VĖJŲ ROŽĖ

ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl. 35
2501/0037:16
Plotas 0.1537 ha
Savininkas: LR
Patikėtinis: NŽT
Nuomininkas:
Laimutis Ignatavičius

2.3-8
1.3-4
1.3-5

2.2
1.2

1.2
105

1.3-2

1.3
KLAIPĖDOS PL. 27

10 m

36 m²

3m

ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl. 27
2501/0037:5 Užstatytas plotas
241 m²
Plotas 0.0600 ha Bendras
plotas
Raimondas Čėsna 293.41 m²

1.1

1.3-1 1.3-7
Saugomi visi esami želdiniai
(medžiai ir krūmai)

8,5 m

1.3-6

3.3

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorijos

Kita

686

Statinių statybos zona ir statybos riba prie Klaipėdos pl.
gatvės nustatoma (sutampa) su rajoninio kelio Nr. 2253
Palanga-Nemirseta-Graudūšiai apsaugos zonos riba

4.4

(erdvinio objekto
kodas - GV)

(erdvinio objekto
kodas - G1)

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorija

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorijos

Kita

874

(erdvinio objekto
kodas - GV)

(erdvinio objekto
kodas - G1)

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorija

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorijos

Kita

Klaipėdos pl. 33

15 , 4 m

(erdvinio objekto
kodas - GV)

17

Kelio briauna (kelkraščio ir kelio
šlaito plokštumų susikirtimo linija)
Kelio statinio (įregistruoto)
ribos (unikalus Nr.
4400-3203-3182)
Kelio statinio (įregistruoto)
ribos sutampa su kelio sklypo
ribomis (neįregistuotos)

m

Kaimyninis žemės sklypas
ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl. 25
2501/0037:11
Plotas 0.0600 ha
Vitalija Krolienė

Klaipėdos pl. gatvės (kelio)
ašinė linija

S
DO
PĖ
AI
KL PL.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Nemirseta-Graudūšiai
apsaugos zona - po 20 m nuo kelio briaunų

20 m

1
200

8,5

22,45

22,30

1-2

6.1, 7.17

-

-

25

1-2

6.1

-

-

25

1-2

6.1

0,40

30

0,40

Planuojamos teritorijos ribos

1 - žemės naudojimo būdas ( būdai) ;
2 - leistinas pastatų aukštis (m);
3 - leistinas žemės sklypo

G1

Kitos paskirties žemė - Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijos

Planuojamų žemės sklypų ribos

Statinių statybos zonos

Esamų žemės sklypų (įregistruotų) ribos

Esami statiniai

Esamų žemės sklypų (neįregistruotų) ribos

Esami keliai, įvažiavimai (asfalbetonio danga)

Statybos ribos

Esami pėsčiųjų takai, dviračių takai
(asfalbetonio danga)

Kelio (gatvės) ašinės linijos

Valstybinis miškas

Kelio juostos (žemės juostos) ribos

Esami medžiai

Kelio apsaugos zonos ribos

Eismo kryptys

Kelio statinio (įregistruoto) ribos

užstatymo tankis (%);
4 - leistinas žemės sklypo
užstatymo intens yvumas (indeksas) ;

1.1-1

Sklypo kampai ir jų numeriai

Gatvės raudonosios linijos
Atestato
Nr.

ATP 1088

NEĮREGISTRUOTAS
ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl.
2501/7001:0
Plotas 14.4205 ha

25

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T - teritorijos naudojimo tipas
(erdvinio objekto kodas) arba
pagrindinė žemės naudojimo
pask irtis;

5 - užstatymo tipas (erdvinio
objek to kodas);
6 - priklausomųjų želdynų ir
želdinių teritorijų dalys (%) ;

-

30

(esama vidutinė
žemės paviršiaus
alt. 13,80)

Teritorijos naudojimo reglamentai

T
1
2
3
4
6
5
a,b,c,d,e,f

-

0,40

(esama vidutinė
žemės paviršiaus
alt. 13,95)

8,5

6.1

30

(esama vidutinė
žemės paviršiaus
alt. 14,00)

Sklypo plotas (m²)

a, b, c, d, e, f - papildomi teritorijos
naudojimo reglamentai.

