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DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Teritorijų planavimo dokumentas:   
Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis planas 
(Detaliojo plano koncepcija).  
 

1.2. Planavimo organizatorius:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. 
 

1.3. Projekto rengimo pagrindas:  
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2006-09-04, Nr. AD1-1993;  
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2006-11-20, Nr. AD1-2579;  
- Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2006-11-20, Nr. 06-11; 
- Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2010-10-07, Nr. AR-10-51. 
 

1.4. Planavimo tikslai:  
Suplanuoti rekreacinę infrastruktūrą (dviračių, pėsčiųjų takus, jachtų bei rekreacijai skirtų laivų švartavimą ir 
aptarnavimo objektus), išnagrinėti inžinerinės infrastruktūros įrengimo galimybes, planuoti gaisrų gesinimo 
įrangą, numatyti krantų tvirtinimą ir susisiekimo organizavimo gerinimo priemones. 
 

1.5. Sąsajos su kitais galiojančiais (rengiamais) atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentais: 
Bendrieji planai: 
- Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, 

registro Nr. 07-22.  
Specialieji planai: 
- Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas, patvirtintas LRS 2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248. 
- Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, patvirtintas LRV 2012-06-06 nutarimu Nr. 702. 
- Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, patvirtinta LRV 2012-09-19 

nutarimu Nr. 1121. 
- Klaipėdos miesto kompleksinė želdynų sistemos schema, patvirtinta Klaipėdos miesto valdybos 1994-04-28 

potvarkiu Nr. 259, registro Nr. 94-2. 
- Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registro Nr. 00-15. 
- Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registro Nr. 05-32. 
- Klaipėdos miesto viešųjų tualetų išdėstymo schema, specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T2-394, registro Nr. 05-54. 
- Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas ir reglamentas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registro Nr. 01-62. 
- Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74, registro Nr. 05-7. 
- Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registro Nr. 05-54; 
- Spaudos kioskų Klaipėdos mieste išdėstymo schema, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-

10-25 sprendimu Nr. T2-330, registro Nr. 07-59; 
Detalieji planai: 
- Nėra. 
 

1.6. Sąsajos su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: 
- Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija, patvirtinta LRV 2002-06-12 

nutarimu Nr. 853. 
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- Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta LR Seimo 2002-11-12 nutarimu Nr. IX-1187. 
- Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta LRV 2003-09-11, Nr. 1160. 
- Nacionalinė turizmo plėtros 2007-2010 metų programa, patvirtinta LRV 2007-08-29 nutarimu Nr. 944. 
- Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 metams, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 

2007-09-27 sprendimu Nr. T2-285. 
 

1.7. Teritorijos geografinė ir administracinė padėtis:  
Planuojama teritorija yra Kuršių nerijoje, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, pietinėje Smiltynės dalyje 
prie Kuršių marių, atkarpoje nuo Klaipėdos jachtklubo šiaurėje iki Neringos miesto savivaldybės administracinės 
ribos pietuose.  

 

 
1 pav.  Situacijos schema 

 

1.8. Planuojamos teritorijos apsaugos statusas: 
1.8.1. Vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planu, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Seimo 2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248, planuojama teritorija yra Kuršių nerijos nacionaliniame parke, kurio 
paskirtis yra:  

a) Išsaugoti Kuršių nerijos didįjį kopagūbrį, jo senąsias parabolines kopas ties Juodkrante, pilkąsias kopas 
Agilos-Naglių ruože, pustomas Parnidžio kopas, užpustytus senuosius dirvožemius, taip pat pajūrio ir 
pamario palvės, kupstynės gamtinius kompleksus, apsauginį pajūrio kopagūbrį, savitą Kuršių nerijos 
augaliją, taip pat miškus su sengirės fragmentais, gyvūniją; 

b) Išsaugoti savitą kultūros paveldą, iš jo autentiškas pamario nekilnojamąsias kultūros vertrtybes, 
etnografines žvejų sodybas, senąsias vilas Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos gyvenvietėse, užpustytų 
senųjų gyvenviečių kultūrinius sluoksnius, memorialines vietas, puoselėti būdingas medinės architektūros 
tradicijas; 

c) Atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus; 
d) Išsaugoti nacionalinio parko sausumos, marių ir jūros ekosistemos stabilumą; 
e) Vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos srityse; 
f) Plėtoti pažintinę rekreaciją, reguliuoti ūkinę veiklą ir urbanizacijos plėtrą pagal nacionalinio parko 

planavimo schemą, statinių formas ir tūrius riboti pagal gamtos ir kultūros vertybių apsaugos 
reikalavimus, nustatytus teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose; 

g) Iškelti iš nacionalinio parko teritorijos gamybos objektus, teršiančius aplinką ar nesusijusius su parko  
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            veikla ar jo gyventojų interesais, arba pakeisti jų veiklos pobūdį įstatymų nustatyta tvarka; 

h) Propaguoti Kuršių nerijos gamtos vertybes, materialinės ir dvasinės kultūros paveldą bei jų apsaugą.  
 

