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Detaliojo planavimo oganizatorius:
Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorius

Teritorijų planavimo dokumentas:
Teritorijos tarp Malūno g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir
Virbališkės tako, Palangoje, detalusis planas

4. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
4.1. PAGRINDINIAI SPRENDINIAI
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Planuojamoje teritorijoje (adresas: teritorija tarp Malūno g. bei Klaipėdos pl. sankryžos ir
Virbališkės tako, Palangoje) numatoma žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita
ir prie esamų statinių, numatant visuomeninės ir komercinės paskirties statinių statybą ir
inžinerinės bei susisiekimo sistemos plėtrą.
Suformuoti 14 kitos paskirties žemės sklypai:
Nr.1 ir Nr. 2 naudojimo būdas – naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų
teritorijos, G kodas tp9, indeksas K, naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų
objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1. Planuojamoje teritorijoje numatoma
daugiafunkcinių statinių statyba, įrengiant mažmeninės prekybos vietas, kavines, restoranus,
administracines, aptarnavimo ir paslaugų patalpas. Numatomas aukštingumas – 1-2 aukštai
(prekybinis plotas), dalis iki 4 aukštų. Maksimalus leistinas (planuojamas) pastatų aukštis –
iki 15 m. Šioje teritorijoje galimas daugiafunkcinis pastatas, kurio prekybinis plotas negali
viršyti 2000 kv. m.
Nr. 3 naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, G kodas tp9, indeksas K,
naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9,
indeksas K1. Planuojamoje teritorijoje numatoma administracinių (kontorų), prekybinių
(parduotuvės) ir paslaugų (kirpyklos, skalbyklos, taisyklos ir pan.) patalpos. Numatomas
aukštingumas – 3 aukštai. Maksimalus leistinas (planuojamas) pastatų aukštis – iki 12 m.
Nr. 4 naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, G kodas tp9, indeksas K,
naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9,
indeksas K1. Planuojamoje teritorijoje numatomos administracinės patalpos. Numatomas
aukštingumas – 3 aukštai. Maksimalus leistinas (planuojamas) pastatų aukštis – iki 10 m.
Nr. 5 naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, G kodas tp9, indeksas K,
naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9,
indeksas K1. Planuojamoje teritorijoje numatomos administracinių (kontorų), paslaugų
(kirpyklos, skalbyklos, taisyklos ir pan.) ir garažų patalpos. Numatomas aukštingumas – 3
aukštai. Maksimalus leistinas (planuojamas) pastatų aukštis – iki 11 m.
Nr. 6 ir Nr. 10 naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos, G kodas tp7, indeksas
V, naudojimo pobūdis - administracinių pastatų statybos, G kodas tp7, indeksas V1.
Planuojamoje teritorijoje numatoma visuomeninių pastatų statyba, skirta savivaldybių
institucijoms arba valstybinių institucijų (Sodra, Policija, Prokuratūra ir kt.) veiklos
pastatams. Numatomas aukštingumas – iki 4 aukštų. Maksimalus leistinas (planuojamas)
pastatų aukštis sklype Nr. 6 - iki 15 m, sklype Nr. 10 – iki 18.
Nr. 7 naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, G kodas tp9, indeksas K,
naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9,
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indeksas K1. Planuojamoje teritorijoje numatoma prekybinio – administracinio pastato
statyba (kontoros, prekybos salonas ir pan.). Parengtas ir suderintas atskiras žemės sklypo
Klaipėdos pl.61A, Palangoje, detalusis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos 201006-17 sprendimas Nr. T2-202). Numatomas aukštingumas – 1 aukštas, dalis iki 4 aukštų.
Maksimalus leistinas (planuojamas) pastatų aukštis – iki 15 m.
• Nr. 8, Nr. 11 ir Nr. 12 naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas
tp10, indeksas I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo
objektų statybos, G kodas tp10, indeksas I1. Esamoms savivaldybei priklausančioms
veikiančioms automobilių stovėjimo aikštelėms formuojami žemės sklypai.
• Nr. 9 ir Nr. 13 naudojimo būdas - bendro naudojimo teritorijos, G kodas tp11, indeksas B,
naudojimo pobūdis - urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių, G kodas tp11, indeksas B3.
Formuojami sklypai miesto želdynams.
• Nr. 14 naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas tp10, indeksas I,
naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos,
G kodas tp10, indeksas I1. Laisvoje valstybinėje žemėje planuojamas inžnerinės
infrastruktūros sklypas.
• Galimas automobilių parkavimas pastatų tūriuose, cokoliniame arba pirmame aukšte.
Automobilių aikštelės, jų vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų tikslinami
techninių projektų rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“.
• Numatomas inžinerinių tinklų prisijungimas prie bendramiestinių tinklų.
• Detaliojo plano sprendiniai įgyvendinami etapais:
1) Pirmame etape vykdoma inžinerinės infrastruktūros objektų – susisiekimo komunikacijų,
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų, kitų inžinerinių tinklų ir įrenginių
projektavimas.
2) Antrame etape projektuojami ir statomi pastatai. Sklypuose statiniai išdėstomi
vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedu „Statinių išdėstymo
sklype reikalavimai“. Techninio projekto rengimo metu bus atsižvelgta į galiojančius teisės aktus ir
nustatytus norminius atstumas nuo projektuojamų pastatų iki sklypo ribos.
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4.2. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 1.
Žemės sklypo plotas: Nr. 1 – 4603 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos, G
kodas tp9, indeksas K/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 15 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 40 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 90 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Malūno gatvės ir
Klaipėdos plento. Prekių privežimas ir pakrovimas numatomas rytinėje sklypo dalyje nuo
Klaipėdos pl. Suformuotame žemės sklype antžeminis automobilių parkavimas numatomas rytinėje
ir vakarinėje sklypo dalyse. Automobilių parkavimas planuojamas bendras sklypams Nr. 1 ir Nr. 2.
Rytinėje sklypo dalyje automobilių skaičius numatomas iki 55 vietų, vakarinėje iki 86 vietų.
Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų (gretimybėje esamo gyvenamojo
namo) tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo sistemos“. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos
aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame
rašte. „Principinė eismo organizavimo schema“, parengta UAB „Kelprojektas“, PV E.Kolakauskas,
suderinta su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (žr. „Principinė
eismo organizavimo schema“). Teritorijos koncepcija patvirtinta Palangos miesto tarybos 2010-1028 sprendimu Nr. T2-303.
Žemės sklype numatomas daugiafunkcinis pastatas, kurio prekybinis plotas, įrengiant mažmenines
prekybos vietas, negali viršyti 2000 kv. m. Kitoje dalyje galimo administracinės, paslaugų ir
aptarnavimo patalpos, kavinės, restoranai ir pan. Pastatas negali būti vienatūris – būtina skaidyti į
atskirus tūrius, kurie gali turėti jungtis. Architektūrinius pastato sprendinius projektuoti
kompleksiškai sprendžiant fasadų kompoziciją, išlaikant vientisą architektūrinę stilistiką sklype,
išlaikant mastelio, tūrio bei erdvių santykių vientisumą. Prekybinių patalpų dalis bus 1-2 aukštų,
administracinės, aptarnavimo patalpos iki 4 aukštų. Galimas pastatų blokavimas su pastatais sklype
Nr. 2. Fasadų apdailai naudoti apdailos medžiagas ir spalvas, būdingas palangos kurorto
architektūrai, derinant prie aplinkos kraštovaizdžio.
Servitutai: kodai: 115, 215, 106, 206, 107, 207; S1 – 275 m2.
SERVITUTŲ APRAŠYMAS:
115. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku
(viešpataujantis daiktas);
215. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėms, teisė naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis daiktas);
106. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
206. Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
107. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas);
207. Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Pastaba: Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka.
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ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 2.
Žemės sklypo plotas: Nr. 2 – 6597 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos, G
kodas tp9, indeksas K/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 15 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 40 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 70 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Malūno gatvės ir
Klaipėdos pelnto. Prekių privežimas ir pakrovimas numatomas rytinėje sklypo dalyje nuo
Klaipėdos pl. Suformuotame žemės sklype antžeminis automobilių parkavimas numatomas rytinėje
ir vakarinėje sklypo dalyse. Automobilių parkavimas planuojamas bendras sklypams Nr. 1 ir Nr. 2.
Rytinėje sklypo dalyje automobilių skaičius numatomas iki 55 vietų, vakarinėje iki 86 vietų.
Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų (gretimybėje esamo gyvenamojo
namo) tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo sistemos“. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos
aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame
rašte. „Principinė eismo organizavimo schema“, parengta UAB „Kelprojektas“, PV E.Kolakauskas,
suderinta su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (žr. „Principinė
eismo organizavimo schema“). Teritorijos koncepcija patvirtinta Palangos miesto tarybos 2010-1028 sprendimu Nr. T2-303.
Žemės sklype numatomas daugiafunkcinis pastatas, kurio prekybinis plotas, įrengiant mažmenines
prekybos vietas, negali viršyti 2000 kv. m. Kitoje dalyje galimo administracinės, paslaugų ir
aptarnavimo patalpos, kavinės, restoranai ir pan. Architektūrinius pastato sprendinius projektuoti
kompleksiškai sprendžiant fasadų kompoziciją, išlaikant vientisą architektūrinę stilistiką sklype,
išlaikant mastelio, tūrio bei erdvių santykių vientisumą. Pastatas negali būti vienatūris – būtina
skaidyti į atskirus tūrius, kurie gali turėti jungtis. Prekybinių patalpų dalis bus 1-2 aukštų,
administracinės, aptarnavimo patalpos iki 4 aukštų. Galimas pastatų blokavimas su pastatais sklype
Nr. 1. Fasadų apdailai naudoti apdailos medžiagas ir spalvas, būdingas Palangos kurorto
architektūrai, derinant prie aplinkos kraštovaizdžio.
Servitutai: kodai: 115, 215, 106, 206, 107, 207; S2 – 618 m2, S5 - 220 m2.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 3.
Žemės sklypo plotas: Nr. 3 – 4560 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos, G
kodas tp9, indeksas K/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 12 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 40 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 80 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
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Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Malūno gatvės
servitutiniu privažiavimu (servitutas sklype Nr.1). Suformuotame žemės sklype antžeminis
automobilių parkavimas numatomas šiaurinėje pusėje – palei Malūno gatvę ir pietinėje sklypo
pusėje šalia esamo pastato ir pastato tūryje įrengtame garaže. Sklypo antžeminėje automobilių
aikštelėje planuojama iki 10 automobilių vietų. Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai
atstumai iki pastatų tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų
teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma
aiškinamajame rašte.
Esamam pastatui formuojamas sklypas. Pastate numatoma administracinių (kontorų – iki 40%),
prekybinių (parduotuvės – iki 30%) ir paslaugų (kirpyklos, skalbyklos, taisyklos ir pan. - iki 30%)
patalpos.
Servitutai: kodai: 115, 215, 106, 206, 107, 207; S3 – 84 m2.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 4.
Žemės sklypo plotas: Nr. 4 – 1624 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos, G
kodas tp9, indeksas K/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 10 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 40 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 100 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Malūno gatvės,
servitutiniu privažiavimu (servitutas sklype Nr.3). Suformuotame žemės sklype antžeminis
automobilių parkavimas numatomas šiaurinėje sklypo pusėje ant kietos dangos šalia esamo
administracinio pastato ir pastato tūryje įrengtame garaže (yra 4 turtiniai vienetai – cokoliniame
aukšte įrengtos 4 garažo vietos). Antžeminėje automobilių aikštelėje planuojama iki 4 automobilių
vietų. Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų (gretimybėje esamo
gyvenamojo namo) tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų
teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma
aiškinamajame rašte.
Esamam pastatui formuojamas sklypas. Žemės sklype numatomas pastatas su administracinėmis
(kontorų) patalpomis.
Servitutai: kodai: 115, 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 5.
Žemės sklypo plotas: Nr. 5 – 1514 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos, G
kodas tp9, indeksas K/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 10 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 40 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 100 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
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Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Klaipėdos plento
servitutiniu privažiavimu (servitutas sklype Nr.2). Suformuotame žemės sklype antžeminis
automobilių parkavimas numatomas pietinėje sklypo pusėje palei sklypo ribą ir esamuose pastato
tūryje įrengtuose garažuose. Antžeminėje automobilių aikštelėje planuojama iki 10 automobilių
vietų. Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų tikslinami techninio projekto
rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais
ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Esamiems pastatams formuojamas sklypas. Žemės sklype numatoma administracinių (kontorų),
paslaugų (kirpyklos, skalbyklos, taisyklos ir pan.) ir garažų patalpos.
Servitutai: kodai: 115, 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 6.
Žemės sklypo plotas: Nr. 6 – 3534 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – visuomeninės paskirties teritorijos, G kodas
tp7, indeksas V, naudojimo pobūdis - administracinių pastatų statybos, G kodas tp7, indeksas V1 .
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 15 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 30 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 120 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Klaipėdos
plento. Suformuotame žemės sklype antžeminis automobilių parkavimas numatomas šiaurinėje
sklypo pusėje. Automobilių stovėjimo aikštelė įrengiama sklypo ribose ant kietų dangų ir (arba)
pastato tūryje įrengtame garaže (galimas požeminis). Antžeminėje automobilių aikštelėje
planuojama iki 30 automobilių vietų. Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki
pastatų (gretimybėje esamo gyvenamojo namo) tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal
STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Susisiekimas žymimas
grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo
komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Žemės sklype numatoma visuomeninio pastato statyba, skirta savivaldybių institucijoms arba
valstybinių institucijų (Sodra, Policija, Prokuratūra ir kt.) veiklos pastatams.
Servitutai: kodai: 215, 106, 206, 107, 207; S4 – 694 m2.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 7.
Parengtas ir suderintas atskiras žemės sklypo Klaipėdos pl.61A, Palangoje, detalusis planas
(Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010-06-17 sprendimas Nr. T2-202). Patvirtinto detaliojo
plano sprendiniai perkeliami į šį detalųjį planą. Tarybos sprendimas nekeičiamas; patvirtinto
detaliojo plano galiojimo ribose sprendiniai nekeičiami. Už detaliojo plano galiojimo ribų keičiama
nuovažos nuo Klaipėdos plento vieta, pagal Kelių direkcijos derinimą ir Palangos miesto
infrastruktūros plėtojimo sutartį Nr.43 - DP 2010-06-15.
