu vadovautis LR AM 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl
statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia aktualia redakcija).
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai
Planuojama teritorija integruota į Palangos miesto susisiekimo tinklą. Į planuojamą
teritoriją patenkama iš S.Dariaus ir S.Girėno g. kertant Meilės al. . Nauji susisiekimo sprendiniai
neplanuojami.
Pagal Palangos m. transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų spec. plano
koncepciją (Palangos m.sav. tarybos 2015-05-28 spr. Nr. T2-166) (Žr. 6 pav.) S.Dariaus ir S.Girėno
g. – D kategorijos gatvė, RL=15 m; Meilės al. – E kategorijos gatvė.
Žiūrėti: Pagrindinį brėžinį, Galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo
komunikacijomis būdų schemą.
Automobilių statymo vietų poreikis nustatomas pagal STR 2.06.04:214 “Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Norminis automobilių stovėjimo vietų kiekis nustatomas
įvertinant pastato poreikį techninio projekto rengimo metu. Galimas automobilių parkavimas pastatų
tūriuose, sklypo ribose ant kietų dangų.
Želdiniai
Planuojamoje teritorijoje yra pavienių želdinių. Planuojamoje teritorijoje galioja specialios
žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXVII.Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai) augantys ne
miškų ūkio paskirties žemėje. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai) priskiriami ir tvarkomi
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Rengiamu teritorijų planavimo dokumentu numatomi sprendiniai išsaugant esamus medžius, želdinių šalinimas nenumatomas.
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“, rekreacinėse teritorijose mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto
nustatomas 40%, - planuojamoje teritorijoje nustatomas 40% priklausomųjų želdynų ir želdinių
teritorijų dalys.
Planuojamas žemės sklypas patenka į gamtinio karkaso - regioninės geoekologinės takoskyros su
ribotu ekologinio kompensavimo laipsniu (A1) teritoriją (žr.: ištrauką iš Palangos miesto bendrojo plano
(priedas Nr. 1. Gamtinis karkasas su valstybinės reikšmės miškų plotais) (16.2. pav.)). Gamtinio karkaso
kitos tikslinės paskirties sklypų užstatymo tankumas ribojamas iki 30 procentų ploto, išskyrus miestų,
miestelių bendruosiuose planuose numatytas visuomeninės paskirties teritorijas, kuriose, įvertinus
teritorinę erdvinę kraštovaizdžio struktūrą, geoekologinį potencialą, numatomą sklypo naudojimo būdą,
užstatymo tankumas gali būti padidintas iki 50 procentų ploto. Stipriai pažeisto (degraduoto)
geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijose kitos paskirties žemės sklypų užstatymo tankis
gali būti didesnis nei 50 procentų, tačiau tokiais atvejais atskirųjų ir priklausomųjų želdynų normos
didinamos ne mažiau kaip 10 procentinių punktų.
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3.5. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

Planuojamoje teritorijoje yra išsivysčiusi inžinerinių tinklų sistema. Inžineriniai tinklai
(vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros, dujotiekio, ryšių tinklai) prijungti prie esamų
bendramiestinių tinklų.

Nustatyta tvarka esamų, suprojektuotų, pastatytų ir pripažintų tinkamais naudoti inžinerinių
tinklų apsaugos zonose taikomi žemės naudojimo apribojimai, nustatyti Specialiosiomis žemės ir
miško naudojimo sąlygomis. Vadovautis inžinerinių tinklų apsaugos taisyklėmis, bei kitais
galiojančiais teisės aktais. Trečiųjų šalių interesai neturi būti pažeidžiami.

Esant būtinumui pertvarkyti esamus inžinerinius tinklus, techninio ar darbo projekto
ruošimui reikalinga gauti naujas tinklų prisijungimo sąlygas, inžinerinių tinklų projektavimui ir
įrengimui.