         Didžioji planuojamos teritorijos dalis yra Kuršių nerijos nacionalinio parko Smiltynės rekreacinio 
prioriteto zonoje, šiaurinė ir pietinė planuojamos teritorijos dalys patenka į konservacinio prioriteto zonas - 
Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio ir Alksnynės kraštovaizdžio draustinio teritorijas.  
          Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti geomorfologiškai vertingo apželdinto nerijos 
didžiojo kopagūbrio smaigalį su Hageno kalnu; Alksnynės kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti Alksnynės 
kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su apželdintu volinės formos didžiuoju kopagūbriu, kauburiuotosios 
ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir 
smėlynais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radvietes, Europos bendrijos svarbos 
buveines. 
 

1.8.2. Planuojamos teritorijos dalys esančios KNNP konservacinio prioriteto zonose patenka į Europos ekologinio 
tinklo Natura 2000 teritorijas, kurių tikslas yra sustiprinti buveinių ir laukinės gyvūnijos apsaugą Europos 
Sąjungoje (kartu ir Lietuvoje).  
 

Saugoma teritorija Apsaugos statusas Pastabos 

Kuršių nerijos nacionalinis 
parkas 

Nacionalinis parkas Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų 
planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 
2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248 Hageno gūbrio 

geomorfologinis draustinis 
Alksnynės kraštovaizdžio 
draustinis 
BAST 
Kuršių nerija  
(LTNER0005) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
buveinių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Ribos sutampa su Kuršių nerijos nacionalinio parko 
ribomis, išskyrus rekreacinės bei kitos 
(gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas 

PAST 
Kuršių nerijos nacionalinis 
parkas (LTKLAB001) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
paukščių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Ribos sutampa su Kuršių nerijos nacionalinio parko 
ribomis, išskyrus rekreacinės bei kitos 
(gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas 

BAST 
Kuršių marios 
(LTSIU0012) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
buveinių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Gretimybė (Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybės) 

PAST 
Kuršių marios 
(LTKLAB010) 

NATURA 2000 teritorija, turinti 
paukščių apsaugai svarbios 
teritorijos statusą 

Gretimybė (Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybės) 

Kuršių marių biosferos 
poligonas 

Buveinių apsaugos statusas Gretimybė (Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybės) 

 

Pastaba: planuojama teritorija yra Pajūrio juostoje (Kuršių nerija iki Rusijos federacijos valstybės sienos), kurios 
nustatymo tikslai yra: 

a) Racionaliai naudojant išsaugoti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, žemyninio 
pajūrio kraštovaizdį, retų bei nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių buveines ir kitus gamtos išteklius; 

b) Užtikrinti pajūrio juostos subalansuotą naudojimą valstybės bei visuomenės reikmėms; 
c) Užtikrinti kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių apsaugos priemonių įgyvendinimą; 
d) Sudaryti sąlygas visuomenei naudotis pajūrio juostos rekreaciniais ištekliais. 

 

2. ESAMA BŪKLĖ 

2.1. Esama žemėnauda 
Planuojamą teritoriją sudaro valstybinės žemės ir valstybinės reikšmės miškų plotai nuo Klaipėdos jachtklubo 
(žemės sklypas Smiltynės g. 25, kadastrinis Nr. 2101/0011:13) iki pakrantės rago už laivų kapinių (Neringos 
miesto savivaldybės administracinės riba). Planuojamos teritorijos plotas- apie 30 ha.  
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2 pav.  Vietovės ortofotografinis žemėlapis, 2010 m. 
 

2.2. Kraštovaizdis 
Kuršių nerijos ir jos šiaurinės dalies- Smiltynės kraštovaizdis priskiriamas tikslingai suformuotiems kultūriniams 

kraštovaizdžiams.  
Šiandieninis unikalus Kuršių nerijos  kraštovaizdis susiformavo per XIX amžių, kai dėl XVII- XVIII a. vykdytos 
žmogaus ūkinės veiklos (beatodairiški miško kirtimai, intensyvi gyvulininkystė) nerijai virtus pustomo smėlio 
dykyne ir kilus Kuršių marių pakrantės palvėse įsikūrusių gyvenviečių išnykimo grėsmei, XIX amžiuje buvo 
pradėti iki tol neregėto mąsto apsauginio pajūrio pylimo formavimo, palvės ir Didžiojo kopagūbrio apželdinimo 
darbai, kurie tęsėsi iki XX a. pradžios ir buvo vėl atkurta gyventi, dirbti ir ilsėtis tinkama aplinka.  
 

