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DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Detaliojo planavimo organizatorius: Violeta Bastakien
Planuojama teritorija: Radaili k. Klaip dos r. sav., kad. Nr. 5558/0002:85.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti pagrindin žem s sklypo naudojimo paskirt  kitos paskirties
žem, naudojimo bd – gyvenamosios teritorijos, pobd – vienbui ir dvibui gyvenamj
pastat statybos, padalyti  sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režim.
Esama pad tis
Esama žem s sklypo pagrindin naudojimo paskirtis – žem s kio paskirties žem . Žem s
sklype šiuo metu aktyvi žem s kio veikla nevykdoma.
Planuojamame žem s sklype augani medži n ra.
Žem s sklypui galiojan ios specialiosios naudojimo slygos: II Keli apsaugos zonos
(0,08ha); XXI Žem s sklypai, kuriuose rengtos valstybei priklausanios melioracijos sistemos bei
renginiai (2,12ha).
Klaip dos r. sav. bendrasis planas
Vadovaujantis 2011 m. vasario 24 d. Klaip dos rajono savivaldyb s tarybos sprendimu
Nr.T11-111 patvirtintu Klaip dos rajono bendruoju planu, planuojama teritorija patenka  žem s
kio (Z) ir kitos paskirties žem (K) (tolygus prioritetas). Teritorijos tvarkymo reglamentai žymimi
indeksais Ž4.1, U4.1.1. Atsižvelgiant  Klaip dos rajono bendrojo plano sprendinius, planuojama
teritorija patenka  kitos paskirties žem s teritorij , kurioje mažaaukš i vienbui ir dvibui
gyvenamj pastat (tp6,G1) statyba yra leistina.
Klaip dos r. sav. bendrojo plano aiškinamojo rašto analiz . Teritorijos tvarkymo reglament
analiz .
Ž4.1 – intensyvaus tradicinio kininkavimo teritorija. kin s agrarin s teritorijos – tai
nepasižyminios gamtin mis vertyb mis ar svarbiomis apsaugin mis funkcijomis agrarin s
teritorijos. Pl tojamas esamas tradicinis žem s kis, iš esm s nekei iantis prastos agrarinio
kraštovaizdžio struktros.
Žem s kio prioritetas planuojamoje teritorijoje ir gretimuose sklypuose šiuo metu neturi
prioriteto. vertinus teritorij planavimo duomen banko išraš , daugumoje aplinkini sklyp
suplanuota arba intensyviai planuojama mažaaukši gyvenamj nam statyba.
U4.1.1 – ekstensyvaus dispersiško užstatymo teritorija. Šiai kategorijai priskiriami naujai
formuojami žem s kio paskirties teritorijose kitos paskirties atskiri sklypai, kurie nesudaro ištisinio
kompaktiško užstatymo. Atskirose sodybose ar j grup se žem s kio paskirties teritorijose
reguliuojamas užstatymo tankio didinimas, prioritetas teikiamas želdyn formavimui. Skatinama
gyvenamosios funkcijos konversija  rekreacin –turistin funkcij. Leidžiama gyvenamj kvartal,
smulkaus ir vidutinio verslo ir komercini objekt statyba kompaktiškose kaimo gyvenamj
vietovi teritorijose, laikantis 1.2.4. poskyrio nurodym, t.y. dispersinio užstatymo teritorijose
(indeksas 4.1.1), esaniose žem s kio paskirties žem se, nustatomas maksimalus formuojamo kitos
paskirties atskiro žem s sklypo užstatymo tankis 10 % nuo turimo žem s ploto.
Vadovaujantis planuojamai teritorijai taikomu dispersišku užstatymu, kai žem s sklypo
užstatymo tankis 10% nuo turimo žem s sklypo ploto, numatoma, kad planuojamoje teritorijoje
suplanuot sklyp užstatymo tankumas – 0,1, o intensyvumas – 0,25.
Patvirtinti specialieji planai
Planuojama teritorija nepatenka  "Klaip dos rajono savivaldyb s teritorijos dalies,
apiman ios Slengi, Mazriški, Trušeli, Ginduli kaimus ir gretimos teritorijos vietovi
komunikacini koridori ir inžinerin s infrastruktros specialiuoju planu" suplanuot teritorij.
