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DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA
TIKSLAS – PAKEISTI ŽEM S SKLYP RIBAS IR PLOT , PAKEISTI ŽEM S SKLYPO
(KAD. NR. 5528/0003:210) PAGRINDIN NAUDOJIMO PASKIRT KITOS PASKIRTIES
ŽEM , NAUDOJIMO B D – REKREACIN S TERITORIJOS, POB D – ILGALAIKIO
(STACIONARAUS) POILSIO PASTAT STATYBOS, NUSTATYTI TERITORIJOS
TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMUS.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDRIEJI DUOMENYS
Planavimo organizatorius:

LEONAS LABŽENTIS, a.k. 33612080445

Teritorij planavimo dokumentas: ŽEM S SKLYPAI:
KAD. NR. 5528/0003:210, PLOTAS – 3,2700 HA.;
KAD. NR. 5528/0003:53, PLOTAS – 0,2855 HA;
KARKL S K., KRETINGAL S SEN., KLAIP DOS R.SAV.
DETALUSIS PLANAS

SPRENDINIAI
Detaliuoju planu nustatomas žem s sklypo naudojimo reglamentas, numatantis pakeisti žem s
sklyp ribas ir plot , pakeisti žem s sklypo (kad. Nr. 5528/0003:210) pagrindin naudojimo paskirt
kitos paskirties žem , naudojimo b d - rekreacin s teritorijos, pob d - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio
pastat statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planuojami du sklypai
Karkl s kaime. Vienas j - gyvenamosios paskirties, plotas 0,2855 ha, kitas - žem s kio paskirties,
plotas 3.2700 ha.
Projektuojami sklypai yra Paj rio regioninio parko teritorijoje, tod l rengiant detal j plan
vadovautasi LR aplinkos ministro sakymu 2005-06-02, Nr. D1-282 ,,D l Paj rio regioninio parko
tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2620), taip pat LR aplinkos ministro sakymu 2008-0131, Nr. D1-91 ,,Paj rio regioninio parko apsaugos reglamentas“ (Žin., 2008, Nr. 38-1410).
Detaliuoju planu numatoma padidinti gyvenamosios paskirties žem s sklyp iki 0,7143 ha,
likusioje planuojamos teritorijos dalyje numatomas rekreacin s paskirties žem s sklypas. Gyvenamosios
paskirties žem s sklype, nauj gyvenam j pastat statyba nenumatoma. Rekreacin s paskirties žem s
sklype numatoma ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastat statyba, 5 % nuo viso žem s sklypo ploto.
Numatomas priklausom j želdyn , skaitant vejas ir g lynus, veisimas 25% gyvenamosios paskirties
sklype ir 40% rekreacin s paskirties sklype.
Inžinerin infrastrukt ra:
Inžinerin s infrastrukt ros sprendini planuojamoje teritorijoje ir už planuojamos teritorijos rib
gali b ti sudaromos papildomos sutartys (kooperuojant l šas).
Vandens tiekimas ir nuotek šalinimas – vandens tiekimui ir nuotek šalinimui numatoma
prisijungti prie centralizuot AB ,,Klaip dos vanduo“ inžinerini tinkl .
Detalusis planas numatantis pakeisti žem s sklyp ribas ir plot , pakeisti žem s sklypo (kad. Nr. 5528/0003:210) pagrindin naudojimo paskirt kitos
paskirties žem , naudojimo b d – rekreacin s teritorijos, pob d – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastat statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimo reikalavimus.
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Elektros energija - projektuojamos teritorijos elektros renginiai prijungiami prie AB ,,Lesto"
skirstom j elektros tinkl su 20 kW elektros rengini leistin ja naudoti galia. 0.4 kV elektros kabelio
linija bus atvesta nuo esamos bendrovei priklausan ios 0.4 kV kabeli spintos SKS-309-7 (pajungtos iš
10/0.4 kV transformatorin s P-309).
Šildymas - gyvenamojo namo ir rekreacin s paskirties pastat šildymas numatomas individualus
(geoterminis, dujomis, elektriniais prietaisais, židiniais, taip pat galimas šildymas iš kieto kuro katilini ).
Atliekos - susidariusios kio ir buitin s atliekos bus kaupiamos konteineriuose ir išvežamos
buitini atliek s vartyn bei antrini žaliav surinkimo punktus pagal sutart su specializuotomis
mon mis.
Privažiavimas - privažiavimas prie gyvenamosios paskirties sklypo paliekamas esamas nuo Placio
gatv s. Privažiuojamojo kelio plotis apie 5 metrus. Kelio danga – trinkel s. Prie sklypo Nr. 2
privažiuojama nuo esamos Gintaro gatv s. Paj rio regioninio parko susisiekimo sistemos bei inžinerin s
infrastrukt ros vystymo specialiajame plane nustatyta gatv s kategorija D(1-2) (Ramaus eismo gatv ).
Architekt riniai reikalavimai - planuojamos teritorijos patenka Paj rio regionin park , tod l
rekonstruojant ir statant naujus pastatus b tina vadovautis Paj rio regioninio parko apsaugos reglamentu
(Žin., 2008, Nr. 38-1410).
Bendrojo plano atitikimas - Vadovaujantis Klaip dos rajono savivaldyb s 2011 met vasario 24
dienos tarybos sprendimu, Nr. T11-111, ,,D l Klaip dos rajono savivaldyb s teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo“ planuojamai teritorijai nustatyta pagrindin naudojimo paskirtis (M,K). Vyraujanti paskirtis
(M) – mišk kio paskirties žem .
Vyraujantis teritorijos tvarkymo pob dis ir aplinkos apsaugos intensyvumas išreikštas indeksais
(M2.1R3.2).
Rekreacini mišk (miško park ) sklypai. M2.1 – ekstensyvaus pritaikymo. Šis mišk naudojimo
b das numatytas projektuojamose rekreacinio prioriteto teritorijose ir rekreaciniuose II B grup s
miškuose (miško park miškuose; miest miškuose bei rekreaciniuose miško sklypuose). Miškai turi b ti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projekt (Mišk statymas, str.)
Specializuot rekreacini teritorij sklypai. R3.2 – urbanizuojamos aplinkos. Joje: statomi
stovyklavie i , kemping , turizmo centr , poilsio nam ar kitoki stacionari rekreacini statini
kompleksai; kuriama intensyviai lankyti pritaikyta aplinka, rekreacin inžinerin infrastrukt ra;
rekreaciniais interesais gali b ti kei iamas gamtin s aplinkos pob dis.
Klaip dos rajono savivaldyb s bendrajame plane numatyta, kad Paj rio regioninio parko
teritorijoje žem s kio paskirties žem tvarkoma pagal Paj rio regioninio parko planavimo schem ir
parengtus bei nustatyt ja tvarka suderintus ir patvirtintus miesteli ir kaim detaliuosius (bendruosius)
planus, nekilnojam j kult ros vertybi tvarkymo, miškotvarkos, žem tvarkos, vandentvarkos,
rekreacijos, keli bei inžinerini komunikacij ir kitus projektus.
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