D e t a l i o j o p l a n o k o n c e p c i j o s
A I Š K I N AM A S I S R AŠ TAS
Esamos būklės analizė: Planuojamą teritoriją iš šiaurės ir pietų pusės supa komercinės paskirties
sklypai. Šiaurinėje pusėje Algimanto Anužio (kad.Nr.5523/0009:134) sklype detaliuoju planu
pakeista paskirtis į komercinės teritorijos, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Pietų
pusėje Arvydo Kazlausko (kad.Nr.5523/0009:156) sklypui teritorinio planavimo procesas nėra
pabaigtas. Tarp magistralės A13 ir planuojamos teritorijos driekiasi siaura Kristinos Sprogienės
(kad.Nr.5523/0009:3) teritorija. Planuojamos teritorijos gretimybėse nėra veikiančių fermų,
pramonės ir kitų fizinės ir cheminės taršos pavojingų visuomenės sveikatai objektų. Gretimybėje
Algimanto Anužio (kad.Nr.5523/0009:134) sklype numatyti buitinių nuotekų įrenginiai su 10 m
SAZ planuojamai teritorijai įtakos neturi, vandens gręžinio zonos tarpusavio susitarimu suderintos.
Planuojama teritorija nepatenka į saugomų ir rekreacinių teritorijų zonas. Joje nenustatyta istorinių,
kultūrinių ar archeologinių vertybių radimviečių. Su saugomomis ar rekreacinėmis teritorijomis bei
viešosios paskirties pastatais nesiriboja. Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nenumatoma ir
sanitarinės apasaugos zonos nenustatomos. Planuojama teritorija į gamybinių-komunalinių ir
kt.objektų sanitarines apsaugos zonas nepatenka. Planuojamą teritoriją supa suformuotas esamų
gatvių (Klausmylių Nr.217, Girnų, Viensėdžio, A13 "Klaipėda -Liepoja") tinklas. Vakarų pusėje
suprojektuotas jungiamasis kelias (Z.Kelbauskienės proj.į.). Specialiajame plane atlikta
patikslinimo schema, parengta pagal "UAB Kelprojekto" pasiūlymus ir suderinta su "Lietuvos
automobilių kelių direkcijos" perspektyviniu planavimo skyriumi ir Klaipėdos r.sav. Architektūros
ir urbanistikos skyriumi.
Koncepcijos stadijoje nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys ir
tvarkymo prioritetai:
Detaliuoju planu numatoma pakeisti žemės sklypo (kad. Nr.5523/0009:154 (0,8792 ha) pagrindinę
naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, naudojimo būdus - komercinės
paskirties objektų teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdžius – prekybos,
paslaugų ir pramogų objektų statybos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, padalyti į
sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Planuojama teritorija pagal Klaipėdos r. sav. bendrojo plano sprendinius patenka į priemiestinės
perspektyvinės urbanistinės plėtros teritorijos zoną, K(T) kitos paskirties žemės, inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo teritorijos zonos. Planuojama teritorija atitinka bendrajame taipogi ir
specialiajame plane patvirtintų transporto ir inžinerinės infrastruktūros principinių sprendinių
visumą. Susisiekimo tinklo parametrai atitinka bendrojo plano sprendinius ir perspektyvinius
poreikius, išskiriant žemės plotus transporto ir komunikacijų koridoriams, kur planavimo
organizatorius įsipareigoja įrengti numatomo objekto aptarnaujančią infrastruktūrą. Pagal
planavimo sąlygas numatyta inžinerinės infrastruktūros teritorija greta magistralės A13 "Klaipėda
-Liepoja". Numatytas realiai galimas prisijungimas prie perspektyvinio centralizuoto inžinerinio
aprūpinimo tinklo. Inžinerinės komunikacijos planuojamos prijungti planavimo organizatoriaus
lėšomis prie būsimų inžinerinių tinklų. Laivuose teritorijos plotuose numatomas norminis teritorijos
apsauginis apželdinimas.