Planuojamos teritorijos sprendinių įgyvendinimui reikalingą inžinerinę infrastruktūrą žemės
sklypų savininkai turi spręsti savo lėšomis.
 Žemės naudojimo apribojimai (nustatyta tvarka suprojektuotų ir pastatytų inžinerinių tinklų ir
įrenginių apsaugos zonų ribos ir plotai) planuojamos teritorijos viduje, gali būti
tikslinami/nustatomi nutiesus/pertvarkius inžinerinius tinklus, teisės aktų nustatyta tvarka, ar
kadastrinių matavimų metu.

Planuojamoje teritorijoje esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonų ribose, inžinerinius tinklus
eksploatuojančioms įmonėms teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei
jomis naudotis suderinus darbus su žemės savininku numatomas 222. Servitutas (servitutai aprašyti
3.2 sk.). Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka arba kadastrinių matavimų metu.
Servitutai nustatomi statomų, esamų bei perkeliamų inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonų
ribose. CK 4.124 straipsnio 1 dalis nustato servitutą – teisė (222) tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), servituto turėtojai – inžinerinių tinklų
aptarnavimo įmonės. Šios įstatymų nustatytos daiktinės teisės gali būti neregistruojamos
Nekilnojamojo turto registre.
Privačioje žemėje servitutai nustatomi sudarant neatlygintinas ir
neterminuotas sutartis (sandoriu) su žemės savininkais, valstybės ar savivaldybės valdomoje žemėje
servitutai nustatomi administraciniu aktu. Servitutus nustatant sudarius atitinkamas sutartis, visas
sutarties sudarymo, jos įregistravimo ir kitas išlaidas dengia žemės savininkas arba kitas
suinteresuotas asmuo.
Vanduo. Esami vandentiekio tinklai pajungti iš Meilės al. esančių tinklų.
Nuotekos. Esami buitinių nuotekų tinklai pajungti į buitinių nuotekų tinklus Meilės al.
Nuotekos tvarkomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro
2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236.
Lietaus nuotekos. Esami lietaus nuotekų tinklai pajungti į lietaus nuotekų tinklus Meilės al..
Lietaus vandens nuotekos tvarkomos vadovaujantis LR AM įsakymu Paviršinių nuotekų tvarkymo
reglamentu 2007-04-02, Nr. 193.
Planuojamoje teritorijoje esamiems (arba planuojamiems/pertvarkomiems) vandentiekio bei
nuotekų tinklams taikomi žemės naudojimo apribojimai, nustatyti Specialiosiomis žemės ir miško
naudojimo sąlygomis XLIX. Skyrius: Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos.
Elektros tiekimas. Elektros tinklai esami. Planuojama teritorija pajungta prie esamų elektros
tinklų iš skirstomosios, įvadinės apskaitos skirstomosios spintos KS-24. Esamiems elektros
tinklams nustatyti apribojimai (specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos) - VI. Elektros linijų
apsaugos zonos.
Į planuojamą teritoriją patenkančių esamų elektros tinklų apsaugos zonose vadovautis LR
Elektros energetikos įstatymu, Elektros linijų apsaugos taisyklėmis, vykdyti Specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygas, bei vadovautis kitais galiojančiais teisės aktais.
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Dujotiekis. Planuojamoje teritorijoje dujos yra pajungtos iš esamų dujotiekio tinklų Meilės
al. Esamiems dujotiekio tinklams nustatomi apribojimai (specialios žemės ir miško naudojimo
sąlygos) - IX. Dujotiekių apsaugos zonos.
Ryšių tinklai. Planuojama teritorija pajungta prie esamų ryšių tinklų (telefono kabelis).
Esamiems ryšių tinklams nustatomi apribojimai (specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos) I.Ryšių linijų apsaugos zonos;
Pastatų šildymas galimas dujomis, elektra, geoterminis, vietinis centrinis šildymas (esamas).
3.6. SPRENDINIŲ ATITIKIMAS GALIOJANTIEMS TERITORIJŲ PLANAVIMO
DOKUMENTAMS
Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems)
teritorinio planavimo dokumentams:
bendrųjų planų (BP):