20 m

22,50

1-2

0,42

(erdvinio objekto
kodas - G1)

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Nemirseta-Graudūšiai
Vieta atliekų surinkimo (rūšiuojant)
apsaugos zona - po 20 m nuo kelio briaunų
aikštelei įrengti
Statinių statybos zona ir statybos riba prie Klaipėdos pl.
REŽIMAI
gatvės nustatoma (sutampa) su rajoninio kelio Nr. 2253
Palanga-Nemirseta-Graudūšiai apsaugos zonos riba Gatvės raudonosios linijos
(linijos, nužyminčios žemės juostą, kuri
2,3 m
9,5 m
skirta gatvės ir jos elementų tiesimui ir
įrengimui)
m
9,5
Gatvės raudonosios linijos sutampa su
Sklypo numeris
kelio statinio ribomis
m
,5

1,5

8,5

25

34

(esama vidutinė
žemės paviršiaus
alt. 13,95)

Klaipėdos pl. 31

KLAIPĖDOS PL. 25

NEMIRSETOS
MIŠKAS

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorija

-

a. Pastatų aukštų skaičius.
b. Gamtos, saugomų teritorijų apsaugos
ir teritorijos naudojimo reglamentai.
c. Teritorijos užstatymo urbanistiniai ir
architektūros (tūrinės ir erdvinės kompozicijos)
reikalavimai.
d. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų
išdėstymas.
e. Automobilių stovėjimas.
f. Sklypų aptvėrimas.

10,5 m

(erdvinio objekto
kodas - G1)

-

a. Pastatų aukštų skaičius.
b. Gamtos, saugomų teritorijų apsaugos
ir teritorijos naudojimo reglamentai.
c. Teritorijos užstatymo urbanistiniai ir
architektūros (tūrinės ir erdvinės kompozicijos)
reikalavimai.
d. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų
išdėstymas.
e. Automobilių stovėjimas.
f. Sklypų aptvėrimas.

2.3-7

(erdvinio objekto
kodas - GV)

22,45

(erdvinio objekto kodas - vd)

Užstatytas plotas
127 m²
Bendras plotas
154.66 m²

206 m²

GV
G1 8.5
34 0.42
vd 25

(pagal
STR 1.01.03:2017)

Sodybinis užstatymas

2,3 m

8,5

kiti
reglamentai

(erdvinio objekto kodas - vd)

1,2 m

2.1

2.3-2

1.3
705

statinių
paskirtys

Sodybinis užstatymas

ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl. 29
2501/0037:8
Plotas 0.0617 ha
Egidijus Merkevičius

2.3-1
1.3-3

1.1
600

galimi žemės sklypų priklausomųjų
pastatų
dydžiai
želdynų ir
želdinių
aukštų
teritorijų
mažiausi, didžiausi,
skaičius
dalys, %
m²
m²

(erdvinio objekto kodas - vd)

11,5 m

128 m²

Kita

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorijos

Klaipėdos pl. 29

I
2253 UDŪŠIA
s N r.
A
R
K e l ia
TA-G
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IRSE
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- NE M s , k a t e g
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n in is
( raj o

3m

S
KLAIPĖDO
PL.

GV
G1 8.5
30 0.40
vd 25

2.2
120

4m

ŽEMĖS SKLYPO NR. 4.4 APRIBOJIMAI
• Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius).
Ryšių tinklai, ryšių kanalizac ija.
• Kelių apsaugos zonos (II skyrius).
Krašto kelias Palanga-Nemirseta-Graudūšiai.
• Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo
sanitarinės apsaugos zona (V skyrius).
Palangos aerodromas.
• Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius).
Požeminės elek tros k abelių linijos.
• Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius).
Antroji kurorto apsaugos juosta.
• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos
(XX skyrius).
Palangos vandenvietė.
• Saugotini ž eldiniai (medžiai ir krūmai), augantys
ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII skyrius).
Medžiai ir krūmai augantys sklype.
• Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV skyrius).
Pajūrio regioninis parkas.
• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius).
Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai.

2.3
725

14 m

2.3
KLAIPĖDOS PL. 29

Užstatyt.
plotas 33 m²

725

Vieta atliekų surinkimo (rūšiuojant)
aikštelei įrengti
Saugomi visi esami želdiniai
(medžiai ir krūmai)

3.3-8
2.3-6

33 m²

Kelio juostos (žemės juostos) ribos 19 m
(IV kateg. kelias)

Statinių statybos zona ir statybos riba prie Klaipėdos pl. gatvės nustatoma (sutampa)
su rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Nemirseta-Graudūšiai apsaugos zonos riba

2,6 m

Galiojančio det aliojo plano sprendinių koregavimas nepaž eidžia ir nesuvaržo teisės
aktuose garantuojamų ir saugomų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų labiau, n egu iki
to kių ko rekcijų atlikimo.