Vandentiekio ir nuotekų tinklai: planuojama laikinai prisijungti planavimo organizatoriaus
lėšomis prie vietinių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Išvalytos nuotekos bus nuvedamos į
priešgaisrinį rezervuarą, skirtą gaisrų gesinimui iš lauko. Įrengus centralizuotus tinklus, bus
jungiamasi prie jų.
Lietaus nuotekų tinklai: Paviršiniai lietaus nuotekų tinklai jungimi prie lietaus nuotekų valymo
įrenginio ir po apvalymo nuotekos bus nuvedamos į priešgairinį rezervuarą.
Melioracija: numatoma spręsti techninio projekto rengimo stadijoje planavimo organizatoriaus
lėšomis pagal konkretaus pastato užimamą plotą rekonstruojant esamą melioracijos sistemą ir
įrengiant lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemą, nepažeidžiant gretimų teritorijų vandens
nuvedimo režimo.

Šildymas: planuojamoje teritorijoje numatomas pastatas su modernia šildymo technologija –
geoterminis, elektrinis (galimas ir mažesnės pradinės investicijos variantas iš vietinės dujų ar kieto
kuro katilinės) planavimo organizatoriaus (statytojo) lėšomis.
Dujų tiekimo tinklai: pasirinkus šildymo sistemą, techniniu projektu planavimo organizatoriaus
(statytojo) lėšomis bus sprendžiami dujofikacijos klausimai.
Elektros tinklai: patogioje aptarnauti ir eksploatuoti elektros tinklus vietoje išskiriamas
infrastruktūros sklypas inžinerinių komunikacijų koridoriams su reikiamu servitutu 0,4 kV elektros
kabelinių linijų įrengimui nuo esamos 10/0,4 kV transformatorinės MT S-114 0,4 kV į 0,4 kV
skirstomąsias kabelių spintas ir įvadinę apskaitos spintą. Dėl servitutų sudaroma su AB „Lesto“
sutartis ir jos sudarymo, įregistravimo ir kitas išlaidas apmoka planavimo organizatorius.
Susisiekimas: Privažiavimas prie planuojamos teritorijos numatytas iš suprojektuotos jungiamosios
gatvės D1 kategorijos. Ši gatvė jungiasi į esamą gatvių (Klausmylių Nr.217, Girnų, Viensėdžio,
A13 "Klaipėda -Liepoja") tinklą. Šiuo tinklu susisiekiama su Klaipėdos ir kitais miestais.
Susisiekimo sistemos sprendiniai pagal esamą gatvių tinklą, parengtą specialųjį ir rengiamą detalųjį
planą užtikrina saugų ir racionalų susisiekimą su būtiniausios paskirties pagal poreikį objektais
Klaipėdos mieste bei užmiestyje. Įvažiavimas iš 6,0 m pločio jungiamosios gatvės į planuojamą
teritoriją rekomenduojamas ne siauresnis kaip 6,0 m. Slype planuojamas norminis automobilių
parkavimas.
Atliktos visuomenės informavimo ir kitų dokumentų procedūros:
Iš VĮ registrų centro ir Gyventojų registrų tarnybos surinkti duomenys apie gretimybes: valdomų
žemės sklypų išrašai ir gyvenamosios vietos registracijos duomenys.
Pateiktas skelbimas apie detaliojo plano rengimo pradžią išspausdintas "Gargždų kraštas" Nr.07 ir
skelbimas patalpintas internete.
Gretimybės:
Algimantas
Anužis
(kad.Nr.5523/0009:134),
Arvydas
Kazlauskas
(kad.Nr.5523/0009:156), Kristina Sprogienė (kad.Nr.5523/0009:3) buvo informuotos registruotais
laiškais. Planuojamoje teritorijoje buvo įrengtas lauko skelbimas stendas 70 x 50 cm formato.
Lauko informacinio skelbimo vieta ir planavimo užduotis suderinta su Klaipėdos r.sav.
administracija.
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