„Suformuotas ir apželdintas apsauginis pajūrio pylimas, apželdinta palvė, sutvirtintas ir kalnapušėmis 

apželdintas Didysis kopagūbris sudaro tvirtą apsauginę žaliąją miško juostą Kuršių marių pakrantės palvėje 

išsidėsčiusioms gyvenvietėms, sudarančioms saugomąją gyvenamąją juostą. Abi šios juostos- apsauginė ir 

saugomoji- sudaro XIX a. suformuoto Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio ekologinio stabilumo ir 

harmonijos esmę.“ (J. Bučas, Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Vilnius, 2001 m.) 
 

2.3. Informacija apie vietovėje esančias gamtos vertybes 
          Alksnynės kraštovaizdžio apylinkės gamtinis kompleksas su apželdintu volinės formos didžiuoju 
kopagūbriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, pajūrio 
apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radvietės, Europos 
bendrijos svarbos buveinės (Alksnynės kraštovaizdžio draustinis). 
          Geomorfologiškai vertingas apželdinto nerijos didžiojo kopagūbrio smaigalys su Hageno kalnu (Hageno 
gūbrio geomorfologinio draustinis). 
 

2.4. Informacija apie vietovėje esančias kultūros paveldo vertybes 
          Planuojamoje teritorijoje ir jos artimiausioje aplinkoje kultūros paveldo vertybių, įtrauktų į Kultūros 
vertybių registrą, nėra. Šiaurinė planuojamos teritorijos dalis patenka į urbanistinių ir istorinių draustinių 
(Smiltynės gyvenvietė, unikalus objekto kodas 21809) apsaugai svarbios teritorijos zoną. 
Kiti planuojamos teritorijos apylinkėse (pietinėje Smiltynės dalyje) esantys istorinės ir kultūrinės reikšmės 
požymius turintys objektai: 

- Buvusi Smiltynės eiguvos sodyba (Waldhaus), Smiltynės g. 26, 26A; 
- Paminklinis stulpas nerijos kopų apželdinimo vadovui L. Hagenui atminti; 
- II-ojo pasaulinio karo požeminių artilerijos įtvirtinimų liekanos; 
- Klaipėdos jachtklubas, Smiltynės g. 25; 
- Smėliu užpustytos senosios Smiltynės I-osios žvejų gyvenvietės vieta. (?) 
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          Planuojamai teritorijai priskirtinos vertingosios savybės – artimiausios supančios aplinkos kultūrinio 
kraštovaizdžio autentiškumas (Kuršių nerijos nacionalinis parkas), marių pakrantės linija, žemės ir jo paviršiaus 
elementai (reljefas), želdynai ir želdiniai.            

Pastaba: Iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios planuojamoje Kuršių marių akvatorijoje ir šalia esančiose 
teritorijose privaloma ištirti jūrinio paveldo objektus (atlikti archeologinius tyrimus), išspręsti jų įrašymo į 
Kultūros vertybių registrą klausimus ir numatyti jų tvarkybos darbus (Klaipėdos miesto bendrojo plano, 

patvirtintas Klaipėdos m. sav. tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, kultūros paveldo dalies sprendinių 

7.17. punktas).  
 

2.5. Istorinė- urbanistinė raida 
Smiltynė (Sandkrug)- tai viena seniausių Kuršių nerijos gyvenviečių. Nuo seno pro Smiltynę ėjo Marienburgo- 
Karaliaučiaus- Klaipėdos- Kuršo Pašto kelias, minimas Ordino dokumentuose jau 1406 m. Smiltynė buvo galinė 
Kuršių nerijos Pašto kelio stotis prieš persikeliant į Klaipėdą per marias. Nepalankus oras dažnai priversdavo 
keliautojus Smiltynėje apsistoti ilgesniam laikui. Todėl 1616 metai Smiltynei suteikta privelegija laikyti alaus 
smuklę. XVIII a. Pašto kelią sujungus su Ryga ir Peterburgu (naudotas iki 1833 m.), Smiltynės kaip Pašto kelio 
stoties reikšmė dar padidėjo. 
 

XIX a.- XX a. pradžia 
Po 1836 m. vyriausybės nurodymu pradėto šiaurinės Kuršių nerijos dalies apželdinimo Smiltynė pradėta sparčiai 
apgyvendinti.   1862 m. Smiltynės centrinę dalį nupirko Klaipėdos miestas. 1865 metais ties Smiltyne pastatyta 
107 m ilgio krantinė, o pro šiaurinę „Smėlio karčemos“ kalno pusę nutiesti bėgiai į marias laivų balastui išvežti. 
1897 metais Klaipėdos miestas iš apskrities valdybos gavo sutikimą visą Smiltynę priskirti miestui. 1900- 1901 
metais Klaipėdos miestas supirko žemes į šiaurę ir į pietus nuo „Smėlio karčemos“ vilų statybai. Smiltynė, kaip 
vasarvietė, ypač smarkiai pradėjo augti kai nuo 1900 metų tarp Klaipėdos ir Smiltynės pradėjo plaukioti specialiai 
keleiviams skirti laivai ir keltai ir 1901 metais pastačius kurhauzą. 
 