Žemės sklypo plotas: Nr. 7 – 5154 m².
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Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos, G
kodas tp9, indeksas K/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 15 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 45 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 90 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Klaipėdos plento.
Suformuotame žemės sklype antžeminis automobilių parkavimas numatomas šiaurinėje sklypo
pusėje. Automobilių stovėjimo aikštelė įrengiama sklypo ribose ant kietų dangų ir (arba) pastato
tūryje įrengtame garaže. Antžeminėje automobilių aikštelėje planuojama iki 50 automobilių vietų.
Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų (visuomeninių, gyvenamųjų)
tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos
aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame
rašte.
Žemės sklype numatoma administracinių (kontorų), prekybinių (parduotuvės) ir paslaugų
(kirpyklos, skalbyklos, taisyklos ir pan.) patalpos.
Servitutai: kodai: 115, 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 8.
Žemės sklypo plotas: Nr. 8 – 3780 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas
tp10, indeksas I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos, G kodas tp10, indeksas I1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nėra.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Taikos gatvės.
Aikštelėjė numatoma iki 100 automobilių vietų. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir
galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir
aprašoma aiškinamajame rašte.
Esamai savivaldybei priklausančiai veikiančiai automobilių stovėjimo aikštelei formuojamas
žemės sklypas. Galimas sklypo sujungimas su sklypu Nr. 10. Sujungimo atveju nustatoma skirtingų
režimų riba pagal nustatomus naudojimo būdus. Inžinerinės infrastruktūros teritorijos zonoje
kapitalinių statinių statyba negalima (tik keliai, aikštelės, inžineriniai tinklai).
Servitutai: kodai: 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 9.
Žemės sklypo plotas: Nr. 9 – 4662 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – bendro naudojimo teritorijos, G kodas tp11,
indeksas B, naudojimo pobūdis - urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių, G kodas tp11, indeksas B3.
Leistinas pastatų aukštis metrais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – nėra.
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Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nėra.
Formuojamas sklypas miesto želdynams. 2,2 aro sklypo numatyta grąžinti natūra pagal LR Seimo
kontrolieriaus 2010-09-01 pažymą Nr. 4D-2010/4-612.
Servitutai: kodai: 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 10.
Žemės sklypo plotas: Nr. 10 – 2155 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – visuomeninės paskirties teritorijos, G kodas
tp7, indeksas V, naudojimo pobūdis - administracinių pastatų statybos, G kodas tp7, indeksas V1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 18 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 40 %.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 80 %.
Statinių statybos vieta, statybos riba, linija – žymima grafiškai pagrindiniame brėžinyje.
Komunalinių ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos – pagal išduotas atitinkamų
institucijų technines projektavimo sąlygas. Numatoma inžinerinius tinklus prisijungti prie
bendramiestinių tinklų. Žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir
susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Klaipėdos plento
ir Taikos gatvės. Antžeminis automobilių parkavimas numatomas žemės sklype Nr. 11 – iki 50
automobilių vietų. Galimas trumpalaikių automobilių sustojimo vietų įrengimas sklypo ribose bei
parkavimas požeminiame garaže. Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų
(visuomeninio) tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ – kai automobilių aikštelėje mašinų skaičius iki 100 atstumas iki visuomeninio pastato turi būti ne mažesnis kaip 25 metrai (iki pastato langų).
Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais
ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Žemės sklype numatoma visuomeninio pastato statyba, skirta savivaldybių institucijoms arba
valstybinių institucijų (Sodra, Policija, Prokuratūra ir kt.) veiklos pastatams. Galimas sklypo
sujungimas su sklypu Nr. 8. Sujungimo atveju nustatoma skirtingų režimų riba pagal nustatomus
naudojimo būdus. Sujungus sklypus, pagrindinis naudojimo būdas - visuomeninės paskirties
teritorijos, užstatymo intensyvumas skaičiuojamas nuo viso ploto, statinių statybos zona pagal
pagrindinį brėžinį.
Servitutai: kodai: 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 11.
Žemės sklypo plotas: Nr. 11 – 1701 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas
tp10, indeksas I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos, G kodas tp10, indeksas I1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nėra.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Klaipėdos plento
ir Taikos gatvės. Suformuoto žemės sklypo aikštelėje numatoma iki 50 automobilių vietų, kurios
priskiriamos prie sklypo Nr. 10. Automobilių vietų skaičius ir normatyviniai atstumai iki pastatų
(visuomeninio) tikslinami techninio projekto rengimo metu pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų,
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Automobilių stovėjimo aikštelė įrengiama sklypo ribose
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ant kietos dangos. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos aprūpinimo
inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Esamai savivaldybei priklausančiai veikiančiai automobilių stovėjimo aikštelei formuojamas
žemės sklypas.
Servitutai: kodai: 215, 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 12.
Žemės sklypo plotas: Nr. 12 – 2170 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas
tp10, indeksas I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos, G kodas tp10, indeksas I1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nėra..
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama iš Klaipėdos plento
ir Taikos gatvės. Aikštelėje numatoma iki 50 automobilių vietų. Susisiekimas žymimas grafiškai
pagrindiniame ir galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų
schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
Esamai savivaldybei priklausančiai veikiančiai automobilių stovėjimo aikštelei formuojamas
žemės sklypas.
Servitutai: kodai: 115, 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 13.
Žemės sklypo plotas: Nr. 13 – 2028 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – bendro naudojimo teritorijos, G kodas tp11,
indeksas B, naudojimo pobūdis - urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių, G kodas tp11, indeksas B3.
Leistinas pastatų aukštis metrais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – nėra.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – nėra.
Formuojamas sklypas miesto želdynams.
Servitutai: kodai: 106, 206, 107, 207.
ŽEMĖS SKLYPAS Nr. 14.
Žemės sklypo plotas: Nr. 14 – 281 m².
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė.
Žemės sklypo naudojimo būdas ir / (ar) pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas
tp10, indeksas I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos, G kodas tp10, indeksas I1.
Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 3 metrų.
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 10%.
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 10%.
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai – į sklypą patenkama per sklypą Nr. 2
servitutiniu privažiavimu. Susisiekimas žymimas grafiškai pagrindiniame ir galimų teritorijos
aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijų schemoje ir aprašoma aiškinamajame
rašte.
Formuojamas inžinerinės infrastruktūros sklypas.
Servitutai: kodai: 115, 106, 206, 107, 207.
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4.3. ŽEMĖS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Sklyp
o Nr.
1

