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DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Detaliojo planavimo organizatorius: Violeta Bastakien
Planuojama teritorija: Girkali k. Klaip dos r. sav., kad. Nr. 5528/0006:7.
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 vykdoma žem s kio veikla, auginamos vairios kultros.
Planuojamame žem s sklype augani medži n ra.
Žem s sklypui galiojan ios specialiosios naudojimo slygos: II Keli apsaugos zonos
(0,8026ha); XXI Žem s sklypai, kuriuose rengtos valstybei priklausanios melioracijos sistemos
bei renginiai (3,43ha); XVI Kurort apsaugos zonos (4,82ha).
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  kitos
paskirties žem (K) ir žem s kio (Z) paskirties žem (prioritetin pirmoji paskirtis). Teritorijos
tvarkymo reglamentai žymimi indeksais U4.1.1, R3.1, Ž4.1. Žem s naudojimo paskirtis ir tvarkymo
reglamentai nurodyti grafin je dalyje (skaitiklyje/vardiklyje) pateikiami prioritet tvarka.
Atsižvelgiant  Klaip dos rajono bendrojo plano sprendinius, planuojama teritorija patenka  kitos
paskirties žem s teritorij, kurioje mažaaukši vienbui ir dvibu i gyvenamj pastat (tp6,G1)
statyba yra leistina.
Klaip dos r. sav. bendrojo plano aiškinamojo rašto analiz . Teritorijos tvarkymo reglament
analiz .
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 tankumo indeksas – 0,1, o intensyvumo – 0,25.
R 3.1 – subnatralios (neurbanizuojamos) aplinkos rekreacini teritorij sklypai. Rekreacin s
paskirties žem s kraštovaizdžio tvarkymo zon teritorijose tvarkym lemia numatyt rekreacini
funkcij poreikis. Rekreacini teritorij apsaugos ir tvarkymo darbai vykdomi pagal specialiuosius
ir detaliuosius planus, išskyrus nauj statini statyb kaimo turizmo paslaugoms teikti, esam
individuali gyvenamj pastat ir sodyb rekonstravim ir pritaikym kaimo turizmo poreikiams
pagal teis s akt nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus projektus. Turi bti užtikrinamas ši
teritorij prieinamumas lankytojams, poilsiautoj saugumas, reikiamos poilsiavimo slygos,
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negalima bloginti fizini rekreacini kraštovaizdžio savybi , naikinti jo estetinio potencialo, statyti
su rekreacija nesusijusi pastat ir rengini . Išskiriamos subnatralios (neurbanizuojamos)
rekreacins aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zona:
draudžiama statyti poilsio pastatus;
leidžiama rengti poilsiavietes, sustojimo aikšteles ir maudykles;
leidžiama formuoti tik minimali rekreacin infrastruktr, išsaugant gamtin aplink,
natral kraštovaizd;
draudžiama žaloti ir naikinti rekreacin rang, trukdyti ils tis;
Ž4.1 – intensyvaus tradicinio kininkavimo. kin s agrarin s teritorijos – tai nepasižymin ios
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.
Klaip dos r. sav. bendrojo plano grafin s dalies analiz .

Planuojamas žemės sklypas Girkalių k.,
Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0006:7

Klaip dos r. sav. bendrasis planas. Žem s naudojimo ir apsaugos reglamentai
Planuojama teritorija patenka  kitos paskirties žem (K) ir žem s kio (Z) paskirties žem
(prioritetin pirmoji paskirtis). Teritorijos tvarkymo reglamentai žymimi indeksais U4.1.1, R3.1, Ž4.1.
Rytin planuojamo sklypo dalis ribojasi su ekstensyvaus kompaktiško užstatymo teritorija, kuri
planuojama Girkali gyvenviet s pagrindu. Atsižvelgiant  Klaip dos rajono bendrojo plano
sprendinius, planuojama teritorija patenka  kitos paskirties žem s teritorij, kurioje mažaaukš i
vienbu i ir dvibu i gyvenam j pastat (tp6,G1) statyba yra leistina.
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Planuojamas žemės sklypas Girkalių k.,
Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0006:7

