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Vadovaujantis teritorijų planavimo duomenų banko išrašu ir ištrauka iš Klaipėdos
rajono bendrojo plano sprendiniu planuojama teritorija ir aplinkinės teritorijos
papuola į gyvenamosios paskirties ir žemės ūkio teritorijas, pagal kurias galima
gyvenamųjų pastatų statyba. Dalis planuojamos teritorijos, vadovaujantis Klaipėdos r.
sav. teritorijos bendruoju planu patvirtintu 2011-02-24 Tarybos sprendimu Nr. T11111, patenka į U4.1.1 – ekstensyvaus (dispersinio) užstatymo teritoriją. (Šiai kategorijai
priskiriami naujai formuojami žemės ūkio paskirties teritorijose kitos paskirties atskiri sklypai, kurie
nesudaro ištisinio kompaktiško užstatymo. Atskirose sodybose ar jų grupėse žemės ūkio paskirties
teritorijose reguliuojamas užstatymo tankio didinimas, prioritetas teikiamas želdynų formavimui.
Skatinama gyvenamosios funkcijos konversija į rekreacinę–turistinę funkciją. Leidžiama gyvenamųjų
kvartalų, smulkaus ir vidutinio verslo ir komercinių objektų statyba kompaktiškose kaimo gyvenamųjų
vietovių teritorijose.).

Kita dalis teritorijos, vadovaujantis Klaipėdos r. sav. teritorijos

bendruoju planu patvirtintu 2011-02-24 Tarybos sprendimu Nr. T11-111, patenka į T
- Inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų sklypų teritoriją. (Visų rūšių transporto,
inžinerinių, energetinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos. Komunikacinės-inžinerinės paskirties
žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos - tai stambesnių transporto ir inžinerinės infrastruktūros objektų
sklypai. Šios teritorijos tvarkomos pagal atliekamų funkcijų, technologijų ir reikiamos aptarnavimo
infrastruktūros kūrimo reikalavimus.

Vadovaujantis teritorijų planavimo duomenų banko išrašu matyti, kad gretimi
sklypai yra gyvenamosios teritorijos. Juose jau statomi gyvenamieji namai.
Vadovaujantis bendrojo plano tekstine dalimi „brėžinyje teikiamos ribos atitinka
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specialiuosius ar detaliuosius planus šios ribos gali būti tikslinamos pagal tų planų
mastelio kartografinės raiškos galimybes. Teritorijoms,

kurios patenka į skirtingų

reglamentų zonas, gali būti taikomi kaip vienos, taip ir gretimos zonos reglamentai“.
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gyvenamųjų pastatų statybos, naudojamasi U4.1.1 – ekstensyvaus dispersiško
užstatymo reglamentu, kuris esančiose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose,
nustato maksimalų formuojamo kitos paskirties atskiro žemės sklypo užstatymo tankį
– 10 % nuo turimo žemės ploto (išskyrus tose teritorijos esančias kompaktiškai
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detaliaisiais planais).
Pagal Klaipėdos rajono bendrojo plano „Gamtinis kraštovaizdis, ekologinė
įvairovė, gamtos ir kultūros paveldas“ brėžinį, planuojama teritorija patenka į žemės
ūkio teritoriją negamtinio karkaso teritorijoje.
Esama žemėnauda – žemės ūkio kultūrų auginimas. Sklypas ekologiškai ir
parazitologiškai neužterštas. Teritorija neturi gamtos apsaugos statuso, jose nėra
istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Planuojama teritorija nepatenka į
valstybės saugomų teritorijų ir kultūros vertybių teritorijų apsaugos zonas. Pagal
Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano „Gyvenamųjų vietovių tinklo ir
socialinės infrastruktūros brėžinį“ planuojama teritorija patenka į kitos urbanistinės
plėtros teritorijų I lygmens – I B kategorijos šalies urbanistinės integracijos ašį.
Socialinė – kultūrinė infrastruktūra teritorijoje neišvystyta.
Vadovaujantis rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžiniu
sklypas patenka į žemės ūkio teritoriją, kurios resursinių arealų bendrasis rekreacinis
potencialas mažas. Šalia planuojamos teritorijos yra numatytas „Pilsoto žiedo“
turizmo rajoninis maršrutas. Sklypas patenka į galimo nacionalinio maršruto „Kuršių
kelio“ atkarpą. Šie maršrutai numatyti palei magistralinį kelią Klaipėda – Liepoja Nr.
A13.
Vadovaujantis ištrauka iš benrojo plano teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir
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Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano sprendinių (reg. Nr. 003552004225, patvirtinta Klaipėdos r. sav.
tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T11-781) brėžinyje matome, kad planuojama
teritorija patenka į decentralizuotą viešojo vandens tiekėjo aptarnavimo zoną.
Planuojami žemės sklypai nepatenka į gamybines, komunalinio ūkio ir kitas
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sanitarines apsaugos zonas;
Socialinės ir paslaugų sektorių infrastruktūra
Planuojama teritorija yra Normantų kaime, kuris yra ~7 km į pietvakarius nuo
Kretingalės, ~ 12 km į šiaurę nuo Klaipėdos centro ir ~ 14 km į pietus nuo Palangos
centro, šalia magistralinio kelio Klaipėda – Liepoja A13. Teritorijos socialinė ir
paslaugų sektorių infrastruktūra nėra gerai išvystyta.
Projekto sprendiniai – dalinant esamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą
suformuoti 10 sklypų individualiai statybai, vieną inžinerinės infrastruktųros sklypą
ir vieną sklypą bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijos sklypą. Numatyti
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Užstatymo zonoje numatoma vienbučių arba dvibučių gyvenamųjų namų su
priklausiniais statyba. Visi pastatai