Pagal Palangos miesto bendrąjį planą (patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317) planuojama teritorija patenka į P6 kvartalo, Pajūrio juostą
(pliažas, kopos, užkopė), kurioje Statybą reglamentuoja Pajūrio juostos specialusis planas.
Remiantis išdėstytomis Palangos miesto bendrojo plano nuostatomis, rengiamu detaliuoju
planu, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo privalomieji reikalavimai atitinka BP sprendinių
reikalavimus (žr. Aiškinamojo rašto dalį Nr. 3.2. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai).
specialiųjų planų (SP):

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos ribų specialusis planas (schema), T00077170, 201510-15. – Byloje pateikiama ištrauka iš minėtos schemos (žr. 15pav.), planuojama teritorija
pažymėta kaip į pajūrio juostą patenkantis privatus žemės sklypas. Nurodyta, jog pagrindinis
planavimo dokumentas, reglamentuojantis pajūrio juostos žemyninės dalies teritorijos naudojimą ir
tvarkymą, kraštovaizdžio formavimo kryptis, tvarkymo priemones ir informuojantis visuomenę apie
valstybės priimtus sprendimus dėl pajūrio juostos apsaugos, tvarkymo ir naudojimo yra Pajūrio
juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas, patvirtintas 2011-07-28 aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2011, Nr.98-4628).

Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas (T00053852, 2011-08-24). –
planuojama teritorija (Meilės al. 24, Palanga) patenka į urbanizuotos rekreacinės aplinkos
kraštovaizdžio tvarkymo zoną – Nru. Ši zona visoje pajūrio juostoje nedideliais intarpais įsiterpia į
kitas zonas kaip urbanizuotos, statiniais užstatytos teritorijos.
Šioje zonoje gali būti formuojama
intensyviam lankymui ir naudojimui pritaikyta aplinka, įrengiama viešoji turizmo ir poilsio
infrastruktūra; nedidinant esamo užstatymo tankumo, nepažeidžiant esamų kraštovaizdžio vertybių,
gali būti rekonstruojami, perstatomi esami statiniai, vietoj buvusių statinių gali būti statomi nauji
statiniai, taikomos teritorijų tvarkymo priemonės, kurios iš esmės gerintų poilsio sąlygas ir aplinkos
kokybę. Kitų statinių statyba nevykdoma, išskyrus Pajūrio regioninio parko tvarkymo plane
numatytas naujas statybas. Gyvenamosios paskirties teritorijos, esančios pirmoje kurorto apsaugos
juostoje, keičiamos rekreacinėmis. - Esamos būklės įvertinimo aiškinamojo rašto dalyje pateikiama
ištrauka iš minėto SP (13 pav.). Rengiamu teritorijų planavimo dokumentu numatomi sprendiniai
atsižvelgiant į minėtą specialųjį planą, nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai
aprašyti sprendinių aiškinamojo rašto 3.2. skyriuje.

Palangos miesto istorinės dalies (unikalus KVR kodas 12613, buvęs kodas U2)
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (patvirtintas 2016 04 11 Lietuvos
Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-309) (2016-06-13, T00078610). – planuojama
teritorija nepatenka (ribojasi) į Palangos miesto istorinės dalies (kodas 12613, pripažintos saugoti
viešajam pažinimui ir naudojimui) teritoriją, nepatenka į pažymėtas vizualinės apsaugos pozonio
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teritorijas, patenka į 200 metrų zoną nuo vertybės teritorijos, kurios vizualinę apsaugą užtikrina
Pajūrio apsaugos juostos reglamentas. – Esamos būklės įvertinimo aiškinamojo rašto dalyje
pateikiama ištrauka iš minėto SP (4 pav.). Vertinama kaip gretimybė, teritorijų planavimo
dokumento sprendinių neįtakoja.