Klaip dos r. sav. bendrasis planas. Gyvenamj vietovi tinklas ir socialin infrastruktra.
Pagal bendrojo plano sprendinius, visas planuojamas sklypas patenka  I lygmens – B
kategorijos šalies urbanistins integracijos aš. I lygmens urbanistins integracijos aši koridori
plotis slyginai priimamas po 300 m.  abi kelio puses. Nuo gyvenamj vietovi kryptingo ir
diferencijuoto vystymo priklauso visos savivaldybs skminga ekonomin ir socialin pažanga.
Klaipdos rajono savivaldybje yra palankios prielaidos urbanizacijai, ypa jos vakarinje dalyje.
Planuojamas sklypas patenka Visais atvejais urbanistinio ir socialinio ekonominio vystymo
pirmenyb suteikiama rajono administraciniam centrui, seni nij centrams ir kaimo
gyvenamosioms vietovms, esan ioms rekreacijai ir turizmui palankiose gamtinse slygose.
Pagal bendrojo plano duomenis, Girkali gyvenvietje šiuo metu yra visa b tiniausia
socialin infrastrukt ra: šiuo metu veikia biblioteka ir kult ros centras, Kretingals pagrindins
mokyklos Girgali skyrius, Kretingals ambulatorijos Girkali medicinos punktas. Vietin socialin
infrastrukt ra planuojamai teritorijai suteikia patrauklumo tolimesniam vystymui. Ateityje, Girkali
gyvenviets, aplinkini teritorij pltra ir didjantis gyventoj skai ius savaime paskatins socialins
infrastrukt ros pltr ir modernizacij.
Vienas iš svarbi veiksni yra miest ir kaimiškj gyvenamj vietovi teritoriniai ryšiai,
kurie palaiko arba skatina kaimiškj vietovi gyvybingum. Klaipdos rajono savivaldybs
teritorijoje, vertinant palankias kai kuri teritorij gamtines ir kult rines slygas, yra visos
galimybs kaimišksias gyvenamsias vietoves panaudoti miest gyventoj poilsiui ir sezoninio
b sto statybai.
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Planuojamas žemės sklypas Girkalių k.,
Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0006:7

Klaip dos r. sav. bendrasis planas. Gamtinis kraštovaizdis, biologin vairov , gamtos ir
kultros paveldas
Pagal Klaipdos r. bendrojo plano sprendinius planuojamas sklypas nepatenka  gamtinio
karkaso teritorij. Planuojamas sklypas taip pat nepatenka  kultros paveldo teritorij ar kultros
paveldo objekto apsaugos zon, jame nra gamtos paveldo objekt . Planuojamo sklypo vakarin
dalis patenka  Baltijos J ros kranto apsaugos zon .
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Planuojamas žemės sklypas Girkalių k.,
Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0006:7

Klaip dos r. sav. bendrasis planas. Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultros paveldo
pl tojimo br žinys.
Pagal Klaipdos r. sav. bendrojo plano sprendinius, Girkali gyvenviet ir aplinkins
teritorijos priskirtos vidutinio rekreacinio potencialo teritorijoms. Šioje teritorijoje prioritetas
suteikiamas bendrajai rekreacijai (poilsiui gamtoje), taip pat pramoginei rekreacijai. Kitos
rekreacijos vystymo kryptys nurodomos sportin rekreacija, pažintin rekreacija. Vakarinje
planuojamos teritorijos dalyje, šalia magistralinio kelio, numatyta dvirai tako trasa.
Atsižvelgiant  lokali planuojamo sklypo padt ir sklype ar jo gretimybse neesanius
gamtins aplinkos elementus (paviršinis vandens telkinys, miškas, išraiškingos reljefo formos),
kurie suteikt rekreacin patrauklum , galima teigti, kad planuojamas sklypas nra patrauklus
rekreacijos vystymo poži riu.
Klaipdos rajono teritorija  eina  paj rio areal ir ribojasi Baltijos j ros akvatorijomis,
planuojamas sklypas yra šalia Palangos m. sav. ribos, šalia Palangos miestas. Tokia situacija taip
pat papildomai pritraukia investicijas sezonini b st arba antrj nam pltrai, kas padidina ir
paspartina teritorij urbanizacij . Tiktina, kad suplanuotuose žem s sklypuose bus statomi antrieji
namai, skirti poilsiui ir rekreacijai, o ši nam savininkai taps potencialiais rekreacini paslaug
naudotojais. Tai tiesiogiai skatins rekreacin s infrastrukt ros pl tr Girkali gyvenviets
apylinkse.