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Planuojama teritorija pagal Klaip dos rajono vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo specialiojo
plano sprendinius, patenka  decentralizuot viešojo vandens tiek jo aptarnavimo zon .
Teritorijos vystymo koncepcija
Vadovaujantis Klaip dos r. sav. bendrojo plano sprendiniais, planuojame sklype mažaaukši
vienbui ir dvibu i gyvenamj pastat (tp6,G1) statyba yra leistina. Planuojamoje teritorijoje
numatoma mažaaukši vienbui gyvenamj pastat ir j priklausini statyba bei eksploatacija.
Pakeitus pagrindin žem s naudojimo paskirt iš žem s kio paskirties žem s  kitos paskirties
žem, naudojimo bd – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobd – vienbui ir dvibui
gyvenamj pastat statybos, suformuojama dešimt sklyp mažaaukš i gyvenamj nam
statybai. Planuojamo gyvenamojo rajono gyventoj poreikiams tenkinti, taip pat atsižvelgiant 
galiojani bendrojo, specialij ir detalij plan sprendinius, aplinkin s teritorijos inžinerin s ir
susisiekimo infrastruktros vystymui detaliuoju planu suformuojami sklypai susisiekimo ir
inžinerini tinkl koridoriams.
Inžineriniai tinklai
Vandens tiekimas ir nuotek šalinimas:
Vadovaujantis Klaip dos rajono vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktros pl tros
specialiojo plano sprendiniais, planuojamas sklypas patenka  decentralizuot viešojo vandens
tiek jo aptarnavimo zon. Viešojo vandens tiek jo aptarnavimo zonose nesant intensyviai
urbanizacijai ir pakankamam gyventoj tankumui, centralizuot vandentvarkos sistem  rengimas
n ra racionalus. Stipriai ištsti vandentiekio ir nuotekyn s tinklai nepagrstai iškelia ši sistem
 rengim kainas, didina j eksploatacines išlaidas. Tiekiamam vandeniui užsistov jus vamzdynuose
prast ja jo kokyb . Neefektyviai išnaudojamas siurblini potencialas. Tod l dalyje viešojo vandens
tiek jo aptarnavimo zonos numatomas decentralizuotas vandens tiekimas bei nuotek tvarkymas.
Decentralizuotas vandens tiekimas esant mažam gyventoj tankumui reikalauja mažesni
investicij, bei užtikrina patikimesn vandens tiekim. Tai leist vartotojams tiekti geros kokyb s
vanden panaudojant minimalius ekonominius resursus.
Vadovaujantis AB"Klaip dos vanduo" 2012-10-04 išduotomis planavimo s lygomis ir
galiojaniu specialiuoju planu, laikinam aprpinimui geriamuoju vandeniu numatomas vandens
gržinys. Vandens gržiniui numatoma 5 metr griežto režimo sanitarin apsaugos zona,
vadovaujantis Lietuvos HN 44:2006 „Vandenvie i sanitarini apsaugos zon nustatymas ir
priežira“. Laikinam buitini nuotek nuvedimui numatoma  rengti vietin buitini valymo  rengin .
Vietiniam buitini nuotek valymo renginiui taikomas 8 metr sanitarinis atstumas iki gyvenamojo
namo. Kai bus suprojektuoti ir pakloti centralizuoti vandentiekio ir nuotek tinklai Radaili k.,
Klaip dos r., vietiniai tinklai bus pajungti  šiuos centralizuotus tinklus.
Elektros energija:
Vadovaujantis AB"Lesto" 2011-06-13 išduotomis planavimo slygomis, planuojamas 10kV
elektros kabelis nuo kitoje kelio Klaip da - Triušiai - Kretinga esanios 10kV oro linijos L-400
artimiausios atramos Nr.137. Parengta "Galim teritorijos aprpinimo inžineriniais tinklais
(požeminiu elektros kabeliu) bd schema", gautas žem s sklypo kad. Nr. 5558/0004:134 savininko
Donato Stonkaus sutikimas, kad jis neprieštarauja planuojamo 10kV požeminio kabelio  rengimui.