XX a. III- IV dešimtmečiai (tarpukario laikotarpis) 
Lietuvos Respublikos metais Smiltynė tapo ne tik žymia Klaipėdos vasarviete, bet ir svarbiu vandens sporto 
centru. XX a. trečiajame dešimtmetyje čia buvo įkurtas jachtklubas, 1929 metais atidaryta buriavimo mokykla, 
intensyviai imta tvarkyti Smiltynės želdynus, tiesti naujus kelius ir takus, tvarkyti prieplaukas ir paplūdimius. Iki 
II-ojo pasaulinio karo Smiltynė apėmė teritoriją nuo Kopgalio šiaurėje iki eiguvos sodybos  (dabar Smiltynės g. 
26, 26A) ir Jachtklubo (dabar Smiltynės g. 25) pietuose. Visa ši teritorija nuo marių iki jūros naudota aktyviam 
poilsiui, čia buvo tankus kelių ir takų tinklas, daug poilsio ir žaidimo aikštelių, prekybos ir maitinimo vietų. Dar 
toliau į pietus nuo eiguvos sodybos nuo XIX a. vidurio veikė miško uostas, kurio aplinkoje galėjo būti nemažai 
įvairios ūkinės paskirties statinių.  
   

 
 

3 pav.  Smiltynės planas  (XX a. pradžia) 
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4 pav. Klaipėdos ir Smiltynės žemėlapis (XX a. IV dešimtmetis) 
 

XX a. V- IX dešimtmečiai 
Nagrinėjamos teritorijos- pietinės Smiltynės dalies prie marių intensyvesnis naudojimas, prasidėjo XX a. 
penktajame dešimtmetyje. Tuoj po II pasaulinio karo (1946 m.) pietinėje Klaipėdos dalyje- Smeltėje buvo pradėta 
žvejybos uosto statyba.  Šio uosto teritorijos formavimui reikalingas gruntas buvo kasamas kitame marių krante 
Smiltynėje prie Ledų rago buvusiame kranto kyšulyje. Čia buvusios smėlio kopos dalis buvu nukasta, o nerijos 
kyšulio vietoje suformuota dirbtinė 6- 7 m gylio marių įlanka. Nuo 1953 m. iki 1970 m. į šią įlanką buvo 
atplukdomi nurašyti laivai ir paliekami nuskęsti, įlanka pradėta vadinti Laivų kapinėmis. Vėliau krante prie šios 
įlankos įsikūrė žvejybos laivyno tinklų fabrikas- įlankos pakrantėje buvo įrengta didelė medinė platforma ant 
kurios buvo remontuojami žvejybos tinklai, toliau į vakarus buvo pastatyta tinklų gamybos dirbtuvės, kiti 
pagalbiniai pastatai. 
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5 pav.  Laivų kapinių įlanka, 2009 m. 

1946 m. buvo atkurtas Klaipėdos jachtklubas, įkurtas Smiltynėje dar 1928- 1929 metais (dabar Smiltynės g. 25). 
8-ojo dešimtmečio pradžioje jachtklubas pradėtas plėsti. Rekonstruojant ir plečiant jachtklubą jo teritorijoje 1973 
m. pastatyti pagrindinis jachtklubo pastatas ir viešbutis (arch. A. Zaviša), eilė kitų utilitarios paskirties statinių. 
1987 metais buvo pastatytas naujas pirsas. Klaipėdos jachtklubas turi kultūrinę reikšmę kaip istorinės svarbos 
sportinės paskirties objektas.  
Dar vienas nagrinėjamos teritorijos raidos etapas sietinas su 1982- 1986 m. įgyvendintu Tarptautinės jūrų 
perkėlos „Klaipėda-Mukranas“ projektu. Kartu su tarptautinės keltų prieplaukos statyba buvo vykdomi uosto 
akvatorijos gilinimo ir nerijos kranto tvirtinimo gelžbetoninėmis krantinėmis darbai.  Tuo pačiu laikotarpiu 
Klaipėdą su Smiltyne sujungė antroji keltų linija. Smiltynėje buvo pastatyta nauja keltų prieplauka su keleivių 
pavilijonu (Smiltynės g. 32), nutiesta kelio atkarpa nuo perkėlos iki senojo Smiltynės- Nidos kelio, įrengtos 
automobilių stovėjimo aikštelės, dviračių ir pėsčiųjų takai.    
 

 
 

6 pav.  II-oji Smiltynės keltų prieplauka, Smiltynės g. 32, 2009 m. 
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7 pav.  Marių krantinė Smiltynėje, 2009 m. 