ŽEMĖS SKLYPO NR. 3.3 APRIBOJIMAI
• Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius).
Ryšių tinklai, ryšių kanalizac ija.
• Kelių apsaugos zonos (II skyrius).
Krašto kelias Palanga-Nemirseta-Graudūšiai.
• Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo
sanitarinės apsaugos zona (V skyrius).
Palangos aerodromas.
• Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius).
Požeminės elek tros k abelių linijos.
• Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius).
Antroji kurorto apsaugos juosta.
• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos
(XX skyrius).
Palangos vandenvietė.
• Saugotini ž eldiniai (medžiai ir krūmai), augantys
ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII skyrius).
Medžiai ir krūmai augantys sklype.
• Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV skyrius).
Pajūrio regioninis parkas.
• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius).
Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai.

3.3-2
3.3-1
2.3-4
2.3-3 2.3-5

705

Vienbučių
ir dvibučių
gyvenamųjų
pastatų
teritorija

Klaipėdos pl. 27

Vieta atliekų surinkimo (rūšiuojant)
aikštelei įrengti

66 m²
ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl. 31
Užstatytas plotas
2,4 m
61 m²
2501/0037:7
Bendras plotas
54.27 m²
Plotas 0.0600 ha
Stefanija Dambrauskienė
m
Vidmantas Dambrauskas 11,5 3.3-7

3m

11)

Žemės sklypuose yra esami vieno buto gyvenamosios paskirties pastatai su pagalbinio
ūkio paskirties pastatais, jokia kita veikla, kuri sukelia neigiamą poveikį gyvenamajai
aplinkai, nevykdoma.

2.1
605

3.1

1.3

2.3

11 m

3m

10)

Nustatomi žemės sklypo Nr. 4.4 naudojimo reg lament ai:
•
Teritorijos naudojimo tipas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV).
•
Pagrindinė ž emės naudojimo paskirtis - kita ( K) .
•
Žemės naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų terit orija (G 1) .
•
Leistinas pas tatų aukštis - 8,5 m.
•
Leistinas žemės sk lypo užs tatymo tank is - 30 %.
•
Leistinas žemės sk lypų užs tatymo intens yvumas - 0,40 (vienet o dalys).
•
Užs tatymo tipas - sodybinis užstatymas (vd) .
•
Nustatoma st at inių stat ybos zona ir riba.
•
Prik laus omųjų želdy nų ir želdinių teritorijų dalys - 25 %.
Nustatomi papildomi suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentai:
a. Pastatų aukš tų skaič ius - 1-2.
b. Gamtos , saugomų teritorijų apsaugos ir ter itorijos naudojimo reglamentai - tvarkyti ž eldinius
taip, kad nebūtų pažeid žiamos estetinės kraštovaiz džio vertybės ir neb ūtų daroma
vizualinė įtaka art imoje aplinkoje esančio ms vertybėms, naujos statybos ir tvarkymo
priemonės turi iš esmės gerinti poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę, plėtojamas
in tensyvus rekreacinis žemės sklypo naudojimas.
c. Ter itorijos už statymo urbanistiniai ir architektūros (tūr inės ir erdvinės k ompozicijos ) reik alav imai
- past atų statybai ir apdailai naudo jamos tradicinės statybinės ir apdailos medž iagos
(sienoms - medis, degtos raudono molio plytos, tinkas ar jas imituojančios medžiagos),
pastatus (sienas, stogus) rekomenduojama dažyti etnografin iam regionui būdingomis
spalvo mis: sienas - pilka, ruda ir gelsva (šviesi molio), stogo dang a - pilka ar rausva
(deg to molio).
Vien ame žemės sklype gali būt i st atomas vienas gyvenamasis namas su priklausiniais,
st og ai dvišlaičiai, planuojamoje teritorijoje draudžiama statyti, laikyti ir naudoti
vagonėlius, kont einerius, nebenaudojamas transporto priemones ir kitus kilnojamuosius
objektus, įrenginius, laikinų stat inių stat yba galima privačiuose sklypuose jei n eviršijama
leistina ž emės sklypo užstatymo tankio rod iklio reikšmė, laikino stat inio už statymo
plotas prilyginamas past atais už statytam plotui.
d. Susis iekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų iš dėstymas - įvažiavimas esamas, iš Klaipėdos
pl. gatvės, prisijungiama prie centralizuot ų komunalinių miesto inžinerinių t inklų.
e. Automobilių stovėjimas - n umatomas sklypo ribose.
f. Sklypų aptvėrimas - tvoros statomos iš natūralių medž iagų - medžio ir kitų trad icinių
st atybinių medžiagų, būdingų Žemaitijos regionui, aukštis nuo 1 metro iki 1,5 metro .