tradicinio tūrio, vieno arba dviejų aukštų su

mansarda. Namų ūkio pastatai vienaukščiai su pastogėmis. Garažai gali būti
blokuojami su gyvenamuoju namu arba su namų ūkio pastatu. Gyvenamojo namo
aukštis nuo projektuojamo žemės paviršiaus iki kraigo numatomas iki 8,5 m. Aukštis
skaičiuojamas nuo pastato užstatomo ploto žemės paviršiaus nuolydžio vidurkio iki
stogo kraigo. Pagrindinės visų numatomų statyti statinių apdailos medžiagos
pasirenkamos laisvai (nereglamentuojamos).
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priešgaisrinį tvenkinį. Atsiradus galimybei pasijungti į centralizuotus vandentiekio ir
nuotekų šalinimo tinklus. Kelio raudonųjų linijų plotyje tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacijas (servituto teisė savivaldai, jos įgaliotoms
institucijoms, tinklus eksploatuojančioms organizacijoms, kitiems fiziniams ar
juridiniams asmenims, vystantiems bendrąją susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą,
projektuoti, statyti, įrengti, eksploatuoti bendrojo naudojimo kelią (gatvę), takus,
komunalinius inžinerinius tinklus, kitus kelio (gatvės) infrastruktūros elementus).
Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimui planuojamoje teritorijoje ir
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prietaisais, židiniais, taip pat galimas šildymas iš kieto kuro katilinių).
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Elektros energija - gyvenamųjų pastatų elektros įrenginiai prijungiami prie AB
„LESTO"
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tinklų.
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numatomas
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bendrovei priklausančios 10/0,4 kV transformatorinės MT-P-354 0,4 kV skirstyklos.
0,4 KV elektros kabelinė linija sklypuose tiesiama ne mažesniu kaip 1 metro atstumu
nuo

sklypo

ribos.
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nagrinėjamos elektros techninio projekto metu.
Privažiavimas - Privažiavimui prie planuojamos teritorijos bus naudojamos
esamos nuovažos nuo magistralinio kelio Klaipėda – Liepoja Nr. A13. Naujų nuovažų
neprojektuojama. Nuo magistralinio kelio Klaipėda – Liepoja važiuojama vietinės
reikšmės keliu, planuojamoje teritorijoje iki sklypų privažiuojama planuojama 12 m
gatve (akligatviu).
Gaisrų gesinimas - gaisro gesinimui planuojamoje teritorijoje numatoma
panaudoti planuojamą tvenkinį. Gyvenamieji pastatai gaisro grėsmės atžvilgiu
priskiriami P1.4 grupei. Tarp statinių būtina išlaikyti priešgaisrinius atstumus
vadovaujantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų
ministerijos projektavimo metu galiojančiais direktoriaus įsakymais.
Atliekos - susidariusios ūkio ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į
konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo
punktus pagal sutartį su specializuotomis įmonėmis.
Servitutai yra skiriami kelių ir komunikacijų plėtrai, juose nustatomas kelio
servitutas,
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tiesti,

aptarnauti

ir

naudoti

požemines

ir

antžemines

komunikacijas.
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