 

XX a. pabaiga - XXI a. pradžia  

Atkūrus Lietuvos Respubliką, LR Aukščiausiosios tarybos Atkuriamojo seimo 1991 m. balandžio 23 d. nutarimu 
Nr. I-1244 buvo įsteigtas Kuršių nerijos nacionalinis parkas (KNNP) į kurio teritoriją įėjo ir Klaipėdos miesto 
savivaldybės administruojama Kuršių nerijos dalis- Smiltynė. LR Vyriausybė 1994 m. gruodžio 22 d. nutarimu 
Nr. 1269 patvirtino Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemą (generalinį planą).  
        

 
 

8 pav.  Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių 
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3. DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA 

          Planuojamos teritorijos plėtros koncepcija yra parengta vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko ir 
jo zonų ribų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2010-12-22 nutarimu Nr. XI-1248, Kuršių nerijos 
nacionalinio parko tvarkymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 702, 
Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 
439 (pakeitimas 2007-11-07 Nr. D1-556, pakeitimas 2008-02-15 Nr. D1-103) bei Klaipėdos miesto bendrojo 
plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, sprendiniais, tiek kiek jie 
neprieštarauja aukščiau nurodytiems specialiojo teritorijų planavimo dokumentams. 
  

3.1. NUMATOMI SPRENDINIAI 
3.1.1. Prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų ir jų priklausinių Smiltynės g. 26, 26A, esančių urbanizuotos 
aplinkos rekreacinėje teritorijoje, formuojamas kitos paskirties žemės sklypas (detaliojo plano koncepcijos 
brėžinyje pažymėtas Nr. S.1). Sklypo  naudojimo būdas ir pobūdis nustatomas pagal esamų pastatų tiesioginę 
naudojimo paskirtį- Gyvenamosios teritorijos/ Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos 
(indeksas G/ G2). Sklype ūkinės veiklos plėtra nenumatoma.  
 

3.1.2. Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo Jachtklubo (žemės sklypas Smiltynės g. 25, kadastrinis Nr. 
2101/0011:13) iki II-osios Smiltynės perkėlos (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija), laisvoje valstybinėje 
žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir valstybinės reikšmės miškų plotų, formuojami kitos paskirties žemės 
sklypai (detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėti Nr. S.2, Nr. S.3, Nr. S.4): 
- žemės sklypas Nr. S.2 formuojamas urbanizuotos aplinkos rekreacinėje teritorijoje Nru23 (KNNP tvarkymo 
planas) nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį- Rekreacinės teritorijos/ Trumpalaikio poilsio statinių statybos 
(indeksas R/ R2). 
- žemės sklypai Nr. S.3 ir Nr. S.4 formuojami intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo 
zonoje MRi (KNNP tvarkymo planas) nustatant jų naudojimo būdus ir pobūdžius- Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Rekreacinės paskirties želdynų (indeksas E/ E1).  Sklypuose numatoma įrengti pažintinius dviračių ir pėsčiųjų 
takus, sujungsiančius jachtklubą su II-ąja Smiltynės perkėla, poilsio ir sporto (sklype Nr. S.2) aikšteles, marių 
krantinės apšvietimo tinklus ir įrenginius bei kitus rekrecinės infrastruktūros elementus, numatomi esamų želdynų 
tvarkymo bei naujų želdynų įrengimo darbai.   
 

3.1.3. Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo II-osios Smiltynės perkėlos (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorija) iki Laivų kapinių įlankos, laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir valstybinės 
reikšmės miško plotų (KNNP tvarkymo plane- intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo 
zona Mri), formuojamas kitos paskirties žemės sklypas (detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėtas Nr. S.5), 
nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį- Atskirųjų želdynų teritorijos/ Mokslinės, kultūrinės ir memorialinės 
paskirties želdynų (indeksas E/ E2). Sklype numatoma įrengti Jūrinio paveldo parką su senųjų laivų bei kitų 
laivybos ir žvejybos atributų ekspozicija, pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, sujungsiančius II-ąja Smiltynės 
perkėlą su Laivų kapinių įlanka, poilsio aikšteles, marių krantinės apšvietimo tinklus ir įrenginius bei kitus parko 
infrastruktūros elementus. Taip pat numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.   
 

3.1.4. Prie Laivų kapinių įlankos, laisvoje valstybinėje žemėje (KNNP tvarkymo plane- intensyviai 
technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zona NFu) formuojamas kitos paskirties 
žemės sklypas (detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėtas Nr. S.6), nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį- 
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
statybos (indeksas I/ I1). Sklype numatoma iki 100 vt. talpos mažųjų laivų (jachtų) uosto ir jūrinio paveldo parko 
aptarnavimo pastatų bei uosto infrastruktūros statinių statyba, uosto reikmėms pritaikant esamas Laivų kapinių 
įlankos krantines. Taip pat numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai. 
 