3.3

3m

GV
G1 8.5
30 0.40
vd 25

Statinių statybos zona ir statybos riba
nustatoma su esamo užstatymo riba
Saugomi visi esami želdiniai
(medžiai ir krūmai)

3.3-5
3.3-6

3.2

KLAIPĖDOS PL. 31

3.3
686

3.2
74

13,8 m

4.4-9

3m 3m

Nust atomi žemės sklypo Nr. 2.3 naudojimo reglamentai:
•
Teritorijos naudojimo tipas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV) .
•
Pagrindinė žemės naudojimo paskir tis - kit a (K).
•
Žemės naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (G1).
•
Leistinas pastatų aukš tis - 8,5 m.
•
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis - 30 %.
•
Leistinas žemės sklypų užstatymo intensyv umas - 0,40 (vieneto dalys).
•
Užstaty mo tipas - sodybin is užstatymas (vd).
•
Nus tatoma statinių statybos z ona ir riba.
•
Pr iklausomųjų želdynų ir želdinių teritor ijų dalys - 25 %.
Nust atomi papildomi suplanuotos t eritorijos naudojimo reg lamentai:
a. Pas tatų aukštų s kaičius - 1-2.
b. Gamtos, saugomų teritorijų apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai - tvarkyti želdinius
t aip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdž io vertybės ir nebūtų daroma
vizualinė įt aka artimoje aplinkoje esančioms vertybėms, naujos st at ybos ir tvarkymo

9)

4.4-1
3.3-4
3.3-3

3.1
612

1,8 m
1,4 m

4.4-8

4.2

3m

Nust atomi žemės sklypo Nr. 1.3 naudojimo reglamentai:
• Teritorijos naudojimo tipas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV).
• Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita (K).
• Žemės naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų t eritorija ( G1) .
• Leistinas pas tatų aukštis - 8,5 m.
• Leistinas žemės sk lypo už statymo tank is - 34 %.
• Leistinas žemės sk lypų už statymo intens yvumas - 0,42 (vieneto d alys) .
• Užs tatymo tipas - sodybinis užstatymas (vd ).
• Nustatoma stat inių stat ybos zona ir riba.
• Prik laus omųjų ž eldy nų ir želdinių teritorijų dalys - 25 %.
Nust atomi papildomi suplanuotos t eritorijos naudojimo reg lamentai:
a. Pas tatų aukštų s kaičius - 1-2.
b. Gamtos, saugomų teritorijų apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai - tvarkyti želdinius
t aip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdž io vertybės ir nebūtų daroma
vizualinė įt aka artimoje aplinkoje esančioms vertybėms, naujos st at ybos ir tvarkymo
priemonės turi iš esmės gerint i poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę, plėtojamas
intensyvus rekreacinis žemės sklypo naudojimas.
c. Teritorijos užstatymo urbanis tiniai ir architektūr os ( tūrinės ir erdvinės kompozic ijos) reikalavimai
- pastatų statybai ir ap dailai n audojamos t radicinės statybinės ir apdailos medžiagos
( sienoms - med is, degtos raudono molio plytos, tinkas ar jas imit uo jančios medžiagos) ,
pastatus (sienas, stogus) reko menduojama dažyti etnografiniam regionui būdingomis
spalvomis: sienas - pilka, rud a ir gelsva (šviesi molio), st og o danga - pilka ar rausva
( degto molio).
Viename žemės sklype gali būti statomas vienas gyven amasis namas su priklausiniais,
stogai dvišlaičiai, planuojamoje teritorijoje draudžiama statyti, laikyti ir n audot i
vagonėlius, konteinerius, nebenaudojamas transport o priemo nes ir kitus kilnojamuosius
objektus, įrenginius, laikinų statinių statyba galima privačiuose sklypuose jei neviršijama
leist ina žemės sklypo užstatymo tankio rodiklio reikšmė, laikino statinio užstatymo
plotas prilyginamas pastatais užstatytam plotui.
d. Sus isiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas - įvaž iavimas esamas, iš Klaipėdos
pl. gatvės, prisijungiama prie centralizuotų komu nalinių miest o inž inerinių tinklų .
e. Automobilių stovėjimas - numatomas sklypo ribose.
f. Skly pų aptvėrimas - tvoros statomos iš natūralių medžiagų - medž io ir kitų tradicin ių
statybinių medžiagų, būdingų Žemaitijos regionui, aukštis nuo 1 met ro iki 1,5 met ro.

