Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Vytauto g. 73, Palanga
Planuojama teritorija – žemės sklypas, kurio kadstrinis Nr. 2501/0041:113,Palanga
EASAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

Teritorijos užstatymas. Planuojama teritorija neuţstatyta. Planuojamos teritorijos gretimybės
neuţstatytos. Sklypas nepatenka į Palangos oro uosto zoną ,,C“. Inžineriniai tinklai. Planuojamoje
teritorijoje inţinerinė infrastruktūra nesukurta. Gatvės. Planuojamo sklypo rytinėje gretimybėje
kelias. Želdiniai. Teritorijoje nėra vertingų medţių ar krūmų. Gamtos ir kultūros paveldo objektai.
Gamtos ir kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra. Teritorijos vystymo tendencijos.
Individualių namų kvartalas. Probleminės situacijos. Nesukurta inţinerinė infrastruktūra, neįrengtos
gatvės. Lėtas planuojamos teritorijos gretimybių vystymasis.
KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

Teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai.
Atsiţvelgiant į esamą padėtį, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nuostatas nustatoma
pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties ţemė; ţemės naudojimo būdas gyvenamoji teritorija, maţaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir eksploatavimui bei inţinerinės
infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inţinerinių tinklų koridoriams. Sklypuose kurių plotai apie
1000 kv.m. planuojama gyvenamųjų namų statyba. Pastatų aukštis iki 9 m. Uţstatymo tankumas iki
20 ℅. Uţstatymo intensyvumas iki 40 ℅. Sklypas Nr. 6 suformuotas miesto gatvės planavimui ,
projektavimui ir įrengimui. Planuojamoje teritorijoje draudţiami bet kokie ją fiziškai ţalojantys ar
vizualiai naikinantys darbai. Ūkinė veikla negali būti agresyvi aplinkai ir kraštovaizdţiui.
Numatomi privaţiavimai pagal parengto Palangos miesto bendrojo plano sprendinius. Teritorijos
uţstatymą planuojama pradėti tik parengus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrenginių projektus.
Komunalinių ar vietinių inţinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos –
vandentiekio, buitinių nuotėkų, dujų, elektros, telefono ryšio tinklai jungiami prie miesto tinklų.
Pastatų ir vandens šildymas – vietinėmis katilinėmis kurui naudojant dujas, elektrą arba naudojant
geoterminę šildymo sistemą.
SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2007-06-28
Nr. 28; Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-09-28 įsakymas Nr. A1915 ,,Dėl ţemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:113, Palangoje, detaliojo plano rengimo;
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis.
Planavimo tikslas – Pagrindinės tikslinės ţemės paskirties keitimas iš ţemės ūkio į kitos paskirties,
sklypo padalijimas, naudojimo būdo, pobūdţio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reţimo
nustatymas.
Ţemės sklypo kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:113, Palangoje, detalusis planas rengiamas
vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus
išduotu planavimo sąlygų sąvadu, bei planavimo organizatoriaus patvirtinta planavimo uţduotimi.
Įvertinus esamą padėtį, galiojančių ir ruošiamų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas,
planavimo tikslus, planuojamos teritorijos koncepciją, konkretizuojami detaliojo plano sprendiniai:
formuojami ţemės sklypai, nustatomi suformuotų sklypų tvarkymo ir naudojimo reţimai.
Visų suplanuotų ţemės sklypų pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties
ţemė.
Tvarkymo reţimas – naujų gyvenamųjų namų statyba. Stogai šlaitiniai. Pajūrio zonos architektūrinė
išraiška, tradicinių konstrukcijų bei apdailos medţiagų taikymas. Automobilių parkavimas – sklypų
ribose ant kietų dangų, garaţuose. Statybos metu paţeisti drenaţo rinktuvai atstatomi.
Techninio projekto apimtyje parengti sklypų apţeldinimo projektus. Sklypo apţeldinimui skirti ne
maţesnę nei 0,4 sklypo dalį.
Pagal Lietuvos respublikos Aplinkos ministro 2001 10 05 įsakymą Nr. 87-3054 išplanuotos
teritorijos uţstatymą pradėti tik parengus vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrenginių projektus.
Komunalinių ar vietinių inţinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prisijungimo sąlygos –