5

TERRA

Planavimo organizatorius: Violeta Bastakienė

STUDIJA

Planuojamos teritorijos adresas: Girkali k. Klaip dos r. sav

Planuojamas žemės sklypas Girkalių k.,
Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0006:7

Klaip dos r. sav. bendrasis planas. Inžinerin s infrastruktros ir susisiekimo br žinys.
Vakarin planuojamo sklypo dalis ribojasi su magistraliniu keliu Klaipda-Liepoja.
Planuojamoje teritorijoje inžinerin infrastruktra n ra išvystyta. Bendrojo plano sprendiniai
planuojamame sklype ar gretimybse nenumato inžinerins infrastruktros ar susisiekimo sistemos
pl tros.
Patvirtinti specialieji planai
Vadovaujantis Klaipdos rajono vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktros pl tros
specialiojo plano sprendiniais, planuojamas sklypas patenka  decentralizuot viešojo vandens
tiek jo aptarnavimo zon .
Planuojamas sklypas patenka  „Girkali gyvenviets aplinkos inžinerins infrastrukt ros ir
susisiekimo sistemos vystymo specialiuoju planu“ planuojam teritorij, detaliojo plano rengimo
metu vadovaujamasi šio specialiojo plano sprendiniais.
Teritorijos vystymo koncepcija
Vadovaujantis Klaipdos r. sav. bendrojo plano sprendiniais, planuojame sklype mažaaukš i
vienbu i ir dvibu i gyvenamj pastat (tp6,G1) statyba yra leistina. Planuojamoje teritorijoje
numatoma mažaaukš i vienbu i gyvenamj pastat ir j priklausini statyba bei eksploatacija.
Pakeitus pagrindin žems naudojimo paskirt iš žems kio paskirties žem s  kitos paskirties
žem , naudojimo b d – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pob d – vienbu i ir dvibu i
gyvenamj pastat statybos, suformuojami 25 sklypai mažaaukš i gyvenamj nam statybai.
Planuojamos gyvenamosios teritorijos gyventoj poreikiams tenkinti, taip pat atsižvelgiant 
galiojan i bendrojo, specialij ir detalij plan sprendinius, aplinkin s teritorijos inžinerins ir
susisiekimo infrastruktros vystymui detaliuoju planu suformuojami sklypai susisiekimo ir
inžinerini tinkl koridoriams.
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Inžineriniai tinklai
Vandens tiekimas ir nuotek šalinimas:
Vadovaujantis Klaipdos rajono vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktros pl tros
specialiojo plano sprendiniais, planuojamas sklypas patenka  decentralizuot viešojo vandens
tiek jo aptarnavimo zon. Viešojo vandens tiekjo aptarnavimo zonose nesant intensyviai
urbanizacijai ir pakankamam gyventoj tankumui, centralizuot vandentvarkos sistem rengimas
nra racionalus. Stipriai ištsti vandentiekio ir nuotekyns tinklai nepagrstai iškelia ši sistem
rengim kainas, didina j eksploatacines išlaidas. Tiekiamam vandeniui užsistov jus vamzdynuose
prastja jo kokyb. Neefektyviai išnaudojamas siurblini potencialas. Todl 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.
2012 m. patvirtintas Girkali gyvenviet s aplinkos inžinerin s infrastruktros ir susisiekimo
sistemos vystymo specialusis planas, kurio sprendiniai detaliau sprendžia vandentiekio ir nuotek
tinkl pltros perspektyvas. Šiame specialiame plane numatyta, kad ateityje šalia planuojamos
teritorijos bus rengti centralizuoti vandens tiekimo ir buitini nuotek šalinimo tinklai.
Vadovaujantis AB “Klaipdos vanduo“ 2011-07-14 išduotomis planavimo slygomis ir
galiojaniu specialiuoju planu, laikinam apr pinimui geriamuoju vandeniu numatomas vandens
gržinys. Vandens gržiniui numatoma 5 metr griežto režimo sanitarin apsaugos zona ir 50 m
taršos apribojimo juosta, 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 Girkali k., Klaipdos r., vietiniai tinklai bus pajungti  šiuos centralizuotus tinklus.
Paviršini nuotek šalinimas:
Planuojamoje teritorijoje numatoma vieta paviršini nuotek tinklams, kurie ateityje gals