2

3.

4.

5.

6.

„Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“
Esamos:
II. Kelių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
II. Kelių apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
Planuojamos:
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Planuojamos:
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Planuojamos:
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
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XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
13.
Esamos:
I. Ryšių linijų apsaugos zonos ;
II. Kelių apsaugos zonos;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
14.
Esamos:
II. Kelių apsaugos zonos;
IX. Dujotiekių apsaugos zonos;
XVI. Kurortų apsaugos zonos;
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos;
XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
Planuojamos:
VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
Pastabos:
1. Formuojamų 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 redakcija, aktuali dokumento redakcija,
2010-08-12, 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 :
- ryšių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos.

II. Kelių apsaugos zonos:
- nuo kelio briaunų į abi puses nustatomos kelių apsaugos zonos: magistralinių kelių – po 70 metrų,
krašto kelių – po 50 metrų.
VI. Elektros linijų apsaugos zonos:
- požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo
linijos konstrukcijų kraštinių taškų.
IX. Dujotiekių apsaugos zonos:
- iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios
plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies.
XVI. Kurortų apsaugos zonos.
Planuojama teritorija patenka į kurortų apsaugos zonas – antroji juosta. Antrojoje juostoje
draudžiama: vykdyti statybos ir kasybos darbus, nesusijusius su kurorto paskirtimi ir jo plėtojimu
bei aplinkos tvarkymu; statyti nutekamojo vandens valymo ir požeminio filtravimo įrenginius;
įrengti kapines; užkasti kritusius gyvulius; įrengti sąvartynus; naudoti pavojingas chemines ir
radioaktyviąsias medžiagas; vykdyti pagrindinius miško kirtimus.
XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybų teritorijos ir apsaugos zonos:
Teritorija patenka į registruotos kultūros vertybės Palangos miesto istorinės dalies (kodas 12613)
pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui (LR Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymas
nr. ĮV-190) vizualinę apsaugos zoną.
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:
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- žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo vamzdynų ašies.
Planuojama teritorija nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, kurios darytų įtaką
detaliojo plano sprendiniams.
4.4. URBANISTINIAI - ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI
Šio detaliojo plano sprendiniais planuojama teritorija yra tarp Malūno g. bei Klaipėdos pl.
sankryžos ir Virbališkės tako, Palangoje.
Planuojamoje teritorijoje esamų sklypų ir laisvos valstybinės žemės sąskaita formuojama
keturiolika naujų atskirų sklypų, numatant daugiafunkcinio pastato (vyrauja prekyba),
administracinių, visuomeninių pastatų statybą, automobilių saugojimo aikšteles, viešąsias erdves
bei esamų pastatų rekonstrukcijas. Daugiafunkciniai pastatai negali būti vienatūriai – būtina skaidyti
į atskirus tūrius, kurie gali turėti jungtis. Architektūrinius pastatų sprendinius projektuoti
kompleksiškai sprendžiant fasadų kompoziciją, išlaikant vientisą architektūrinę stilistiką sklype,
išlaikant mastelio, tūrio bei erdvių santykių vientisumą. Fasadų apdailai naudoti apdailos medžiagas
ir spalvas, būdingas palangos kurorto architektūrai, derinant prie aplinkos kraštovaizdžio.
Formuojama keturiolika žemės sklypų. Suformuotų kitos paskirties žemės sklypų Nr. 1-5 ir Nr. 7
naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, G kodas tp9, indeksas K, naudojimo
pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9, indeksas K1; žemės
sklypų Nr. 6 ir Nr. 10 naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, G kodas tp7, indeksas
V, naudojimo pobūdis - administracinių pastatų statybos, G kodas tp7, indeksas V1; žemės sklypų
Nr. 8 ir Nr. 11-12, 14 naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas tp10,
indeksas I, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos, G kodas tp10, indeksas I1; žemės sklypų Nr.9 ir Nr.13 naudojimo būdas - bendro
naudojimo teritorijos, G kodas tp11, indeksas B, naudojimo pobūdis - urbanizuotų teritorijų viešųjų
erdvių, G kodas tp11, indeksas B3.
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir naudojimo pobūdis nustatytas
vadovaujantis LR AM 2006-04-13 įsakymu Nr. D1-188 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2006-04-25,
Nr. 45-1633; pakeitimai: 2009-12-08, D1-755; 2010-09-20, Nr. D1-769 ).
Privalomieji tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai yra nustatyti vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ ir Palangos miesto bendruoju planu (Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimas Nr. T2-317): pastatų aukštis iki 15 metrų (nuo
1 iki 4 aukštų); visuomeninio administracinio pastato aukštis skl. Nr. 10 iki 18 metrų (iki 5 aukštų).
Sklypuose statiniai išdėstomi vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties
statiniai“ 3 priedu „Statinių išdėstymo sklype reikalavimai“. Techninio projekto rengimo metu bus
atsižvelgta į galiojančius teisės aktus ir nustatytus norminius atstumas nuo projektuojamų pastatų
iki sklypo ribos. Mažiausias atstumas nuo inžinerinių statinių, išskyrus sklypo aptvarus, iki gretimų
žemės sklypų ribos – 1 m. Sklypo aptvarai (tvoros) statomi vadovaujantis STR 1.01.07:2010
„Nesudėtingi statiniai“ reikalavimais.
Pastatų (kaip statinių) esminiai reikalavimai turi būti įvykdyti vadovaujantis šių reglamentų
nuostatomis:
STR 2.01.01 (1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
STR 2.01.01 (2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“.
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4.5. TERITORIJOS APLINKOS TVARKYMO PROGRAMA
Gaisrinė sauga
Teritorijos tvarkymo režimo reikalavimais naujų pastatų statymo vietos nustatomos užtikrinant
saugius atstumus tarp pastatų, ribojant gaisrų plitimą į gretimus pastatus. Galimų gaisrų gesinimui ir
gelbėjimo darbams užtikrinti, detaliajame plane numatomos sekančios priemonės:
- funkciniai privažiavimai planuojami taip, kad tenkintų gaisriniams privažiavimams taikomus
reikalavimus;
- numatomi gaisrinių mašinų privažiavimai į planuojamų sklypų kiemus;
- išorinis gaisrų gesinimas būtų vykdomas iš gaisrinių hidrantų, įrengtų kvartaliniuose
vandentiekio tinkluose.
Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų
gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”.
Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedu bendru atveju
visuomeninės paskirties statinių bei kitos paskirties pastatų ugniai atsparumo laipsnis I-II, išlaikant
atstumus tarp pastatų 8 m, išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos, keičiamas pastato ugniai atsparumo laipsnis, išlaikant atstumus tarp
pastatų.
Kietųjų atliekų šalinimas
Planuojamoje teritorijoje planuojama suformuoti 14 žemės sklypų: prekybos, paslaugų, pramogų
objektų statybai, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriais, bendro naudojimo teritorijos.
Planuojamoje teritorijoje susidarys mišrių komunalinių atliekų (kodas pagal LR Aplinkos ministro
2003-12-30 įsakymu Nr.722 patvirtintas atliekų tvarkymo taisyklės, 20 03 01). Atliekų kiekiai bus
tikslinami kiekvieno objekto techninio projekto rengimo metu.
Ūkio ir buities atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų
sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotomis
autotransporto įmonėmis. Statybų metu susidarys statybinės atliekos.
Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787, 1998-0616 (Žin., 1998, Nr. 61-1726, nauja redakcija Nr. IX-1004, 2002-07-01; aktuali redakcija 2010-0427, Nr. VIII-787).
Susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai
Planuojamos teritorijos transporto ryšius su kitomis miesto dalimis užtikrina Malūno, Sodų,
Taikos gatvės ir Klaipėdos plentas. Įvažiavimai į naujai formuojamus sklypus numatomi atskirai (žr.
„Principinė eismo organizavimo schema“, parengta UAB „Kelprojektas“, PV E.Kolakauskas,
suderinta su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos):
- į sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 patenkama iš Malūno gatvės ir Klaipėdos plento; Prekių privežimas ir
pakrovimas numatomas rytinėje sklypo dalyje nuo Klaipėdos pl.
- į sklypą Nr. 3 patenkama iš Malūno gatvės (servitutas sklype Nr. 1);
- į sklypą Nr. 4 patenkama iš Malūno gatvės, servitutiniu privažiavimu (servitutas sklype Nr. 3);
- į sklypą Nr. 5 patenkama iš Klaipėdos plento servitutiniu privažiavimu (servitutas sklype Nr. 2);
- į sklypą Nr. 6 patenkama iš Klaipėdos plento;
- į sklypą Nr. 7 patenkama iš Klaipėdos plento servitutiniu privažiavimu (servitutas sklype Nr. 6);
- į sklypą Nr. 8 patenkama iš Taikos gatvės;
- į sklypus Nr. 10, Nr. 11 ir Nr. 12 patenkama iš Klaipėdos plento ir Taikos gatvės.
- į sklypą Nr. 14 patenkama iš Klaipėdos plento servitutiniu privažiavimu (servitutas sklype Nr. 2).
Automobilių stovėjimo vietų poreikis nustatomas pagal „STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtintu LR AM 1999-03-02 įsakymu Nr. 61 (Žin., 1999-03-24, Nr.
27-773, pakeitimai: 2005-03-21, Nr. D1-163; 2005-05-04, Nr. D1-229; 2007-01-31, Nr. D1-73;
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2008-01-10, Nr. D1-21; 2009-06-03, Nr. D1-305; 2009-11-03, Nr. D1-652; 2010-09-20, Nr. 775).
Norminis automobilių stovėjimo vietų kiekis nustatomas įvertinant planuojamų pastatų poreikį.
Automobilių stovėjimo aikštelės įrengiamos sklypų ribose ant kietų dangų arba pastatų tūriuose
įrengtuose garažuose.
Želdiniai
Vadovaujantis Palangos miesto bendrojo plano rekomendacijomis, planuojamos teritorijos rytinėje
dalyje numatytos bendrojo naudojimo teritorijos (sklypai Nr. 9 ir Nr. 13), kuriuose numatomi
želdiniai.
Želdiniai sklype sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, techninio projekto 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“ administracinės, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos sklypuose želdynų,
įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės ploto 15%.
Planuojamoje teritorijoje yra želdiniai, augantys ne miško žemėje – pavieniai medžiai bei želdinių
juosta palei Klaipėdos plentą ir Malūno gatvę. Esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis
„Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo
ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo“, patvirtintu
LR AM 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 bei želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklėmis,
patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės Tarybos 2008-07-10 sprendimu Nr. T2-159.
4.6. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA
Planuojamoje teritorijoje yra ryšiai, elektra, dujos, vandentiekis, slėginė kanalizacija. Numatomas
inžinerinių tinklų (elektros, dujų, vandentiekio, fekalinės ir slėgiminės kanalizacijos) prisijungimas
prie bendramiestinių tinklų, kuris vykdomas pagal inžinerinius tinklus esploatuojančių organizacijų
išduotas technines sąlygas. 2011-03-15 pasirašyta Palangos miesto infrastruktūros plėtojimo sutartis
Nr.17-DP tarp savivaldybės ir UAB „Hakonlita“.
Eektros tiekimas (pagal AB „VST“ 2009-05-26 sąlygas detaliajam planui rengti Nr. TS-09-210773).
Objekto elektros įrenginiai prijungiami prie akcinės bendrovės „VST“ skirstomųjų elektros tinklų.
Elektros tiekimas numatomas iš transformatorinės TR-72.
Dujų tiekimas (pagal AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2009-06-02 planavimo sąlygas
detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 361).
Vadovautis Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymu bei AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos
filialo projektavimo sąlygomis. Detaliajam planui gauti AB „Lietuvos dujos“ pritarimą. Išsaugoti
esamus dujotiekio tinklus. Atliekant esamo požeminio dujotiekio perkėlimą, iki projektavimo darbų,
sudaryti sutartį su AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialu, dėl dujotiekio perkėlimo sąlygų.
Vandens tiekimas (pagal UAB „Palangos vandenys“ 2009-06-02 technines sąlygas Nr.(12.5) IS750).
Statytojas privalo numatyti vandentiekio tinklų pajungimą nuo šalia esamų tinklų: vandens
tiekimas numatomas iš artimiausių esamų vandentiekio tinklų.
Nuotekų šalinimas (pagal UAB „Palangos vandenys“ 2009-06-02 technines sąlygas Nr.(12.5) IS750).
Satytojas privalo numatyti nuotekų tinklų pajungimą į šalia esamus savitekio tinklus Klaipėdos pl.
Lietaus nuotekų šalinimas i esamus tinklus.
Ryšių tiekimas (pagal AB „TEO LT“ 2009-05-27 projektavimo sąlygas Nr. 03-2-05-2284).
Nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose įregistruoti specialiąsias sąlygas – ryšių linijų
apsaugos zonas.
Numatyti trukdančių teritorijos užstatymui esamų telekomunikacijų tinklų ir įrenginų iškėlimo
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trasas ir vietas. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po planuojamais pastatais bei gatvės
važiuojamąją dalį.
Detaliajame plane numatyti konkrečias reikiamų telekomunikacijų tinklų trasas. Naujas
telekomunikacijų tinklų trasas pratęsti nuo dabar esančių Malūno g. Bei Virbališkės take. Statinių ir
inžinerinių tinklų projektų rengimui išsiimti atskiras projektavimo sąlygas.
Detalųjį planą suderinti su AB „TEO LT“.
Pastatų šildymas (pagal UAB „Litesko“ 2009-06-01 Nr.P-2009-08 detalaus plano tecnines
sąlygas Nr. P-2009-08); planuojama teritorija yra centralizuoto šilumos tiekimo zonoje, pagal
Palangos miesto šilumos ūkio specialųjį planą (Tarybos 2009-12-03 sprendimas Nr. T2-306).
Rengiant detalųjį planą, plano rengėjas turi: numatyti centralizuotą šilumos tiekimą esamiems ir
naujai projektuojamiems pastatams; neprojektuoti pastatų ir statinių šilumos tinklų apsaugos
zonose; rengiant techninius projektus išsiimti technines sąlygas projektavimui; planuojamai
teritorijai taikomi teisės aktai (Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir šio įstatymo daliniai
pakeitimai; Specialiosios žemės ir miško naudojimo slygos; Infrastruktūros plėtros (šilumos,
elektros, tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklės; Palangos m. šilumos ūkio specialusis planas);
detalaus plano sprendinius iš anksto derinti su UAB „Litesko“ filialu „Palangos šiluma“.
4.7. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS IR VERTINIMAS
Planuojama teritorija yra Palangos miesto rytinėje dalyje. Teritoriją kerta Klaipėdos plentas,
Malūno bei Sodų gatvės.
Planuojama teritorija ribojasi su kitos paskirties žemės sklypais: rekreacinės, komercinės,
gyvenamosios, pramonės ir sandėliavimo teritorijomis. Planuojamoje teritorijoje numatoma
daugiafunkcinio pastato, administracinių, visuomeninių pastatų statyba, automobilių saugojimo
aikštelės, viešosios erdvės bei esamų pastatų rekonstrukcijos.
Planuojamos teritorijos reljefas nekeičiamas. Želdiniai sklype sprendžiami STR ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, techninio projekto rengimo metu.