ŽEMĖS SKLYPO NR. 2.3 APRIBOJIMAI
• Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius).
Ryšių tinklai, ryšių kanalizac ija.
• Kelių apsaugos zonos (II skyrius).
Krašto kelias Palanga-Nemirseta-Graudūšiai.
• Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo
sanitarinės apsaugos zona (V skyrius).
Palangos aerodromas.
• Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius).
Požeminės elek tros k abelių linijos.
• Dujotiekių apsaugos zonos (IX skyrius).
Dujotiekio vamzdynas.
• Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius).
Antroji kurorto apsaugos juosta.
• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos
(XX skyrius).
Palangos vandenvietė.
• Saugotini ž eldiniai (medžiai ir krūmai), augantys
ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII skyrius).
Medžiai ir krūmai augantys sklype.
• Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV skyrius).
Pajūrio regioninis parkas.
• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius).
Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai.

Statinių statybos zona ir statybos riba prie Klaipėdos pl. gatvės nustatoma (sutampa)
su rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Nemirseta-Graudūšiai apsaugos zonos riba

102 m²

11,5 m

1,5 m

Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidž iant įstatymų ir kitų teisės
aktų reikalavimų, aukštesnio lyg mens kompleksinio ar specialiojo terit orijų planavimo
dokumentų spren dinių, keičiami suplanuotos teritorijos - žemės sklypų Nr. 1.3, Nr. 2.3, Nr.
3.3, Nr. 4.4 naudojimo reglamentai kitais, nep rieštaraujančiais planavimo tikslams ir
uždavin iams, n ustatytiems galiojančiam detaliajam planui, taip pat n ustatomi nauji ir
papildomi žemės sklypų naudojimo reglamentai.

Nustatomi žemės sklypo Nr. 3.3 naudojimo reg lament ai:
•
Teritorijos naudojimo tipas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV).
•
Pagrindinė ž emės naudojimo paskirtis - kita ( K) .
•
Žemės naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų terit orija (G 1) .
•
Leistinas pas tatų aukštis - 8,5 m.
•
Leistinas žemės sk lypo užs tatymo tank is - 30 %.
•
Leistinas žemės sk lypų užs tatymo intens yvumas - 0,40 (vienet o dalys).
•
Užs tatymo tipas - sodybinis užstatymas (vd) .
•
Nustatoma st at inių stat ybos zona ir riba.
•
Prik laus omųjų želdy nų ir želdinių teritorijų dalys - 25 %.
Nustatomi papildomi suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentai:
a. Pastatų aukš tų skaič ius - 1-2.
b. Gamtos , saugomų teritorijų apsaugos ir ter itorijos naudojimo reglamentai - tvarkyti ž eldinius
taip, kad nebūtų pažeid žiamos estetinės kraštovaiz džio vertybės ir neb ūtų daroma
vizualinė įtaka art imoje aplinkoje esančio ms vertybėms, naujos statybos ir tvarkymo
priemonės turi iš esmės gerinti poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę, plėtojamas
in tensyvus rekreacinis žemės sklypo naudojimas.
c. Ter itorijos už statymo urbanistiniai ir architektūros (tūr inės ir erdvinės k ompozicijos ) reik alav imai
- past atų statybai ir apdailai naudo jamos tradicinės statybinės ir apdailos medž iagos
(sienoms - medis, degtos raudono molio plytos, tinkas ar jas imituojančios medžiagos),
pastatus (sienas, stogus) rekomenduojama dažyti etnografin iam regionui būdingomis
spalvo mis: sienas - pilka, ruda ir gelsva (šviesi molio), stogo dang a - pilka ar rausva
(deg to molio).
Vien ame žemės sklype gali būt i st atomas vienas gyvenamasis namas su priklausiniais,
st og ai dvišlaičiai, planuojamoje teritorijoje draudžiama statyti, laikyti ir naudoti
vagonėlius, kont einerius, nebenaudojamas transporto priemones ir kitus kilnojamuosius
objektus, įrenginius, laikinų stat inių stat yba galima privačiuose sklypuose jei n eviršijama
leistina ž emės sklypo užstatymo tankio rod iklio reikšmė, laikino stat inio už statymo
plotas prilyginamas past atais už statytam plotui.
d. Susis iekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų iš dėstymas - įvažiavimas esamas, iš Klaipėdos
pl. gatvės, prisijungiama prie centralizuot ų komunalinių miesto inžinerinių t inklų.
e. Automobilių stovėjimas - n umatomas sklypo ribose.
f. Sklypų aptvėrimas - tvoros statomos iš natūralių medž iagų - medžio ir kitų trad icinių
st atybinių medžiagų, būdingų Žemaitijos regionui, aukštis nuo 1 metro iki 1,5 metro .
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ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl. 33
3m
2501/0037:10
Plotas 0.0602 ha
Audronė Rinkevičiūtė-Vosylienė