3.1.5. Laivų kapinių įlankoje formuojamas vandens ūkio paskirties žemės sklypas (detaliojo plano koncepcijos 
brėžinyje pažymėtas Nr. S.7), nustatant jo naudojimo būdą – Rekreaciniai vandens telkiniai (indeksas H/ H2).  
Sklype, atlikus Laivų kapinių įlankos valymo ir gilinimo darbus bei pastačius molus (dalinai atkuriant buvusio 
nerijos kyšulio kranto liniją) numatoma suformuoti iki 100 vt. talpos mažųjų laivų (jachtų) uosto akvatoriją.  
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3.1.6. Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo Laivų kapinių įlankos iki Neringos miesto savivaldybės 
administracinės ribos, laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir valstybinės reikšmės miško 
plotų (KNNP tvarkymo plane- subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo 
zona NRn10 ir išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona MEk) formuojamas kitos 
paskirties žemės sklypas (brėžinyje pažymėtas Nr. S.8), nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį- Atskirųjų 
želdynų teritorijos/ Rekreacinės paskirties želdynų (indeksas E/ E1). Sklype numatoma įrengti pažintinius 
dviračių ir pėsčiųjų takus, poilsio aikšteles, marių krantinės apšvietimo tinklus ir įrenginius bei kitus rekrecinės 
infrastruktūros elementus. Taip pat numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.   
 

3.1.7. Į vakarus nuo Laivų kapinių įlankos miškų ūkio paskirties žemės plote (KNNP tvarkymo plane- intensyviai 
technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zona NFu) formuojamas kitos paskirties 
žemės sklypas (detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėtas Nr. S.9), nustatant jo naudojimo būdą ir pobūdį- 
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
statybos (indeksas I/ I1). Sklype numatoma susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių 
stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų) bei inžinerinės infrastruktūros objektų (transformatorinės pastotės, 
vandentiekio gręžinio) statyba. Taip pat numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.    
Pastaba: žemės sklypas Nr. S.9 galės būti suformuotas tik atlikus miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis 
procedūras. Nepakeitus pagrindinės žemės naudojimo paskirties, čia numatyti susisiekimo komunikacijų ir 
inžinerinės infrastruktūros objektai įrengiami sklype Nr. S.6.   
 

3.1.8. Teritorijose (detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėtose Nr. T.1, Nr. T.4, Nr. T.5), esančiose 
valstybinės reikšmės miškų plotuose (KNNP tvarkymo plane- intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) 
kraštovaizdžio tvarkymo zonose Mri ir subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio 
tvarkymo zonose NRn10) žemės sklypai neformuojami. Šiose teritorijose numatoma įrengti pažintinius dviračių ir 
pėsčiųjų takus, apžvalgos aikšteles (regyklas) ir atokvėpio vietas. Dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami nekeičiant 
kraštovaizdžio pobūdžio esamų miško takų (kelių) trasose, kokybiškai gerinant jų dangą, išlaikant esamą takų  
(kelių) pobūdį- susiformavusius vingius, nuolydžius ir kita. Siekiant išvengti kopagūbrio šlaitų erozijos, šlaituose 
prie marių (pėsčiųjų takų trasose) numatoma įrengti lauko laiptelius.   
 

3.1.9. Teritorijoje (detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėtoje Nr. T.2), esančioje valstybinės reikšmės 
miškų plotuose (KNNP tvarkymo plane- išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo 
zona Mek – Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis) žemės sklypai neformuojami. Šioje teritorijoje  taikomas 
išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų apsaugos reglamentas, numatomi tik esamų pėsčiųjų takų dangų kokybės 
gerinimo darbai.  
 

3.1.10. Esamoje inžinerinės infrastruktūros teritorijoje- Smiltynės gatvės (prie II-osios keltų prieplaukos) juostoje 
(detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėta Nr. T.3) numatomos poilsiautojų ir eismo dalyvių aptarnavimo 
objektų (prekybos, maitinimo, paslaugų) išdėstymo zonos.   
 

3.1.11. Teritorijoje (detaliojo plano koncepcijos brėžinyje pažymėtoje Nr. T.6), esančioje valstybinės reikšmės 
miškų plotuose (KNNP tvarkymo plane- išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo 
zona Mek – Alksnynės kraštovaizdžio draustinis) žemės sklypai neformuojami. Šioje teritorijoje  taikomas 
išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų apsaugos reglamentas. Čia numatoma įrengti pažintinius dviračių ir 
pėsčiųjų takus, apžvalgos aikšteles (regyklas) ir atokvėpio vietas. Dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami nekeičiant 
kraštovaizdžio pobūdžio esamų miško takų (kelių) trasose, kokybiškai gerinant jų dangą, išlaikant esamą takų 
(kelių) pobūdį- susiformavusius vingius, nuolydžius ir kita. Siekiant išvengti kopagūbrio šlaitų erozijos, šlaituose 
prie marių (pėsčiųjų takų trasose) numatoma įrengti lauko laiptelius.   
 