Pagal 2010-06-08 Klaipėdos visuomenės sveikatos centro planuojamos ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimą Nr. E4-85: planuojamai teritorijai planuojamos
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neprivalomas.
Planuojama teritorija patenka į kurortų apsaugos zonas – antroji juosta. Antrojoje juostoje
draudžiama: vykdyti statybos ir kasybos darbus, nesusijusius su kurorto paskirtimi ir jo plėtojimu
bei aplinkos tvarkymu, statyti nutekamojo vandens valymo ir požeminio filtravimo įrenginius,
įrengti kapines, užkasti kritusius gyvulius, įrengti sąvartynus, naudoti pavojingas chemines ir
radioaktyviąsias medžiagas, vykdyti pagrindinius miško kirtimus.
Planuojama teritorija patenka į Palangos m. vandenvičių cheminės taršos apribojimo juostą (3-ioji
juosta) (žr. Ištrauka iš Palangos I, II, III, Šventosios, Nemirsetos ir Palangos miesto nuotekų valymo
įrenginių vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano, patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2008-08-28 sprendimu Nr. T2-229). 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.
Planuojamos teritorijos dalis patenka į UAB „Baltijos delikatesai“ priklausančios žuvų konservų
gamyklos SAZ – 100 m (žr. 11 priedą), kuri apriboja gyvenamųjų, mokymo, gydymo ir pan. pastatų
statybą bei patalpų įrengimą. Į šią SAZ planuojamoje teritorijoje patenka esamas administracinis
pastatas ir planuojama prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelės dalis.
Šiaurinėje gretimybėje esančio UAB „Palangos šilumos tinklai“ SAZ sutampa su esamomis
sklypo ribomis (pagal žemės sklypo Klaipėdos pl. 63, Palangoje, detalųjį planą, patvirtintą Palangos
miesto savivaldybės valdybos 2005-08-01 sprendimu Nr. 175).
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Planuojama teritorija nepatenka į jokias kitas sanitarines apsaugos zonas, kurios darytų įtaką
detaliojo plano sprendiniams.
Planuojamuose sklypuose pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas planuojamos
ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės sklypuose
vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojimų planuojamai ūkinei veiklai neturi.
Tvarkant atliekas statybų metu vadovautis LR AM 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl
statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007-01-25, Nr. 10-403).
4.8. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ
(RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS
VERTINIMAS
4.8.1. 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 aiškinamajame rašte ir pagrindiniame
brėžinyje nustatytų architektūrinių - 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.
Numatoma teritorijoje vykdyti veikla įtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti
atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (LR „Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas“ 2 priedas 10.2 punktas (Žin.,
2005, Nr.84-3105)) - įrengiant urbanistinius objektus, įskaitant prekybos ar pramogų centrus,
autobusų ar troleibusų parkus, mašinų stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ar
sveikatingumo kompleksus didesniame kaip 0,5 ha plote, atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo. 2010-11-30 gauta atrankos išvada Nr. (9.14.5)-LV4-6129 :
Palangos miesto savivaldybės administracijos planuojamai ūkinei veiklai – prekybos centro,
administracinių, visuomeninių pastatų statyba, automobilių saugojimo aikštelių, viešųjų erdvių ir
esamų pastatų rekonstrukcija teritorijoje tarp Malūno gatvės bei Klaipėdos plento sankryžos ir
Virbališkės tako, Palangoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo
reikalavimai nepažeidžia gretimų žemės sklypų naudotojų teises.
Patvirtinus detalųjį planą, vadovaujantis suderintais sprendiniais, bus rengiami techniniai ir darbo
projektai suformuotų žemės sklypų užstatymui.
4.8.2. Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams
įvertinimas
Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio
planavimo dokumentams:
bendrųjų planų:
Palangos miesto bendrasis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimas
Nr. T2-317);
BP sprendiniuose nenurodyti ir nenagrinėjami atskiri sklypai. Pavienių sklypų žemės naudojimo
režimai bei kiti teritorijų naudojimo ir užstatymo parametrai nustatomi žemesnio lygmens ar rūšies
teritorijų planavimo dokumentuose.
Miesto savivaldybės teritorija pagrindiniame brėžinyje (atsižvelgiant į susiklosčiusią ar
planuojamą miesto struktūrą) yra suskirstyta į nagrinėjamus rajonus, kurie apvesti juodu kontūru ir
pažymėti unikaliu numeriu. Numerio vieta ant konkrečios funkcinės zonos (spalvos) nurodo
nagrinėjamo rajono dominuojančią funkciją ir vietą reglamentų lentelėje, kuri yra pagrindinio
brėžinio neatskiriama dalis. Svarbiausi nagrinėjamų rajonų režimai bei papildomi apribojimai, jeigu
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tokie yra nustatyti, nurodyti BP pagrindiniame brėžinyje atskiru sąrašu.
Pagal Palangos miesto bendrojo plano sprendinius, planuojama teritorija patenka į P9 (konversija)
ir VM4 (modernizavimas) kvartalo teritoriją - intensyvaus užstatymo mišrią gyvenamąją teritoriją.
Vyraujantys teritorijos požymiai: mišrios kurorto teritorijos, kuriose dominuoja intensyvaus
užstatymo gyvenamoji ir kurorto funkcijų veikla, kartu su reikalinga socialine, paslaugų ir kita
infrastruktūra.
Šioms teritorijoms nustatyti sprendiniai:
- galima pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties;
- galimas naudojimo būdas (G Kodas; Indeksas):
visuomeninės paskirties teritorijos (tp7, V),
komercinės paskirties objektų teritorijos (tp9, K),
inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10, I),
bendro naudojimo teritorijos (tp11, B);
gyvenamosios teritorijos (tp6, G),
rekreacinės teritorijos (tp13, R)
- maksimalus pastatų aukštingumas – hmax ≤ 5a;
- maksimalus užstatymo intensyvumas – ≤ 0.8;
Teritorija P9 patenka ir į miesto centro plėtros teritoriją po 2015 metų, kurioje, pagal pagrindinio
brėžinio 27 pastabą, šioje teritorijoje galimas „kurorto centro ir kurorto pocentrių“ reglamentų
taikymas modernizuojant teritorijas laikotarpyje iki 2015 metų. Juose koncentruojama svarbiausia
pastovaus ir maksimalaus kurorto savaitgalių poilsio infrastruktūra, taip pat didžioji dalis gyventojų
su visai Didžiajai Palangai būtina socialine infrastruktūra.
Šiai teritorijai nustatyti sprendiniai:
- galima pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties;
- galimas naudojimo būdas (G Kodas; Indeksas):
visuomeninės paskirties teritorijos (tp7, V),
komercinės paskirties objektų teritorijos (tp9, K),
inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10, I),
bendro naudojimo teritorijos (tp11, B);
gyvenamosios teritorijos (tp6, G),
rekreacinės teritorijos (tp13, R)
- maksimalus pastatų aukštingumas – hmax ≤ 5a;
- maksimalus užstatymo intensyvumas negyvenamosios paskirties sklypuose – ≤ 1.8;
gyvenamosios paskirties sklypuose - ≤ 1.0.
Pagal BP konversija – taršios ar neefektyvios pramonės, komunalinių įmonių , kitų neefektyviai
panaudotų užstatytų teritorijų naujas panaudojimas plėtrai. Skatinamas konversijos
daugiafunkciškumas, naujai panaudojant teritorijas tiek gyvenamajai funkcijai, tiek naujų
modernios ekonomikos darbo vietų kūrimui. Skatinama konversija didinanti miesto funkcinės ir
fizinės struktūros integralumą, sudaranti sąlygas taršos mažinimui , kurianti palankią investicijoms
aplinką, padedanti tolygiau išdėstyti gyvenamąsias, kurorto paslaugų teritorijas ir darbo vietas
mieste, sukurianti sąlygas aplinkos, užstatymo, susisiekimo sistemos ir inžinerinės įrangos
atnaujinimui užstatytoje miesto teritorijoje.
Planuojama teritorija viena iš palankiausių teritorijų konversijai, kurios plėtros prioritetas