vandentiekio, buitinių nuotėkų, dujų, elektros, telefono ryšio tinklai jungiami prie miesto tinklų.
Pastatų ir vandens šildymas – vietinėmis katilinėmis kurui naudojant dujas, elektrą arba naudojant
geoterminę šildymo sistemą.
Nustatomi servitutai: Kelio servitutas kitų asmenų teisė eiti ir vaţiuoti sklypo dalimi. Inţinerinius
tinklus eksploatuojančių įmonių teisė tiesti poţemines ir antţemines komunikacijas, aptarnauti jas
bei jomis naudotis.
Inţinerinės infrastruktūros objektų, reikalingų sklypuose statomų pastatų eksploatacijai, statybos
vykdomos ţemės sklypų savininkų lėšomis. Infrastruktūros sprendiniai sutarčių pagrindu
sprendţiami su savivaldybe ir tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis.
Ţemės sklypų dydţiai ir jų naudojimo būdai, leistinas uţstatymo tankumas, leistinas intensyvumas
ir pastatų aukštis:
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PLANUOJAMOS TERITORIJOS VYSTYMO IR TVARKYMO KONCEPCIJA:

Planuojama teritorija neuţstatytas. Nei planuojamoje teritorijoje nei gretimybėse nėra taršos
objektų, kurie galėtų turėti poveikį planuojamai gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai.
Išlaikomi visi normatyviniai atstumai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą
,,Specialios ţemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro įsakymą ,,Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir reţimo taisyklių patvirtinimo“.
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birţelio 11 d. įsakymu Nr. 289 patvirtintą
statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 planuojamoje teritorijoje numatoma projektuoti ir
statyti (7.1.) gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatus (namus) – skirtus gyventi vienai šeimai.
Planuojamų pastatų vidaus inţinerinės sistemas prijungti prie komunalinių miesto inţinerinių tinklų.
Inţinerinių tinklų statyba vykdoma pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų parengtas technines
sąlygas.
STR .0.09:200
9 priedas

Maksimalūs pastatų uţimamo ţemės ploto dydţiai sklype
iki 400

Maksimalus sklypo uţstatymo tankis,
%
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plotas, m2
*
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500
500
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TRANSPORTAS TERITORIJOS INŽINERINIS PARUOŠIMAS:

Transporto organizavimas pagal Bendrojo plano sprendinius. BP sprendiniai rezervuoja teritorijas
visuomenės poreikiams (komunikaciniams koridoriams inţinerinei ir susisiekimo infrastruktūrai.
Naujai aptarnaujančiai gatvei bendrojo plano sprendiniuose nustatyta D kategorija. Esamoje
padėtyje tarp registruotų sklypų suplanuotas pravaţiavimo kelias apie 7 - 8 m. siekiant uţtikrinti
bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą detaliuoju planu formuojamas sklypas Nr. 6 skirtas gatvės
planavimo ir įrengimo uţtikrinimui. Iki bus įgyvendinti bendrojo plano sprendiniai į planuojamą
teritoriją galima patekti esamu keliu. Vykdant statybą, klojant inţinerinius tinklus būtina saugoti
reljefą, naudingą dirvoţemio sluoksnį panaudoti vejų įrengimui. Esami ţeldynai saugomi ir
tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001–05-18 įsakymą Nr. 274 ,,Saugotinų

ţeldynų, augančių ne miško ţemėje, apsaugos, prieţiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar
suţalojus, atlyginimo tvarka“.
ATITIKIMAS BENDROJO PLANO SPRENDINIAMS.
Planuojama teritorija, pagal funkcinės zonos spalvinį sprendimą, yra maţo uţstatymo intensyvumo
gyvenamojoje teritorijoje, uţstatymo intensyvumas sklypams – 0,4.
Detaliojo plano sprendiniai atitinka bendrojo plano sprendiniais suformuotai miesto teritorijos maksimaliai
urbanistinių resursų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepcijai, urbanistinei struktūrai ir infrastruktūros
sistemai, gamtos išteklių racionaliam naudojimui, kraštovaizdţio ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros
paveldo vertybių išsaugojimui, nustatytiems planuojamos teritorijos uţstatymo aukščio ir intensyvumo
parametrams, numatytoms miesto nuostatoms regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo atţvilgiu.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS INŽINERINIAI TINKLAI:
ŠILUMOS TIEKIMAS, DUJOS.