Palangos miesto šilumos ūkio specialusis planas (T00047066 (000252000441), 2009-12-18):
- planuojama teritorija ribojasi su necentralizuoto aprūpinimo šilumos zoną, kur prioritetinis kuras
– gamtinės dujos. (žr. 8 pav. Ištrauka iš Palangos miesto šilumos ūkio specialiojo plano).

Palangos I, II, III, Šventosios, Nemirsetos ir Palangos miesto nuotekų valymo įrenginių
vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas (T00046531 (000252000408), 2008-1104) - planuojama teritorija patenka Palangos m. vandenviečių SAZ (3-ioji juosta) (žr. 5 pav.). –
numatomas (esamas) apribojimas XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos.

Palangos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis
planas (T00040735 (000252000538), 2012-02-23). – esama vandentiekio linija ir esama buitinio
nuotakyno linija - Meilės al. bei S. Dariaus ir S. Girėno g.. (žr. 7 pav.), – inžinerinės
komunikacijos prijungiamos (esamos) prie centralizuotų Palangos miesto vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo tinklų.

Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialusis planas
(T00077701, 2016-01-06). – Byloje pateikiama ištrauka iš minėto SP (žr. 9 pav.), vertinama kaip
gretimybė, teritorijų planavimo dokumento sprendinių neįtakoja.

Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas (T00071344,
2014-05-13). – planuojama teritorija nepatenka į jokias pažymėtas zonas, ribojasi su IV zonaPaveldosauginės teritorijos (pozonio pavadinimas – Palangos miesto istorinės dalies-12613
teritorija). – Byloje pateikiama ištrauka iš minėto SP (žr. 10 pav.), vertinamas kaip gretimybė,
rengiamo detaliojo plano sprendinių neįtakoja.

Rengiamas Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialusis
planas (žr. 6 pav.) – aprašyta prie susisiekimo sistemos sprendinių, aiškinamojo rašto 3.4 skyriuje, vertinamas kaip gretimybė, išlaikomas esamų gatvių tinklas.
Detaliųjų planų (DP):

Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas. – planuojama teritorija (Meilės al. 24,
Palangoje) pažymėta, kaip žemės sklypas 8.A.P, 1 kvartale; – Rengiamu teritorijų planavimo
dokumentu koreguojami Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendiniai žemės sklype
Meilės al. 24, Palangoje; išsaugomas gatvių tinklas, išsaugomi želdiniai.
Kitų dokumentų:

Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos planas, T00075435, 2015-04-01. Byloje pateikiama ištrauka iš minėto plano (žr. 14pav.). Planuojama teritorija (ž. skl. Meilės al. 24,
Palanga) patenka į Pajūrio juostos ribas, į Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos
plano pažymėtas planuojamas teritorijos ribas nepatenka. Vertinama kaip gretimybė, rengiamo
teritorijų planavimo dokumento sprendinių neįtakoja.

Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema (LRV 1997-10-23 d.
nutarimas Nr. 1154 (LRV 2011-05-04 nutarimo Nr. 496 redakcija)). - Byloje pateikiama ištrauka iš
minėtos schemos (žr. 11pav.). Planuojama teritorija ribojasi su pažymėtais Valstybinės reikšmės
miškų plotais, miško kvartalo Nr. 108. Vertinama kaip gretimybė, rengiamo teritorijų planavimo
dokumento sprendinių neįtakoja.