GV
G1 8.5
30 0.40
vd 25
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4.4
KLAIPĖDOS PL. 33
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(jo dalies)
Nr.

12,5 m

4.4-4

4.4
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6)

Žemės sklypai padidinami, prie jų prijungiant t arp žemės sklypų esančius įsiterpusius
laisvos valstyb inės žemės plotus, sudarančius siauras juostas, kuriuose negalima
suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypus.
Atskirais žemės sklypais formuojami tarp ž emės sklypų įsiterpę valstybinės žemės plo tai
Nr. 1.2, Nr. 2.2, Nr. 3.2, Nr. 4.2, Nr. 4.3.
• Žemės s kly pas Nr. 1.2 - plotas 0,0105 ha ( 105 m²) - prijungiamas prie žemės s kly po Klaipėdos
pl. 27.
• Žemės s kly pas Nr. 2.2 - plotas 0,0120 ha ( 120 m²) - prijungiamas prie žemės s kly po Klaipėdos
pl. 29.
• Žemės sklypas Nr . 3.2 - plotas 0,0074 ha (74 m²) - prijungiamas prie žemės sk lypo Klaipėdos
pl. 31.
• Žemės s kly pas Nr. 4.2 - plotas 0,0138 ha ( 138 m²) - prijungiamas prie žemės s kly po Klaipėdos
pl. 33.
• Žemės s kly pas Nr. 4.3 - plotas 0,0134 ha ( 134 m²) - prijungiamas prie žemės s kly po Klaipėdos
pl. 33.
Įsiterpę žemės sklypai sujungiami su besiribojančiais (pagrindiniais) žemės sklypais į vieną
žemės sklypą:
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 27 (Nr. 1.3) - plotas 0,0705 ha (705 m² ).
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 29 (Nr. 2.3) - plotas 0,0725 ha (725 m² ).
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 31 (Nr. 3.3) - plotas 0,0686 ha (686 m² ).
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 33 (Nr. 4.4) - plotas 0,0874 ha (874 m² ).

d.
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Perdalijamos (pakeičiamo s) bendro s žemės sklypų Klaipėdos pl. 29 (Nr. 2.1) ir Klaipėdos pl.
31 (Nr. 3.1) ribos, žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito s kly po neformuojant
ats kir ų atidalijamų ž emės s kly pų (žemės sklypų amalgamacija) .
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 29 (Nr. 2.1) - plotas 0,0605 ha (605 m² ).
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 31 (Nr. 3.1) - plotas 0,0612 ha (612 m² ).
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13,1 m
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ha (600 m² ).
ha (617 m² ).
ha (600 m² ).
ha (602 m² ).

ŽEMĖS SKLYPO NR. 1.3 APRIBOJIMAI
• Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius).
Ryšių tinklai, ryšių kanalizac ija.
• Kelių apsaugos zonos (II skyrius).
Krašto kelias Palanga-Nemirseta-Graudūšiai.
• Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo
sanitarinės apsaugos zona (V skyrius).
Palangos aerodromas.
• Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius).
Požeminės elek tros k abelių linijos.
• Kurortų apsaugos zonos (XVI skyrius).
Antroji kurorto apsaugos juosta.
• Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos
(XX skyrius).
Palangos vandenvietė.
• Saugotini ž eldiniai (medžiai ir krūmai), augantys
ne miškų ūkio paskirties žemėje (XXVII skyrius).
Medžiai ir krūmai augantys sklype.
• Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV skyrius).
Pajūrio regioninis parkas.
• Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius).
Vandentiekio tinklai, buitinių nuotekų tinklai.