Planuojama teritorija yra necentralizuoto aprūpinimo šiluma zonoje. Pastatus numatoma šildyti
įrengiant vietines katilines. Vietinių katilų įranga turi būti sertifikuota Lietuvos Respublikoje ir
remtis paţangiausiomis aplinkos taršą maţinančiomis technologijomis. Rengiant naujų statinių
statybos projektus gauti ir vadovautis tinklus eksploatuojančių ţinybų sąlygomis. AB ,,Lietuvos
dujos“ projektuoja ir nutiesia vidutinio slėgio dujotiekio įvadą iki sklypo ribos, sumontuoja dujų
apskaitos sistemą ties valdos riba. Vartotojas projektuoja ir įrengia vartotojo dujų sistemą sklypo
ribose, dujų sistemą projektuoti ir įrengti vartotojo dujų sistemą pagal inţinerinių tinklų savininko ir
statytojo sutartį, techninio projekto sudėtyje konkrečiam planuojamam objektui. Inţinerinių tinklų
savininko ir statytojo (uţsakovo) sutartį, kurioje nurodoma tinklų statybos finansavimo ir
naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (uţbaigus statybą), sudaro AB ,,Lietuvos dujos“ Klaipėdos
filialas iki techninio projekto pradţios. Dujotiekio projektinę ir išpildomąją dokumentaciją pateikti
įprastinėje ir skaitmeninėje formose.
VANDENTIEKIS, NUOTEKOS:

Vandens tiekimas iš esamų vandentiekio tinklų Vasaros gatvėje. Planuojamų objektų ūkio nuotekos
nuvedamos į nuotekų tinklus ,,Rytų“ kvartale. Vandens poreikis planuojamiems objektams apie 3,0
tūkst. m3 per metus. Išleidţiamų buitinių nuotekų normos yra analogiškos suvartojamo vandens
normoms. Vidutiniai iš pastatų išleidţiamų nuotekų pradiniai uţterštumo rodikliai atitinka
analogiškus Palangos miestui: BDS7 – 230 mg/l; SM – 200 mg/l; CHDS – 306 mg/l.
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuvedamos į planuojamus paviršinių nuotekų tinklus ir į Ronţės upelį.
Paviršinės (lietaus) nuotekos nuo kiemų bei automobilių stovėjimo aikštelių, prieš išleidţiant jas į
komunalinius tinklus, turi būti išvalomos vietiniame paviršinių nuotekų valymo įrenginyje iki
nustatytų leistinų teršalų koncentracijų.
Teršalų vidutinės metinės koncentracijos nuotekose neturi viršyti: BDS7- 15 mg/ l, skendinčios
medţiagos (SM)- 30 mg/ l, naftos produktų- 1 mg/ l (didţiausia momentinė teršalų koncentracija- 3
mg/ l).
ELEKTRA IR RYŠIAI:

