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DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA
PAKEISTI PAGRINDIN ŽEM S SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRT KITOS
PASKIRTIES ŽEM , NAUDOJIMO B D - REKREACIN S TERITORIJOS, POB D
- ILGALAIKIO (STACIONARAUS) POILSIO PASTAT STATYBOS, NUSTATYTI
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Planavimo organizatorius: GRAŽINA BUDGINIEN ;
Teritorij planavimo dokumentas: ŽEM S SKLYPAS: KAD. NR. 5544/0004:141;
0,4267 HA.;
DOVIL MSTL., KLAIP DOS R. SAV., DOVIL SEN.,
DETALUSIS PLANAS
Planuojama teritorija yra Dovil mstl., Dovil sen., Klaip dos r. sav.,
Planuojamas Gražinos Budginien s žem s sklypas yra
registruotas
nekilnojamojo turto registro centrinio ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro
valstyb s mon je kaip žem s kio paskirties sklypas: kad. Nr. 5544/0004:141,
0,4267 ha;
Bendrasis planas –
Vadovaujantis Klaip dos r. sav. teritorijos bendruoju planu patvirtintu 2011-0224 tarybos sprendimu nr. T11-111 planuojama teritorija papuola
mišk
kio
paskirties ir kitos (rekomenduojama rekreacin - R) paskirties žem bei ribojasi su
Dovil miestelio numatyta pl tra, kurioje taikomas reglamentas yra: kitos paskirties
žem , R3.2 - urbanizuojamos aplinkos teritorija. (Urbanizuojamos rekreacin s aplinkos
kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje: statomi stovyklavie i , kemping , turizmo
centr , poilsio nam ar kitoki stacionari rekreacini statini kompleksai; kuriama
intensyviai lankyti pritaikyta aplinka, rekreacin
inžinerin
infrastrukt ra;
rekreaciniais interesais gali b ti kei iamas gamtin s aplinkos pob dis.)
Sklypas patenka gamtinio karkaso migracijos koridori . Pagal LR Gamtinio
karkaso nuostatus patvirtintais
2010 m. liepos 16 d. sakymu Nr. D1-624
numatoma: gamtinio karkaso teritorijose, kurias bendrieji planai numato urbanizuoti,
turi b ti formuojamos tarpusavyje besijungian ios atskir j želdyn strukt ros,
sudaran ios ne mažiau kaip 50 % teritorijos ploto, turi b ti užtikrinamas ne mažesnio
už nustatytas normas priklausom j
želdyn
ploto veisimas, vykdomos kitos
bendr j
plan
sprendiniais nustatytos kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo
priemon s. Detaliuoju planu numatoma sklype, ne mažiau 50 % sklypo ploto,
suformuoti priklausomuosius želdinius.
Vadovaujantis bendrojo plano br žiniu „Gamtinis kraštovaizdis, ekologin
vairov , gamtos ir kult ros paveldas“ planuojama teritorija patenka Natura 2000
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paukš i apsaugai svarbias teritorijas. Tolesniuose detaliojo plano rengimo etapuose
bus atlikin jama kin s veiklos gyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo nustatymas.
Vadovaujantis bendrojo plano „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kult ros paveldo
pl tojimo br žiniu“ planuojama teritorija nepatenka
kitas valstyb s saugom
teritorij ir kult ros vertybi teritorij apsaugos zonas.
Paminklosauginiu bei urbanistiniu poži riais sklypas n ra išskirtin je
teritorijoje, ta iau idealiai tinkamas d l gero susisiekimo.
Esama žem nauda – žem s kio kult r auginimas. Sklypas ekologiškai ir
parazitologiškai neužterštas. Teritorija neturi kult ros paveldo apsaugos statuso, joje
n ra istorini , kult rini ar archeologini vertybi .
Planuojamas žem s sklypas nepatenka gamybines, komunalinio kio ir kitas
sanitarines apsaugos zonas;
Socialin s ir paslaug sektori infrastrukt ra
Planuojama teritorija yra Dovil miestelyje, kuris yra 5 km pietvakarius nuo
Gargžd dešiniajame Minijos krante. Seni nijos ir seni naitijos centras. Miestelyje
yra Dovil pagrindin mokykla, vaik darželis, kult ros namai, biblioteka, Dovil
evangelik liuteron bažny ia, paštas (LT-96011), kaimo turizmo sodyba „Smiltel “.