Palangos miesto savivaldybės miškų priskyrimo miškų grupėms schema (LRV 2002-10-21 d.
nutarimas Nr. 1651, 2015 09 16 redakcija, 12 priedas). - Byloje pateikiama ištrauka iš minėtos
schemos (žr. 12pav.). Planuojamos teritorijos gretimybė (ž. skl., kadastrinis Nr. 2501/0031:0016), valstybinio miško teritorija, įvardijama kaip II miškų grupė, Specialios paskirties miškai, B.
Rekreaciniai miškai, 25-Miško parkai. Vertinama kaip gretimybė, rengiamo teritorijų planavimo
dokumento sprendinių neįtakoja.
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3.7. TERITORIJOS APSAUGOS SVARBIAUSIOS KRYPTYS
Ūkinė veikla planuojamoje teritorijoje reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymais. Įvertinus
planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės
veiklos pobūdį projektuojamame žemės sklype, 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.
Visuomenės sveikata. Vykdoma ūkinė veikla trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų
nepablogins.
Planuojamoje teritorijoje kardinalūs pokyčiai nenumatomi (rengiamu TPD
numatomas žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, nekeičiant užstatymo tankumo, intensyvumo ir
pastato aukščio). Numatomi sprendiniai aprašyti sprendinių aiškinamajame rašte (3.2. skyrius) ir
pagrindiniame brėžinyje.
Vykdoma ūkinė veikla neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai ir
gyventojų sveikatai, gyventojų saugai, susisiekimui, nelaimingų atsitikimų rizikai, sveikatos
priežiūrai ir socialinių paslaugų prieinamumui, gyventojų ir darbuotojų elgsenos ir gyvensenos
veiksniams (tiriamų visuomenės grupių mitybos įpročiams, žalingiems įpročiams), vandens ir
maisto kokybei neturės.
Kraštovaizdis. Planuojamoje teritorijoje kardinalūs pokyčiai nenumatomi (rengiamu TPD
numatomas žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, nekeičiant užstatymo tankumo, intensyvumo ir
pastato aukščio). Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui numatomas kaip neutralus.
Gyvūnijos apsauga. Planuojamoje teritorijoje paukščių ir gyvūnų kolonijų bei migracijų kelių
nėra. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis gyvūnijai numatomas kaip neutralus.
Aplinkos kokybės ir higieninės būklės. Galima nežymi oro tarša, triukšmo padidėjimas
suintensyvėjus autotransporto srautui, tačiau nurodoma, kad triukšmo ribiniai dydžiai nebus
viršijami. Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos planuojamų (esamų) sklypų ribose ant kietųjų
dangų, arba pastatų tūryje. Kitos fizikinės taršos rūšys: elektromagnetinė spinduliuotė,
jonizuojančioji spinduliuotė – planuojamoje teritorijoje nėra aktualios ir nėra būdingos planuojamai
ūkinei veiklai. Inžinerinių tinklų ir statinių statybos ruože nuimamas augalinis sluoksnis,
sukraunamas laikino saugojimo vietoje ir vėliau panaudojamas.
Aplinkos biologinės taršos aspektas planuojamoje ir gretimose teritorijose nėra aktualus. Nėra
potencialių biologinės taršos objektų, gerai išvystyta inžinerinė infrastruktūra. Pastatų vidaus
vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos prijungtos prie centralizuotų miesto tinklų.
Cheminės taršos aspektas nėra aktualus. Detaliajame plane cheminė tarša nenumatoma. Tarši ir
triukšminga veikla negalima.
Atliekos. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787,
1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, galiojančia aktualia redakcija) ir Palangos miesto
nustatyta atliekų šalinimo tvarka.
Triukšmas. Apšvietimas. Mikroklimatas. Planuojamoje teritorijoje galimas triukšmo padidėjimas
statybos darbų metu dėl ten veikiančių statybinių mechanizmų. Tačiau tai tik laikinas ir lokalus
fizikinės taršos šaltinis. Statybos darbus rekomenduojama vykdyti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Projektuojant pastatus triukšmo lygis turi atitikti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties patalpose bei jų aplinkoje“.
Apšviestumas
projektuojamas vadovaujantis HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas.
Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ ir STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės
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paskirties statiniai“.
Patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN
42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.
Patalpų vėdinimas
projektuojamas pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
Higienos normose nurodytų parametrų prisilaikymas turi būti sprendžiamas techninių projektų
metu. 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.
Apsaugos zonos. Planuojama teritorija patenka Palangos m. vandenviečių sanitarinių apsaugos
zonų juostą (3-ioji juosta). Planuojamos teritorijos gretimybėse kitų pavojingų objektų, turinčių
poveikį planuojamai aplinkai ir gyventojų sveikatai bei detaliojo plano sprendiniams nėra. Kiti
apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, - pateikiami
sprendinių konkretizavimo aiškinamajame rašte (3.2. skyrius) ir pagrindiniame brėžinyje.
Paveldosauga. Rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai paveldosauginiu atžvilgiu
kenksmingos įtakos neturės ir kultūros vertybių naudojimo sąlygų nepablogins.
Pagal Palangos miesto istorinės dalies (unikalus KVR kodas 12613, buvęs kodas U2)
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą
planuojama teritorija nepatenka
(ribojasi) į Palangos miesto istorinės dalies (kodas 12613, pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir
naudojimui) teritoriją, patenka į 200 metrų zoną nuo vertybės teritorijos, kurios vizualinę apsaugą
užtikrina Pajūrio apsaugos juostos reglamentas. Dalis planuojamos teritorijos patenka į registruotos
kultūros vertybės Palangos kapinyno II (kodas 1809, pripažinto saugoti moksliniam pažinimui),
vizualinės apsaugos pozonį.
Rengiamu teritorijų planavimo dokumentu numatomi sprendiniai
atsižvelgiant į Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planą.
Numatomi sprendiniai užtikrinantys kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių išsaugojimą
aprašyti sprendinių aiškinamajame rašte (3.2. skyrius) ir pagrindiniame brėžinyje.