3m

3)

Esami planuojami žemės sklypai:
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 27 (Nr. 1.1) - plotas 0,0600
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 29 (Nr. 2.1) - plotas 0,0617
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 31 (Nr. 3.1) - plotas 0,0600
• Žemės sk lypas Klaipėd os pl. 33 (Nr. 4.1) - plotas 0,0602

c.

priemonės turi iš esmės gerinti poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę, plėtojamas
in tensyvus rekreacinis žemės sklypo naudojimas.
Ter itorijos už statymo urbanistiniai ir architektūros (tūr inės ir erdvinės k ompozicijos ) reik alav imai
- past atų statybai ir apdailai naudo jamos tradicinės statybinės ir apdailos medž iagos
(sienoms - medis, degtos raudono molio plytos, tinkas ar jas imituojančios medžiagos),
pastatus (sienas, stogus) rekomenduojama dažyti etnografin iam regionui būdingomis
spalvo mis: sienas - pilka, ruda ir gelsva (šviesi molio), stogo dang a - pilka ar rausva
(deg to molio).
Vien ame žemės sklype gali būt i st atomas vienas gyvenamasis namas su priklausiniais,
st og ai dvišlaičiai, planuojamoje teritorijoje draudžiama statyti, laikyti ir naudoti
vagonėlius, kont einerius, nebenaudojamas transporto priemones ir kitus kilnojamuosius
objektus, įrenginius, laikinų stat inių stat yba galima privačiuose sklypuose jei n eviršijama
leistina ž emės sklypo užstatymo tankio rod iklio reikšmė, laikino stat inio už statymo
plotas prilyginamas past atais už statytam plotui.
Susis iekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų iš dėstymas - įvažiavimas esamas, iš Klaipėdos
pl. gatvės, prisijungiama prie centralizuot ų komunalinių miesto inžinerinių t inklų.
Automobilių stovėjimas - n umatomas sklypo ribose.
Sklypų aptvėrimas - tvoros statomos iš natūralių medž iagų - medžio ir kitų trad icinių
st atybinių medžiagų, būdingų Žemaitijos regionui, aukštis nuo 1 metro iki 1,5 metro .

4m

2)

Det aliuoju planu koreguojami Nemirsetos detaliojo plano P alangoje, patvirtinto Palangos
miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. 3 šaukimo 48-ojo posedžio sprendimu Nr. 38 ”Dėl detaliųjų
planų” 1 punktu sprendiniai, apimantys žemės sklypus Klaipėdos pl. 27, Klaipėdos pl. 29,
Klaipėdos pl. 31, Klaip ėdos pl. 33, kurie detaliajame plane pažymėti Nr. e12, e13, e14, e15.

20 m

7,6 m

1)

Saugomi visi esami želdiniai
(medžiai ir krūmai)

20 m

3,1 m 4,5 m

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

1,2 m

Sodybinis užstatymas

PLANUOJAMIEMS ŽEMĖS SKLYPAMS TAIKOMI
”SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO
SĄLYGŲ” REIKALAVIMAI - APSAUGOS ZONOS

PALANGA

(erdvinio objekto kodas - vd)

NEMIRSETOS MIŠKAS

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

a. Pastatų aukštų skaičius.
b. Gamtos, saugomų teritorijų apsaugos
ir teritorijos naudojimo reglamentai.
c. Teritorijos užstatymo urbanistiniai ir
architektūros (tūrinės ir erdvinės kompozicijos)
reikalavimai.
d. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų
išdėstymas.
e. Automobilių stovėjimas.
f. Sklypų aptvėrimas.

KLAIPĖDOS PL. 35

užstatymo
tipas

Kaimyninis žemės sklypas

20 m

a. Pastatų aukštų skaičius.
b. Gamtos, saugomų teritorijų apsaugos
ir teritorijos naudojimo reglamentai.
c. Teritorijos užstatymo urbanistiniai ir
architektūros (tūrinės ir erdvinės kompozicijos)
reikalavimai.
d. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų
išdėstymas.
e. Automobilių stovėjimas.
f. Sklypų aptvėrimas.

ŽEMĖS SKLYPAS
Klaipėdos pl.
2501/7001:0
Plotas 14.4205 ha

Sodybinis užstatymas

0m
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