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PASKIRTIES ŽEM , NAUDOJIMO B D – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, POB D –
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ŠLAPŠIL S K., DAUPAR – KVIETINI SEN., KLAIP DOS R. SAV
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SPRENDINIAI
Planuojama teritorija yra Šlapšil s kaime, Klaip dos rajono savivaldyb s teritorijoje.
Detaliuoju planu nustatomas žem s sklypo naudojimo reglamentas, numatantis pakeisti pagrindin
žem s sklypo naudojimo paskirt
kitos paskirties žem , nustatyti naudojimo b d - gyvenamosios
teritorijos, pob d - vienbu i ir dvibu i gyvenam j pastat statybos, padalyti sklypus. Nustatyti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Vandens tiekimas ir nuotek šalinimas – teritorijoje n ra rengt centralizuot vandentiekio ir
nuotek tinkl , tod l detaliojo plano sprendiniuose numatomas vandens gr žinio ir buitini nuotek
valymo renginio rengimas. Vandens gr žiniui nustatoma 5 metr sanitarin apsaugos zona. Sanitarin
apsaugos zona nustatyta vadovaujantis normatyviniu dokumentu LAND 4-99 ,,Gr žini vandeniui tiekti
ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, rengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“.
Vietiniam buitini nuotek valymo renginiui taikomas 8 metr sanitarinis atstumas iki gyvenamojo
namo, ir 15 metr sanitarinis atstumas iki šulinio. Mažiausi leistini sanitariniai atstumai (m) tarp statini
atsižvelgiant
j paskirt nustatomi vadovaujantis STR 2.02.09:2005 ,,Vienbu iai ir dvibu iai
gyvenamieji pastatai“ 2 priedo reikalavimais. Kai bus suprojektuoti ir pakloti centralizuoti vandentiekio
ir nuotek tinklai Klaip dos r. sav., Šlapšil s k. pasijungti juos.
Elektros energija - projektuojamos teritorijos elektros renginiai prijungiami prie AB ,,Lesto“
skirstom j elektros tinkl su 30 kW elektros rengini leistin ja naudoti galia. 0,4 kV elektros kabelio
linija bus atvesta nuo esamos bendrovei priklausan ios 10/0,4 kV transformatorin s MT G – 532 0,4 kV
skirstyklos numatomas 0,4 kV elektros spintas.
Šildymas - gyvenam j nam šildymas numatomas individualus (geoterminis, dujomis, elektriniais
prietaisais, židiniais, taip pat galimas šildymas iš kieto kuro katilini ).
Gaisr gesinimas - vienbu iai ir dvibu iai gyvenamieji pastatai gaisro gr sm s atžvilgiu pagal
statinio funkcin grup priskiriami P1.4 grupei, tarp statini b tina išlaikyti priešgaisrinius atstumus
vadovaujantis priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie vidaus reikal ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. sakymu Nr.1-338.
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Atliekos - susidariusios kio ir buitin s atliekos bus komplektuojamos konteinerius ir išvežamos
buitini atliek s vartyn bei antrini žaliav surinkimo punktus pagal sutart su specializuotomis
mon mis.
Privažiavimas – privažiavimui prie planuojamos teritorijos bus naudojama esama D kat. Sod
gatv . Gatv s juostos plotis tarp raudon j linij – 15 metr . Esama kelio danga – žvyras. Teritorijos
viduje detaliuoju planu reg. Nr. 002490 suprojektuota D2-2 klasifikacijos gatv – akligatvis. Gatv s
juostos plotis tarp raudon j linij taip pat 15 metr .
Bendrasis planas – vadovaujantis Klaip dos rajono bendruoju planu, patvirtinto Klaip dos rajono
savivaldyb s tarybos 2011 met vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111, planuojamai teritorijai nustatyta
pagrindin žem s naudojimo paskirtis Z,K. (Z – žem s kio paskirties žem , K- kitos paskirties žem ).
Vyraujanti paskirtis žem s kio. Vyraujantis teritorijos tvarkymo pob dis ir aplinkos apsaugos
intensyvumas išreikštas indeksais Ž3.1U3.1U4.1.1T.
Planuojama teritorija patenka gamtinio karkaso dal , t.y. regionin s svarbos Minijos – Dang s
(Akmenos) geoekologin s takoskyros ruožo fragment Lingi – L bart – Šakini – Vaiteli atkarpoje,
skiriantis Minijos ir Dang s (Akmenos) bei Smeltal s baseinus. Šiai daliai nustatytas kraštovaizdžio
apsaugos ir formavimo tipas: gr žinami ir gausinami kraštovaizdžio nat ralum atkuriantys elementai.
Kadangi planuojama teritorija patenka gamtinio karkaso teritorij , jai taikomas reglament
indeksas U3.1. Tai gamtiniame karkase ir ekologin s apsaugos zonose esan ios kompaktin s
gyvenamosios vietov s, taip pat atskiros sodybos ir sodyb grup s. Šiose teritorijose vykdomos
priemon s, užtikrinan ios gyvenamosios aplinkos ekologin kokyb ir jos gerinim , bendr aplinkos
geokologinio stabilumo išsaugojim ir palaikym . Saugomi ir ple iami gyvenam j vietovi ir j
artimosios aplinkos želdiniai, gerinama pritaikant rekreacijos reikm ms j r šin sud tis. Urbanistin
pl tra šiose teritorijose reguliuojama Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro
2010 m. liepos 16 d. sakymu Nr. D1-624.
Planuojama teritorija patenka
vienbu iais ir dvibu iais gyvenamaisiais pastatais prad t
urbanizuoti teritorij . Vadovaujantis teritorij planavimo duomen banko išrašu ir V ,,Registr centras“
duomenimis matome, kad planuojama teritorija patenka suplanuot gyvenam j teritorij , kurioje yra
statomi gyvenamieji vieno, dviej b t pastatai, taip pat daugeliui sklyp jau padaryti detalieji planai,
sklypai registruoti V ,,Registr centras“. Iš teritorij planavimo duomen banko išrašo matome, kad
b sima gyvenviet jau užima daugiau kaip 50% gamtinio karkaso teritorijos, tod l taikyti Gamtinio
karkaso nuostat 15 punkt b t netikslinga, nes teritorija jau suformuota kaip kompaktiško užstatymo
gyvenamoji vietov .
Planuojamai teritorijai taikomi Gamtinio karkaso nuostat (Žin., 2010, 87-4619; 2012, 84-4425) 10
ir 11 punkto reikalavimai.
Kadangi Klaip dos rajono savivaldyb s bendruoju planu, n ra nustatytos gamtinio karkaso
kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemon s, kei iant pagrindin žem s naudojimo paskirt iš žem s
kio gyvenam j , formuojamos besijungian ios, 50 procent planuojamos teritorijos užiman ios
gamtinio karkaso strukt ros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai. Gamtinio karkaso kitos
paskirties sklyp užstatymo tankumas ribojamas iki 30 procent .
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