Objektų elektros įrenginiai prijungiami prie akcinės bendrovės ,,VST“ skirstomųjų elektros tinklų
su 96 kW elektros įrenginių įrengtąja naudoti galia ir 96 kw leistina naudoti galia, elektros
patikimumo kategorija – III. Patogioje aptarnauti ir eksploatuoti vietoje išskiriama ţemės sklypo
dalis 10/0,4 kW modulinės tranzitinės transformatorinės (pagal poreikį) planavimui ir statybai.
Kabelinių linijų tiesimui palikti inţinerinių tinklų koridoriai, nustatyti servitutai. Rengiant naujų
statinių statybos projektus gauti ir vadovautis tinklus eksploatuojančių ţinybų sąlygomis.
Naujos reikiamos telekomunikacijų tinklų trasos nuo artimiausių ryšių kabelių kanalų šulinių,
projektuojamos techninio projekto sudėtyje konkrečiam planuojamam objektui. Ryšių kabelių linijų
tiesimui ir eksploatavimui nustatomi servitutai. Servitutai nustatomi statomų ir esamų ryšių
įrenginių apsaugos zonų ribose. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po projektuojamais
pastatais bei į gatvės vaţiuojamąją dalį.
SPECIALIOSIOS ŢEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
PAGRINDINIAI APRIBOJIMAI IR SĄLYGOS ŪKINEI VEIKLAI:

Nei planuojamoje teritorijoje nei gretimybėse nėra taršos objektų, kurie galėtų turėti poveikį
planuojamai gyvenamajai aplinkai ir gyventojų sveikatai. Sklypo gretimybės – ţemės ūkio
paskirties ţemė ir gyvenamosios paskirties ţemė, planuojamai teritorijai nenustatyti jokie
apribojimai, sanitarinių zonų ar apsaugos zonų nei planuojamoje teritorijoje nei gretimybėse nėra.

Esamoje padėtyje ţemės sklypui nustatyti naudojimo apribojimai numatyti ţemės ir miško
specialiosiose sąlygose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, red.
1995-12-29 nutarimas Nr.1640, 1998-03-24 nutarimo Nr. 345 redakcija). Skyriai: II. - ,,Kelių
sanitarinės apsaugos zonos“ (500 kv.m.), VI. - ,,Elektros linijų apsaugos zonos“ (1000 kv.m.), VI ,,Kurortų apsaugos zonos“ (10300 kv.m.), XXI - ,,Ţemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei
priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai“ (10300 kv.m.).
Ţemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:113, Palangoje, randasi melioruotoje ţemėje.
Sklypuose yra valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai, kuriuos saugo Lietuvos Respublikos
Melioracijos įstatymas. Vykdant planavimo, projektavimo ir statybos darbus negalima paţeisti
drenaţo linijų. Nuo griovių į abi puses yra apsauginė zona, kurioje negalima projektuoti ir statyti
jokių statinių, tvorų, negalima sodinti ţeldinių. Esant būtinumui pertvarkyti sistemą, reikia daryti
melioracijos įrenginių pertvarkymo projektą. Jį būtina rengti pagal galiojančių melioracijos
dokumentų ir techninių sąlygų taisyklių (ŢŪM 1996 07 01 įsakymu Nr. 283, 2006 01 31 įsakymu
Nr. 3D-35) reikalavimus. Projektą paruošti uţsakovo lėšomis. Projektą rengti ir jį vykdyti gali tik
įmonės, atestuotos melioracijos darbams atlikti. Šiuos darbus ir techninę prieţiūrą vykdo atestuoti
melioracijos specialistai. Prieš pradedant statinių planavimo ir projektavimo darbus būtinas
derinimas su savivaldybės melioracijos specialiste adresu Šventosios g. 14, palanga.
Taikomi apribojimai numatyti ţemės ir miško specialiosiose sąlygose (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, red. 1995-12-29 nutarimas Nr.1640, 1998-03-24
nutarimo Nr. 345 redakcija). Skyriai: I - ,,Ryšių linijų apsaugos zonos“, II. - ,,Kelių sanitarinės
apsaugos zonos“, VI. - ,,Elektros linijų apsaugos zonos“, IX. Dujotiekių apsaugos zonos, VI ,,Kurortų apsaugos zonos“, XXVII. - ,,Saugotini ţeldiniai, augantys ne miško ţemėje“, XLIX. ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“, LII. ,,Dirvoţemio apsauga“, XXI - ,,Ţemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios
melioracijos sistemos bei įrenginiai“, XXIX - ,, Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos“.
Projektuojant ir vykdant statybos darbus, statybai ir apdailai numatyti ir naudoti medţiagas turinčia
Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties sertifikatus.
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