neefektyviai naudojama komunalinė teritorija prie Klaipėdos pl. ir Malūno g. sankryžos
(pietvakarinis kampas; buvusi statybos-remonto įmonės teritorija).
Modernizuojant esamas urbanizuotas teritorijas nauja statyba numatoma – kurorto paslaugų ir
kompleksų teritorijose plėtojant socialinę, paslaugų ir kitą infrastruktūrą, sukuriant naujas darbo
vietas.
Urbanizuotos teritorijos modernizuojamos numačius kvartalo želdynų sistemą, automobilių
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stovėjimo vietų išdėstymo principus.
Modernizuojant esamas urbanizuotas teritorijas nauja statyba numatoma:
- pagal susiklosčiusius principus baigiant formuoti nebaigtas užstatymo struktūras, ypač kurorto
centruose, pocentriuose ir rajonų pocentriuose;
- kurorto paslaugų ir kompleksų teritorijose plėtojant socialinę, paslaugų ir kitą infrastruktūrą,
sukuriant naujas darbo vietas;
- naujai kuriamuose rajonų pocentriuose tobulinant jų polifunkcinę struktūrą bei formuojant jų
reikšmę mieste atitinkančius užstatymo principus;
- rekonstruojant esamus pastatus pagal susiklosčiusius teritorijai būdingus urbanistinius
požymius.
Planuojamos teritorijos rytinei daliai taikomi 1 ir 2 punktai, kai formuojamos nebaigtos užstatymo
struktūros (Pirties gatvės tęsinys, visuomeninis-administracinis pastatas) bei plėtojant socialinę ir
paslaugų (savivaldybės ar valstybinių įstaigų) infrastruktūrą, kuriant naujas darbo vietas.
Atsižvelgiant į nusistovėjusias Palangos miesto urbanistinio audinio charakteristikas, didelių tūrių
atsiradimas susiklosčiusiose miesto urbanistinėse struktūrose būtų žalingas ir pakenktų miesto
urbanistiniam savitumui. Todėl BP sprendiniuose vakarinėjse teritorijose nuo Klaipėdos – Liepojos
plento projektuojamas užstatymo intensyvumas nesudaro galimybių atsirasti nepageidaujantiems
statybiniams tūriams.
Įvertinus Palangos kurorto poilsiautojų srauto trumpą sezoniškumą, efektingiausi būtų maži (iki
2000 kv. m komercinio ploto) prekybos centrai visose projektuojamose kurorto centrų, kurorto ir
rajonų pocentrių funkcinėse zonose.
Planuojamos teritorijos vakarinėje dalyje numatomas daugiafunkcinis pastatas, kurio prekybinis
plotas, įrengiant mažmeninės prekybos vietas, negali viršyti 2000 kv. m. Komerciniai pastatai negali
būti vienatūriai – būtina skaidyti į atskirus tūrius, kurie gali turėti jungtis.
Remiantis išdėstytomis Palangos miesto bendrojo plano nuostatomis, rengiamu detaliuoju planu
nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo privalomieji reikalavimai:
- pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;
- naudojimo būdas(G Kodas; Indeksas)/ naudojimo pobūdis (G Kodas; Indeksas):
komercinės paskirties objektų teritorijos (tp9, K)/ prekybos, paslaugų ir pramogų objektų
statybos, (tp9, K1);
visuomeninės paskirties teritorijos (tp7, V)/ administracinių pastatų statybos (tp7, V1);
inžinerinės infrastruktūros teritorijos (tp10, I)/ susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų statybos (tp10, I1);
bendro naudojimo teritorijos (tp11, B)/ urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (tp11, B3).
- pastatų aukštingumas – 1-4 aukštai, išskyrus skl. Nr.10 – iki 5 aukštų (neviršija BP pagrindinio
brėžinio reikalavimų – leidžiamas aukštingumas iki 5 aukštų);
- leistinas pastatų aukštis – iki 15 m išskyrus skl. Nr.10 – iki 18 m (neviršija BP pagrindinio
brėžinio reikalavimų – leidžiamas visuomeninių pastatų aukštis iki 18 metrų);
- leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas:
P9 teritorijoje iki 120 % (negyvenamosios paskirties pastatams leistinas iki 180%). Atitinka BP
sprendinių reikalavimus.
VM4 teritorijoje iki 80 % (leistinas iki 80%). Atitinka BP sprendinių reikalavimus.
Pagal palangos miesto bendrąjį planą, P9 teritorijoje galimi prekybos centrai, kurių komercinis
plotas neviršija 2000 kv. m. Sklypuose Nr.1 ir Nr.2 numatyti prekybos centrai, kurių komerciniai
plotai iki 2000 kv. m. - atitinka BP sprendinių reikalavimus.
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specialiųjų planų:
Palangos I, II, III, Šventosios, Nemirsetos ir Palangos miesto nuotekų valymo įrenginių
vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų specialusis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008-08-28 sprendimas Nr. T2-229);
Palangos miesto centrinės dalies specialusis paminklosauginis planas (Palangos miesto tarybos
1999-07-29 sprendimas Nr. 134);
Palangos miesto šilumos ūkio specialusis planas (Tarybos 2009-12-03 sprendimas Nr. 306):
Planuojama teritorija patenka į centralizuotos šilumos tiekimo zoną.
detaliųjų planų:
Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000-0525 sprendimas Nr. 32) – keitimas planuojamoje teritorijoje, išlaikyti gatvių tinklą, gatvių tinklo
kategorijas numatyti pagal Palangos miesto bendrąjį planą (patvirtinto Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317);
Žemės sklypo Malūno g. 4, Palangoje, detalusis planas (Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006-10-26 sprendimas Nr. T2-249).
Žemės sklypo Klaipėdos pl. 63, Palangoje, detalusis planas (Palangos miesto savivaldybės
valdybos 2005-08-01 sprendimas Nr. 175).
4.8.3. Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas
Detaliojo plano sprendiniais numatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos
paskirties žemė: 1) Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, G kodas tp9,
indeksas K, naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, G kodas tp9,
indeksas K1; 2) Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, G kodas tp7, indeksas V,
naudojimo pobūdis - administracinių pastatų statybos, G kodas tp7, indeksas V1; 3) Naudojimo
būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, G kodas tp10, indeksas I, naudojimo pobūdis –
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, G kodas tp10, indeksas I1; 4)
Naudojimo būdas - bendro naudojimo teritorijos, G kodas tp11, indeksas B, naudojimo pobūdis urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių, G kodas tp11, indeksas B3.
Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką aplinką (atitikimą nustatytoms normoms),
tam numatomos sekančios priemonės:
• Naujus pastatus numatoma statyti modernios šiuolaikinės architektūrinės išvaizdos,
komercinės, visuomeninės paskirties pastatais formuojant Klaipėdos pl. ir Malūno gatvių
išklotines.
• Šiuo metu apleistos ir netvarkomos teritorijos bus apželdintos, bus įrengiamos kietos dangos
ir šaligatviai, apšviečiamos teritorijos.
• Automobilių parkavimas pastatų tūriuose, cokoliniame arba pirmame aukšte.
• 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, nauja įstatymo redakcija Nr. IX-1004, 2002-0701, aktuali redakcija 2010-04-27, Nr. VIII-787).
• Inžinerinių tinklų prisijungimas prie bendramiestinių tinklų pagal technines sąlygas.
• Planuojamoje teritorijoje esami želdiniai sprendžiami STR ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka, techninio projekto rengimo metu. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai,
gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus.
4.8.4. Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas
Projektuojant pastatus triukšmo lygis turi atitikti HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties patalpose bei jų aplinkoje“. Matavimo
metodikos bendrieji reikalavimai: atitvarinės konstrukcijos užtiktina norminę garso izoliaciją,
langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso
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izoliaciją, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliaciją, luboms panaudojamos garsą
slopinančios dangos.
1 lentelė
Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje:
Objekto pavadinimas