bti rengti ir pajungti  „Girkali gyvenviets aplinkos inžinerins infrastrukt ros ir susisiekimo
sistemos vystymo specialiame plane“ perspektyvoje suplanuotus paviršini nuotek surinkimo
tinklus.
Elektros energija:
planuojam teritorij atvedama 10kV požemin kabelio linija iš Palangos m. sav. teritorijoje
esan ios pastots P-397. Palangos m. sav. ribose kabelis planuojamas laisvoje valstybin je žemje,
gatvi raudon j linij ribose. Yra parengta „Galim teritorijos aprpinimo inžineriniais tinklais
(požeminiu elektros kabeliu) bd schema“, kuri peržir ta V “Klaip dos regiono keliai“, Palangos
m. sav. administracijos Architektros ir teritorij planavimo sktriuje, suderinta AB“Lesto“
Kretingos tinklo eksploatavimo grupje, gautas Nacionalin s žems tarnybos Palangos skyriaus
sutikimas, tiesti tinklus laisvoje valstybinje žemje.
Dujotiekis:
Planuojamoje teritorijoje numatoma vieta dujotiekio tinklui, kuris bus prijungtas  „Girkali
gyvenviets aplinkos inžinerins infrastrukt ros ir susisiekimo sistemos vystymo specialiame
plane“ perspektyvoje suplanuotus dujotiekio tinklus.
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Melioracijos sistema:
Planuojamo sklypo teritorijoje numatytos vietos melioracijos rinktuv išklimui. Melioracijos
sistemos rekonstrukcijos projektas rengiamas techninio projekto projekto rengimo metu.
Gaisr gesinimas
pastat
btina išlaikyti priešgaisrinius atstumus, vadovaujantis
Tarp planuojam
priešgaisrins apsaugos ir gelb jimo departamento prie vidaus reikal ministerijos direktoriaus 2010
m. gruodžio 7 d. sakymu Nr.1-338 „Dl gaisrin s saugos pagrindini reikalavim “. Planuojamos
teritorijos ribose numatomas atviras priešgaisrinio vandens rezervuaras.
Atliekos
Susidariusios buitin s atliekos bus surenkamos, ršiuojamos  atskirus laikinam atliek
laikymui skirtus konteinerius ir pagal sutart su atliekas tvarkania  mone išvežamos  buitini
atliek svartyn bei antrini žaliav surinkimo punktus.
Susisiekimas
Šiuo metu  sklyp patenkama esamu 6 m ploio keliu, kuris jungiasi  Girkali gyvenviet s
Gibišlio gatve. važiavimas iš šalia esanio magistralinio kelio Klaipda – Liepoje nerengtas.
Susisiekimo sprendiniai rengiami vadovaujantis „Girkali gyvenviets aplinkos inžinerin s
infrastruktros ir susisiekimo sistemos vystymo specialiuoju planu“. Specialiuoju planu esan io 6 m
ploio kelio ašyje planuojama D1-2 kategorijos ramaus eismo gatv (GTV71), tarp raudon j linij
15m, 2 eismo juost po 3 m ploio. Ši gatv taip pat suplanuota anks iau patvirtintuose detaliuose
planuose (reg. Nr. Teritorij planavimo duomen banko išraše 002710, 002331).
Detaliuoju planu vakarinje sklypo dalyje planuojama specialiame plane numatyta jungiamoji
gatv (GTV74), lygiagre iai magistralinio kelio Klaipda-Liepoja. Gatv planuojama už
magistralinio kelio Klaipda-Liepoja juostos rib . Atstumas tarp gatv s raudon j linij 15m, 2
eismo juostos po 3 m ploio, gatv atitinka D1-2 kategorij.
Privažiavimui prie projektuojam sklyp planuojamos D1-2 kategorijos gatvs, tarp kuri
raudon j linij 12m, 2 eismo juostos po 3m ploio. Ties šiaurine planuojamo sklypo riba
numatoma 12m plo io gatv , kurios pus planuojama gretimame žems sklype (kad. Nr.
5528/0006:8, žems sklypo savinink Danguol Valatkien), gautas žems sklypo savininks
sutikimas.
Vis susisiekimo komunikacij rengimui ir eksploatavimui planuojami atskiri inžinerin s
infrastruktros sklypai.
Želdiniai
Vadovaujantis „Atskir j rekreacins paskirties želdyn plot normomis“, gyvenamojoje
teritorijoje priklausom j želdyn plotas – ne mažiau 25% nuo viso žems 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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