Planavimo organizatorius: K stutis Sinskas
Detaliojo plano adresas: Agluon n kaimas, Agluon n seni nija, Klaip dos raj.

DETALUSIS PLANAS
NUMATANTIS NUSTATYTI SKLYPO NAUDOJIMO B D – REKREACIN S TERITORIJOS,
NAUDOJIMO POB D – ILGALAIKIO (STACIONARAUS) POILSIO PASTAT STATYBOS
AGLUON N KM., AGLUON N SEN., KLAIP DOS RAJ. SAV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRIEJI DUOMENYS
Planavimo organizatoriai:

K STUTIS SINSKAS

Teritorij planavimo dokumentas: ŽEM S SKLYPAS: KAD. NR. 5503/0008:279 0,0772 HA;
AGLUON N KM., AGLUON N SEN., KLAIP DOS RAJ. SAV.
DETALUSIS PLANAS
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis:
Detaliojo teritorij planavimo organizatoriaus teisi ir pareig perdavimo žem s sklypo savininkui
sutartis Nr.Ar.9-798, pasirašyta 2008-10-14.
Klaip dos rajono savivaldyb s Architekt ros ir urbanistikos skyriaus parengtomis 2008-11-24
planavimo s lygomis Nr.2008.690, detaliojo planavimo dokumentui rengti;
VSC Klaip dos rajono filialo s lygos 2008-10-22 Nr.(11-1.1)-V4-1483;
AM Klaip dos regiono aplinkos apsaugos departamento s lygos 2008-11-06 Nr. (9.14.3)-LV4-6750;
AB "VST" s lygos 2008-10-27 Nr. TS-08-18-1725;
UAB „Klaip dos rajono vandenys“ s lygos 2008-11-06 Nr.1563;
Vietinio kio ir pl tros skyrius s lyg nustatytu laiku nepateik ;
AB „Lietuvos dujos“ Klaip dos filialo s lygos 208-10-24 Nr.1027;
Anks iau rengt

projekt

apžvalga

Projekt apžvalgoje nagrin jami sprendiniai, takojantys detalaus plano rengim ir yra parinkti
vadovaujantis išduotomis planavimo s lygomis, detaliojo plano planavimo dokumentui rengti:
1. Klaip dos raj. sav. teritorijos bendrasis planas reg. nr. 003551000710;
2. Klaip dos raj. sav. teritorijos mišk išd stymo žem tvarkos schema,
reg. nr. 003552000658;
3. Detaliojo teritorij planavimo organizatoriaus teisi ir pareig perdavimo žem s sklypo savininkui
sutartis Nr.Ar.9-798, pasirašyta 2008-10-14.
II. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
Planuojama teritorija yra Agluon n k. Klaip dos r. sav. Detaliuoju planu nustatomas žem s sklypo
naudojimo reglamentas, numatantis pakeisti žem s sklypo naudojimo b d - rekreacin s teritorijos,
naudojimo pob d - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastat statybos.

Detalusis planas numatantis nustatyti sklypo, kad.Nr.5503/0008:279, naudojimo b d
(stacionaraus) poilsio pastat statybos.

UAB IDMAVA IR PARTNERIAI

– rekreacin s teritorijos, naudojimo pob d – ilgalaikio

Planavimo organizatorius: K stutis Sinskas
Detaliojo plano adresas: Agluon n kaimas, Agluon n seni nija, Klaip dos raj.

Numatomi planuojamo žem s sklypo inžineriniai renginiai
Inžineriniai tinklai planuojamame sklype rengiami vadovaujantis LR Vyriausyb s galiojan iais
norminiais dokumentais, planavimo organizatoriaus teisi ir pareig perdavimo sutartimi ir išduotomis
technin mis s lygomis.
Vadovaujantis UAB „Klaip dos rajono vandenys“ technin mis s lygomis detaliajam planui rengti
Nr.1563 numatomi vietiniai inžineriniai tinklai. Vandens tiekimui numatoma pastatyti artezin vandens
gr žin (griežto režimo apsaugos juosta 5m), o nuotek tvarkymui projektuojami vietiniai nuotek valymo
renginiai (SAZ 10m). Kai bus suprojektuoti ir pakloti centralizuoti vandentiekio bei nuotek tinklai
Agluon n kaime, numatomas pasijungimas juos.
Elektros tiekimas numatomas nuo 0,4 kV kabelin s linijos, kuri bus atvesta nuo esamos 0,4 kV oro
linijos iš 10/0,4 kV komplektin s transformatorin s Pk-506.
Šildymas - pastat šildymas numatomas iš vietini individuali automatizuot katilini . Galimas
patalp šildymas ir elektros renginiais bei epizodinis patalp šildymas židiniais. Šildymo sistemos
projektuojamos pagal pastato paskirties, užsakovo pageidavimo komforto lygio ir kitus specifinius
reikalavimus. Šildymo sistemos visi komponentai (šildymo prietaisai, vamzdyn medžiaga, išd stymas,
valdomoji sistema) turi atitikti esminius statinio reikalavimus. Pastat išorin s konstrukcijos turi b ti
apšiltintos pagal norm nustatytus parametrus, kad normin patalp temperat ra b t palaikoma taupiai
naudojant energij .
Gaisrin sauga - bendru atveju planuojam pastat minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas –
II, išlaikant atstumus tarp pastat (8m) išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatytos specialios žem s
naudojimo s lygos, kei iamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp pastat .
Atliekos - susidariusios kio ir buitin s atliekos bus komplektuojamos konteinerius ir išvežamos
buitini atliek s vartyn bei antrini žaliav surinkimo punktus pagal sudaryt sutart su specializuotomis
mon mis.
Privažiavimas - planuojamos teritorijos privažiavimo keliai projektuoti vadovaujantis STR
2.06.01:1999 "Miest , miesteli ir kaim susisiekimo sistemomis" ir vertinus esam b kl .
važiavimas teritorij projektuojamas iš esam vietin s reikšm s keli .
Privažiavimas prie projektuojamo sklypo suderintas su žem tvarkinio projekto autoriumi.
Pagrindinis važiavimas planuojam teritorij numatomas iš vakar pus je esamo vietinio 6m
privažiavimo kelio, kuris eina nuo Agluon n kaimo Priekul s gatv s. Privažiavimo kelio b kl – žvyrkelis.
Planuojamo sklypo automobili parkavimas planuojamas pagal individualius poreikius.
Paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta ir apsaugos zona – nustatoma vadovaujantis „Paviršini
vandens telkini apsaugos zon ir pakran i apsaugos juost nustatymo tvarkos aprašu“ patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri io 7 d. sakymu Nr.540 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. vasario 14 d. sakymo Nr. D1-98 redakcija). Nustatoma pakrant s apsaugos juosta – 5
metrai, paviršinio vandens telkinio apsaugos zona – 100 metr .

Detalusis planas numatantis nustatyti sklypo, kad.Nr.5503/0008:279, naudojimo b d
(stacionaraus) poilsio pastat statybos.

UAB IDMAVA IR PARTNERIAI

– rekreacin s teritorijos, naudojimo pob d – ilgalaikio