3.1.12. Mažųjų laivų (jachtų) uosto koncepcija  
Mažųjų laivų (jachtų) uosto įrengimo formuojamuose žemės sklypuose Nr. S.6 ir Nr. S.7 galimybes sąlygoja:  

- Saugomos teritorijos statusas - Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, patvirtintas LRV 
2012-06-06 nutarimu Nr. 702, numato galimybes įrengti tik minimalią mažųjų laivų (jachtų) uostui  
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- reikalingą infrastruktūrą bei statyti uosto aptarnavimo pastatą atplaukiantiems lankytojams ir greta (žemės 
sklype Nr. S.5) planuojamo jūrinio paveldo parko reikmėms;  

- Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, patvirtinta LRV 2012-09-19 
nutarimu Nr. 1121, nagrinėjamoje teritorijoje nustatanti valstybinės reikšmės miškų plotų ribas; 

- Santykinai didelis ankstesniais metais suformuotos Laivų kapinių įlankos (planuojamo mažųjų laivų 
uosto akvatorija) vandens ūkio paskirties žemės plotas (apie 2,3 ha)  lyginant su mažųjų laivų uosto 
kranto infrastruktūrai galimo suformuoti kitos paskirties žemės sklypo plotu (apie 1,3 ha). 

 

Įvertinus aukščiau išvardintas aplinkybes koncepcijoje numatomi tokie mažųjų laivų (jachtų) uosto 
techniniai parametrai: 
 

a) Uosto akvatorijos plotas – apie 2,3 ha (formuojamas vandens ūkio paskirties žemės sklypas Nr. S.7); 
b) Uosto akvatorijos gylis – nuo 3 m prie krantinių iki 4 m prie natūralios Klaipėdos sąsiaurio ribos (esamas 
įlankos gylis dėl uždumblėjimo ir susikaupusių sąnašų kinta nuo 0,5 m prie esamos krantinės iki 3,5 m prie 
Klaipėdos sąsiaurio ribos); 
c) Uosto kranto infrastruktūrai skirtos teritorijos plotas – apie 1,3 ha (formuojamas kitos paskirties (inžinerinės 
infrastruktūros teritorijos) žemės sklypas Nr. S.6);      
d) Uosto talpumas – 100 mažųjų laivų švartavimo vietų, iš jų apie 20 - 30% svečių bei uostą aptarnaujantiems 
laivams (apie 230 m2 akvatorijos/ laivui); 
e) Mažųjų laivų (jachtų) uosto klasifikacija – prieplauka – mažasis uostas); 
f) Uosto infrastruktūra: 

- Laivų švartavimo krantinės bei tilteliai; 
- Rampa laivų nuleidimui į vandenį; 
- Uosto apsaugos nuo bangavimo statiniai – molai (statomi uosto akvatorijoje (sklypas Nr. S.7) prie KVJU 

teritorijos ribos);  
- Įrenginys (kranas) laivų nuleidimui bei pakėlimui; 
- Geriamosios kokybės vandens tiekimo laivams kolonėlės (prie krantinių); 
- Elektros tiekimo laivams stotelės (prie krantinių); 
- Gaisrinės saugos ir gelbėjimo įranga; 
- Nuotekų iš laivų priėmimo įrenginiai; 
- Panaudotų tepalų priėmimo įrenginiai (talpos); 
- Buitinių ir gamybinių atliekų laikino sandėliavimo aikštelės;     
- Apie 70 – 80 vietų talpos aikštelės laivų žiemojimui; 
- 30 vietų automobilių ir laivų priekabų stovėjimo aikštelė uosto teritorijoje ir iki 50 vietų bendro 

naudojimo lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė formuojamame žemės sklype Nr. S.9. Tuo atveju, jei 
miško žemė nebus paversta kitomis naudmenomis ir žemės sklypas Nr. S.9 nebus suformuotas numatoma        
automobilių stovėjimo aikštelės vietos alternatyva - navigacijos laikotarpiu papildomam 30 – 40  
automobobilių stovėjimui naudoti dalį laivų žiemojimo aikštelių ploto;   

- Apie 3000 m2 bendro ploto uosto ir jūrinio paveldo parko aptarnavimo pastatas arba pastatų grupė 
(sklypo užstatymo tankumas iki 0,15, intensyvumas – iki 0,30);   

g) Uosto aptarnavimo pastate(-uose) numatomos patalpos (patalpų grupės): 
- Uosto administracijos (kapitonato) patalpos; 
- Jūrinio paveldo parko administracijos ir pagalbinės patalpos;  
- Sanitarinės (WC, dušai) patalpos; 
- maitinimo (kavinė, baras) ir poilsio paskirties patalpų grupė;  
- Sandėliukai laivų (jachtų) įrangai- 70 vnt.;  
- Smulkaus laivų įrangos remonto dirbtuvės;  
- Techninės ir pagalbinės patalpos (inventoriaus sandėliai ir pan.).   
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3.1.13. Mažųjų laivų (jachtų) uosto inžinerinė infrastruktūra  