Pareigos
Projekto vadovas

Vardas, pavardė
Rimvydas Grikšas

Atestato Nr.
ATP 951

Architektė

Ermina Muižytė

TPV 0070
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Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, nutarimai, įsakymai)
reikalavimai:
1. LR Aplinkos ministro Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių
patvirtinimo 2014-01-02 įsakymas Nr. D1-8 (Žin., 2014-01-06, Nr. 2014-00025, nauja įstatymo
redakcija 2014-09-19, Nr.D1-759).
2. LR Teritorijų planavimo įstatymas 2014-07-15 įsakymas Nr. I-1120 (Žin., 1995-12-30, Nr.1072391, nauja įstatymo redakcija 2014-07-15, Nr.I-1120)
3. LR Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26 (Žin., 1994-05-06, Nr. 34-620, nauja įstatymo
redakcija Nr. IX-1983, 2004-01-27, aktuali redakcija 2014-07-17, Nr. I-446).
4. LR Vandens įstatymas Nr. VIII-474, 1997-10-21 (Žin., 1997-11-19, 104-2615, nauja įstatymo
redakcija Nr. IX-1388, 2003-03-25, aktuali redakcija 2009-12-17, Nr. VIII-474).
5. LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223, 1992-01-21 (Žin., 1992-02-20, Nr. 5-75, aktuali
redakcija 2013-05-09, Nr. I-2223).
6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16 (Žin., 1998-07-08, Nr. 61-1726, nauja
įstatymo redakcija Nr. IX-1004, 2002-07-01, aktuali redakcija 2014-04-17, Nr. VIII-787).
7. LR Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19 (Žin., 1996-04-10, Nr. 32-788, nauja įstatymo
redakcija IX-583, 2001-11-08, aktuali redakcija 2013-06-27, Nr. I-1240).
8. LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04 (Žin., 1999-11-19, Nr. 98-2813,
aktuali redakcija 2013-07-02, Nr. VIII-1392).
9. 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
2013-06-27, Nr. I-1495).
10. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764, 2006-07-13 (Žin.,
2006-07-27, Nr. 82-3260, aktuali redakcija 2010-12-22, Nr. X-764).
11. LR Želdynų įstatymas, 2007-06-28, Nr. X-1241 (Žin., 2007-07-19, Nr.80-3215, aktuali
redakcija 2013-07-02, Nr. X-1241).
12. LRV 1992-05-12 nutarimas 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, 2014-07-09, Nr. 343).
13. LRV 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo
priimant sprendimus planavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2013-12-18, Nr. 1079, aktuali
redakcija, 2014-01-01, Nr. 1079).
14. LR AM 2007-12-21 įsakymas 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, pakeitimai: 2014-01-14, Nr. D1-36).
15. LR AM 2006-05-17 įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
(Žin., 2006-05-25, Nr. 59-2103, pakeitimai: 2007-10-08, Nr. 515; 2009-12-29, Nr. D1-830; 201005-18, Nr.416; 2011-03-30, Nr. D1-261; 2012-09-26, Nr. D1-773; 2013-01-30, Nr.D1-72; 2014-0408, Nr. D1-335; 2014-12-16, Nr. D1-1025).
16. LR AM 2006-12-29 įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2007-01-25, Nr. 10-403, pakeitimas 2014-08-28 Nr.D1-698).
17. LR AM 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2007-04-14, Nr.42-1594, pakeitimas: 2013-01-09,Nr.D1-24; 2014-10-24, Nr.
D1-859).