Žem s sklypo kad. Nr. 5558/0004:134 Radaili k., Sendvario sen., Klaip dos r. detalusis planas
patvirtintas 2008m. balandžio 24 d. Klaip dos r. sav. tarybos sprendimu Nr.T11-206
(reg.Nr.001659). Detaliuoju planu suformuotas žem s sklypas Nr.13 (2722m2 ploto), kurio
pagrindin žem s naudojimo paskirtis – kita, naudojimo bdas ir pobdis – inžinerin s
infrastruktros teritorija, susisiekimo ir inžinerini komunikacij aptarnavimo objekt statybai,
kuriame šiuo metu stovi min ta atrama Nr.137. Visam suplanuotam sklypui Nr.13 nustatytas
tarnaujantis servitutas – teis tiesti, naudoti aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas. D l
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planuojamo 10kV kabelio  žem s sklyp kad. Nr.5558/0002:85 papildomi servitutai ar
specialiosios žem s naudojimo slygos nebus nustatomi.
Planuojamoje teritorijoje numatoma vieta 10/0,4kV MTT statybai.
Gaisr gesinimas:
Tarp planuojam pastat btina 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 „D l gaisrin s saugos pagrindini reikalavim “. Planuojamos
teritorijos ribose numatomas atviras priešgaisrinio vandens rezervuaras.
Melioracijos sistema:
Planuojamo sklypo teritorijoje numatytos vietos melioracijos rinktuv išk limui. Melioracijos
sistemos rekonstrukcijos projektas rengiamas techninio projekto rengimo metu.
Atliekos
Susidariusios mišrios buitin s atliekos surenkamos, ršiuojamos  atskirus laikinam atliek
laikymui skirtus konteinerius ir pagal sutart su atliekas tvarkania  mone išvežamos  buitini
atliek s vartyn bei antrini žaliav surinkimo punktus.
Susisiekimo sistema
Prie planuojamos teritorijos numatoma privažiuoti vakarin je pus je esamo 6m plo io
vietin s reikšm s kelio ašyje planuojama gatve, atitinkania D1 gatv s kategorij. Planuojamos
gatv s, atitinkanios D1 gatv s kategorij, plotis tarp raudonj linij 20m (kaip numatyta
patvirtinto gretimo sklypo detaliojo plano sprendiniuose, reg. Nr.002350), važiuojamosios dalies
plotis – 7m. Planuojama gatv jungiasi su D kategorij atitinkania Sod gatve, Sod gatv su
Šimk gatve (rajoninis kelias 2212 Klaip da-Triušiai-Kretinga). Prie planuojam žem s sklyp
privažiavimas vykdomas planuojamu akligatviu, atitinkaniu D2-2 kategorij, plotis tarp raudonju
linij 12, važiuojamosios dalies plotis-6m. Planuojamo akligatvio pabaigoje planuojama apsisukimo
aikštel , kurios apskritimo R-6m. Automobili parkavimas bus vykdomas tik planuojam žem s
sklyp kiemuose.
"Klaip dos rajono savivaldyb s teritorijos dalies, apimanios Slengi, Mazriški, Trušeli,
Ginduli kaimus ir gretimos teritorijos vietovi komunikacini koridori ir inžinerin s
infrastruktros specialiuoju planu" rajoninis kelias Klaip da-Triušiai-Kretinga planuojamas kaip B2
kategorij atitinkanti Šimk gatv , atstumas tarp raudonj linij 47m. Lygiagreiai Šimk gatvei
numatoma  rengti jungiam sias gatves. Nors planuojama teritorija nepatenka  min tu specialiuoju
planu suplanuot teritorij, taiau kad b t išlaikytas susisiekimo sistemos sprendini tstinumas,
lygiagre iai rajoniniam keliui Klaip da-Triušiai-Kretinga, formuojamas atskiras inžinerin s
infrastruktros sklypas, skirtas Šimk gatv s pl trai ir jungiamosios gatv s rengimui.
Vis susisiekimo komunikacij ir inžinerin s infrastrukt ros  rengimui ir eksploatavimui
planuojami atskiri inžinerin s infrastrukt ros sklypai.
Želdiniai
Vadovaujantis „Atskirj rekreacin s paskirties želdyn plot normomis“, gyvenamojoje
teritorijoje priklausom j želdyn plotas – ne mažiau 25% nuo viso žem s sklypo ploto. Želdyn
išd stymas sprendžiamas pastat technini projekt rengimo metu.

Teritorij detaliojo planavimo specialistas
Kvalifikacijos atestatas Nr.29408

Mindaugas Bajoras
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