Nuo 2005 met vasario 1 dienos kult ros namai tapo Dovil etnin s kult ros centru.
Miestelyje veikia Dovil ambulatorija, sik rusios maisto preki parduotuv s. Kitos
gydymo, mokslo staigos, parduotuv s yra Gargžd mieste.
Teritorijos reglamentai ir planavimo projektiniai pasi lymai
Planuojamoje teritorijoje n ra joki pastat , j važiuojama iš esamos Kuli
gatv s.
Projekto sprendiniai – esamam žem s kio paskirties žem s sklypui pakeisti
pagrindin žem s naudojimo paskirt kit , nustatyti naudojimo b d – rekreacin s
teritorijos, naudojimo pob d – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastat statybos
teritorija. Apr pinti sklyp reikiama inžinerine infrastrukt ra. Numatyti vandens
tiekim ir nuotek šalinim . Suprojektuoti patog privažiavim prie projektuojam
statini , užtikrinant ryš su gretimomis teritorijomis.
Pagal Klaip dos rajono bendrojo plano teritorijos inžinerin s infrastrukt ros ir
susisiekimo br žin teritorij nepatenka jokie inžinerin s infrastrukt ros objektai.
Užstatymo zonoje numatoma poilsinio namo su priklausiniais statyba. Poilsio
namo aukštis nuo projektuojamo žem s paviršiaus iki kraigo numatomas iki 8,5 m.
Aukštis skai iuojamas nuo pastato užstatomo ploto žem s paviršiaus nuolydžio
vidurkio iki stogo kraigo. Pagrindin s vis numatom statyti statini apdailos
medžiagos pasirenkamos laisvai (nereglamentuojamos).
Numatytos pastat
vietos apibr žiamos užstatyti leistinu plotu – statini
statybos zona, kurioje gali b ti kei iama naujai projektuojam pastat pad tis.
Poilsio pastat vandentiekio ir nuotek tinklai pajungiami prie projektuojamo
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vandens gr žinio, o nuotekas nuvesti projektuojamus biologinius valymo renginius,
išvalytas vanduo iš valymo rengini išleidžiamas projektuojam tvenkin . Atsiradus
galimybei pasijungti centralizuotus vandentiekio ir nuotek šalinimo tinklus.
Planuojam
žem s sklyp
detaliojo plano inžinerin
dalis, apr pinimo
inžinerines infrastrukt ros variantai kartu su kitomis gretimomis planuojamomis
teritorijomis bus nagrin jami techniniame projekte. Inžinerin s infrastrukt ros
sprendini gyvendinimui planuojamoje teritorijoje ir už planuojamos teritorijos rib
gali b ti sudaromos papildomos sutartys (kooperuojant l šas).
Šildymas numatomas individualus (geoterminis, dujomis, elektriniais prietaisais,
židiniais, taip pat galimas šildymas iš kieto kuro katilini ).
Elektros energija - naujo projektuojamo poilsio namo elektros renginiai
prijungiami prie AB „Lesto" skirstom j elektros tinkl . Prisijungimas numatomas
nuo esamos 0,4 kV skirstomosios kabeli spintos SP-6 iš transformatorin s G-227.
0,4 kV elektros kabelin linija sklypuose tiesiama ne mažesniu kaip 1 metro atstumu
nuo sklypo ribos. Kiti alternatyv s elektros pajungimo variantai sprendžiami detaliojo
plano rengimo metu, nepažeidžiant tre i asmen interes .
Privažiavimas - planuojam teritorij numatoma patekti iš esamos Kuli gatv s.
Gaisr
gesinimas - gaisro gesinimui planuojamoje teritorijoje numatoma
panaudoti projektuojam
tvenkin . Poilsio pastatai gaisro gr sm s atžvilgiu
priskiriami P.2.13 grupei. Tarp statini b tina išlaikyti priešgaisrinius atstumus
vadovaujantis priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie vidaus reikal
ministerijos projektavimo metu galiojan iais direktoriaus sakymais.
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.
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