18. LR SAM 2004-08-19 įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir
režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878, pakeitimas, 2009-12-21, Nr. V1052; 2011-04-12, Nr. V-360; 2014-02-13, Nr. V-231).
19. LR AM 2014-06-17 įsakymas Nr. D1-533 „Dėl STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės
keliai. Bendrieji reikalavimai“ (pakeitimai: 2014-12-22 Nr. D1-1059).
20. LR AM 2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005
„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2005-08-02, Nr. 93-3464,
pakeitimai: 2009-12-11, Nr. D1-781; 2010-05-21, Nr. D1-425; 2011-03-14, Nr. D1-220; 2012-06UAB „Vakarų regiono projektai“ 2018 m.
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26, Nr.D1-537; 2013-09-05, Nr. D1-659; 2013-10-25, Nr.D1-795; 2014-11-07,Nr.D1-892).
20. LR AM 2004-02-27 įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004
„Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo (Žin., 2004-04-15, Nr. 54-1851).
21. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“
(Žin., 2010-12-14, Nr. 146-7510, pakeitimas: 2011-06-17, Nr. 1-201; 2014-01-06, Nr.1-2; 2014-0402, Nr.1-144).
22. LR AM 2009-11-17 įsakymas Nr. D1-693 „Dėl statybos techninio reglamento STR
2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“
(Žin., 2009-11-21, Nr. 138-6095).
23. LR AM 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010-09-30, Nr. 115-5903; pakeitimai:
2011-07-19, Nr. D1-578; 2012-02-27, Nr. D1-167).
24. LR AM 1997-12-27 įsakymas Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo (Žin. 2000-01-27, Nr. 8-215;
pakeitimas: 2002-10-21, Nr. 549).
25. LR SAM 2003-07-23 įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003-08-13, Nr. 793606, pakeitimas, 2007-11-29, Nr. V-965; 2011-01-03, Nr. V-1; 2011-11-22, V-1015; 2012-06-20,
Nr. V-558; 2012-09-18, Nr. V-867).
26. LR SAM 2011-06-13 įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011
„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011-06-21, Nr. 75-3638).
27. LR SAM 2009-12-29 įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009
„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“ (Žin., 2009-12-31,
Nr. 159-7219).
28. LR SAM 2000-05-24 įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000
„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo
reikalavimai” patvirtinimo (Žin., 2000-05-31, Nr. 44-1278).
29. LR aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymas Nr.D1-1009 „Teritorijų planavimo erdvinių
duomenų specifikacija“.
30. LR aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymas Nr.D1-7 „Dėl teritorijų planavimo normų
patvirtinimo“.
31. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2013-12-11 įsakymas Nr. 3D-830/D1-920 „ Dėl
žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ (pakeitimas 2013-12-30 Nr.3D-909/D1-990).
32. LR aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymas Nr.D1-624 Gamtinio karkaso nuostatai (Žin.,
2010-07-22, Nr. 87-4619).
Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.
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