Garso lygis,
ekvivalentinis
garso lygis, dBA

Maksimalus
garso lygis,
dBA

1
003 Visuomeninių pastatų
auditorijos, mokymo
kabinetai ir klasės

2
65

3
70

004 Salės restoranuose,
kavinėse baruose ir kitose
maitinimo įmonėse muzikos
ansamblių koncertų metu

80

85

007 Gyvenamųjų ir
visuomeninės paskirties
pastatų aplinkoje

65
60
55

70
65
60

Paros
laikas,
val.
4

6–18
18–22
22–6

Triukšmo ribiniai dydžiai,
naudojami aplinkos triukšmo
kartografavimo rezultatams
įvertinti
Ldvn
Ldienos Lvakaro
Lnakties
5
6
7
8

65

66

61

55

Minimali privaloma naujai projektuojamų pastatų garso klasė – E. Sublokuotų pastatų bendros
sienos akustiniai rodikliai turi atitikti ne žemesnius kaip C garso klasės reikalavimus.
Natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis
darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”.
Patalpų insoliacija pastatuose projektuojama pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties
statiniai“.
Patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 1 lentelę.
1 lentelė
Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų
mikroklimato parametrų ribinės vertės
Eil.
Nr.

Mikroklimato parametrai
o

Ribinės vertės
Šaltuoju metų laikotarpiu

Šiltuoju metų laikotarpiu

18-22

18-28

3

3

1.

Oro temperatūra, C

2.

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

3.

Santykinė oro drėgmė, %

35-60

35-65

4.

Oro judėjimo greitis, m/s

0,05-0,15

0,15-0,25

Patalpų vėdinimas projektuojamas pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
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.
4.8.5. Fizinės ir cheminės taršos vertinimas.
Planuojamoje teritorijoje suplanuoti sklypai, kurių inžinerinis aprūpinimas numatomas iš miesto
tinklų. Fizinė ir cheminė tarša nenumatoma (gamyba nebus vykdoma).
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Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, nutarimai,
įsakymai) reikalavimai:
1. LR Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120, 1995-12-12 (Žin., 1995-12-30, Nr. 107-2391, nauja
įstatymo redakcija Nr. IX-1962, 2004-01-15, aktuali redakcija 2010-07-02, Nr. I-1120).
2. 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 2010-06-18, Nr. I-446).
3. 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 2009-12-177, Nr. VIII-474).
4. LR Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223, 1992-01-21 (Žin., 1992-02-20, Nr. 5-75, aktuali
redakcija 2010-05-28, Nr. I-2223).
5. 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 2010-04-27, Nr. VIII-787).
6. 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 2010-07-02, Nr. I-1240).
7. LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04 (Žin., 1999-11-19, Nr. 98-2813,
aktuali redakcija 2010-04-27, Nr. VIII-1392).
8. 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
2010-04-27, Nr. I-1495).
9. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764, 2006-07-13 (Žin., 200607-27, Nr. 82-3260).
10. LR Želdynų įstatymas, 2007-06-28, Nr. X-1241 (Žin., 2007-07-19, Nr.80-3215, aktuali redakcija
2010-11-04, Nr. X-1241).
11. LR Melioracijos įstatymas, 1993-12-09, Nr. I-323 (Žin., 1993-12-22, Nr. 71-1326, nauja
dokumento redakcija, 2004-02-05, Nr. IX-2009, aktuali dokumento redakcija, 2010-04-27, Nr. I-323).
12. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 2004-09-28, Nr. IX-2452 (Žin., 200410-19, Nr. 153-5571, aktuali redakcija 2008-05-08, Nr. I-733).
13. 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, 2010-08-12, Nr. 343).
14. LRV 1993-06-16 nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijoje,
kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“ (Žin., 1993-06-25, Nr. 25-593, pakeitimas, 1994-02-28, Nr.
142, aktuali dokumento redakcija, 1994-02-28, Nr. 469).
15. LRV 2004-07-16 nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004-07-22, Nr. 113-4228).
16. LRV 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996-09-25, Nr. 90-2099, aktuali redakcija, 2010-09-29, Nr. 1079).
17. LR AM 2004-05-03 įsakymas Nr. D1-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“
(Žin., 2004-05-13, Nr. 79-2809, pakeitimai: 2006-10-18, Nr. D1-473; 2007-04-18, Nr. D1-223; 2008-0318, Nr. D1-147; 2009-12-02, Nr. D1-734; 2010-01-25, Nr. D1-58; 2010-09-20, Nr. D1-771).
18. LR AM 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“ (Žin., 2005-03-31, Nr. 41-1317,
pakeitimai: 2006-04-13, Nr. D1-188; 2009-12-08, D1-755; 2010-09-20, Nr. D1-769).
19. 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., 200712-28, Nr.137-5624).
20. LR AM 2001-11-07 įsakymas Nr. 540 „Dėl paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001-11-14, Nr. 95-3372,
pakeitimai: 2002-10-21, Nr. 547; 2007-02-14, Nr. D1-98).
21. 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; 2010-05-18,
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Nr. 416).
22. LR AM 2006-12-29 įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2007-01-25, Nr. 10-403).
23. LR AM 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2007-04-14, Nr. 42-1594).
24. 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. V-1052).
25. 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, pakeitimi: 2005-0805, Nr. D1-390; 2006-02-13, Nr. 72).
26. LR AM 1999-03-02 įsakymas Nr. 61 „Dėl STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“, patvirtinimo“ (Žin., 1999-03-24, Nr. 27-773, pakeitimi: 2005-03-21, Nr. D1163; 2005-05-04, Nr. D1-229; 2007-01-31, Nr. D1-73; 2008-01-10, Nr. D1-21; 2009-06-03, Nr. D1-305;
2009-11-03, Nr. D1-652; 2010-09-20, Nr. 775).
27. LR AM 2003-12-24 įsakymas Nr. 704 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004
„Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004-02-12, Nr. 23-720, pakeitimai:
2006-05-05, Nr. D1-219; 2007-11-08, Nr. D1-589).
28. 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).
29. 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).
30. 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. 79-3606,
pakeitimas, 2007-11-29, Nr. V-965).
31. LR SAM 2007-07-02 įsakymas Nr. V-555 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2007 „Akustinis
triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų
aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2007-07-07, Nr. 75-2990).
32. 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).
33. 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).
34. LR SAM 2006-06-17 įsakymas Nr. V-613 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2006
„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2006-07-25,
Nr. 81-3217, pakeitimas 2010-03-30, Nr. V-240).
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