Vandens tiekimas: 
Priimama, kad 100 vt. talpos mažųjų laivų (jachtų) uoste vidutinį lankytojų skaičių sudarys 300 žmonių. 
Skaičiuojamasis vandens poreikis per parą sudarys (300x200x1,12):1000=67,2 m3, vidutinė paros norma 
67,2x1,3=87,3 m3. 
Geriamos kokybės vandens tiekimui žemės sklype Nr. S.9 numatoma vietinė vandens tiekimo sistema įrengiant II 

grupės vandenvietę tiekiančią iki 100 m3 vandens per parą, 10 m atstumu nuo gręžinio nustatant 1-ąją griežto 
režimo apsaugos juostą ir 50 m atstumu nuo gręžinio – taršos apribojimo juostą. 
Tuo atveju, jei miško žemė nebus paversta kitomis naudmenomis ir žemės sklypas Nr. S.9 nebus suformuotas, 
numatoma vandenvietės įrengimo vietos alternatyva uosto teritorijoje – žemės sklype Nr. S.6.  
 

Buitinių nuotekų tvarkymas: 
Skaičiuojamasis susidarančių buitinių nuotekų kiekis prilyginamas vandens poreikiui ir sudarys 87,3 m3 per parą. 
Numatoma vietinė buitinių nuotekų tvarkymo sistema sklype Nr. S.6 įrengiant iki 100 m3/parą našumo 
uždaruosius biologinio nuotekų valymo įrenginius. Išvalytas iki leistinų teršalų koncentracijų vanduo bus 
išleidžiamas į gamtinę aplinką - Kuršių marias. 
 

Paviršinių nuotekų tvarkymas: 
Nuo galimai teršiamų teritorijų kriterijus atitinkančių dangų plotų surinktos paviršinės nuotekos bus apvalomos 
naftos produktų atskirtuvuose. Išvalytas iki leistinų teršalų koncentracijų vanduo bus išleidžiamas į gamtinę 
aplinką - Kuršių marias. 
 

Elektros tiekimas: 
Į sklypą Nr. S.9 numatoma atvesti 10 kV kabelinę elektros liniją iš II-osios Smiltynės perkėlos teritorijoje 
esančios transformatorinės pastotės į planuojamą 10/0,4 kV modulinę transformatorinę. Tuo atveju, jei miško 
žemė nebus paversta kitomis naudmenomis ir žemės sklypas Nr. S.9 nebus suformuotas, numatoma 10/0,4 kV 
modulinės transformatorinės vietos alternatyva uosto teritorijoje – žemės sklype Nr. S.6.  
 

Aprūpinimo šiluma būdai: 
Planuojama teritorija yra decentralizuoto šilumos tiekimo zonoje. Prioritetinė kuro rūšis – elektra kaitinami 
šilumos generavimo įrenginiai. Galimi naudoti alternatyvūs atsinaujinantys energijos šaltiniai (geotermika ir 
pan.). 
 
 
Pastabos:  

1. Iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios planuojamoje Kuršių marių akvatorijoje ir šalia esančiose 
teritorijose privaloma ištirti jūrinio paveldo objektus (atlikti archeologinius tyrimus), išspręsti jų 
įrašymo į Kultūros vertybių registrą klausimus ir numatyti jų tvarkybos darbus (Klaipėdos miesto 
bendrojo plano, patvirtintas Klaipėdos m. sav. tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, kultūros 
paveldo dalies sprendinių 7.17. punktas). 

2. Laivų kapinių įlankos valymo darbai atliekami pagal Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu anksčiau 
parengtus ir patvirtintus ūkinės veiklos planus ir programas.  
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3.2. NUMATOMI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMAI 

Teritorijos 
(sklypo) 

Nr. 

Preliminarus 
teritorijos 
(sklypo) 
plotas  
(m2) 

Privalomieji reikalavimai Numatomi sprendiniai 
Teritorijos naudojimo būdas ir/ ar 

pobūdis 
Leistinas 
pastatų 
aukštis  

(m) 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
tankumas 

Leistinas 
sklypo 

užstatymo 
intensyvumas 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
S.1 

 
8247 

 

Gyvenamosios teritorijos/ 
Daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių statybos  
G/ G2 

 
10,0 

(1A+M) 

 
0,20 

 
0,36 

1. Sklypo formavimas prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų. 
2. Formuojamo sklypo žemės naudojimo būdas ir pobūdis 
nustatomas pagal tiesioginę esamų pastatų naudojimo paskirtį. 

 
S.2 

 
2639 

Rekreacinės teritorijos/ 
Trumpalaikio poilsio statinių 
statybos 
R/ R2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
4. Poilsio ir sporto aikštelių įrengimas. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Želdinių tvarkymo darbai.  

 
S.3 

 
9346 

Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Rekreacinės paskirties želdynų  
E/ E1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Poilsio aikštelių įrengimas. 
4. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų įrengimas. 

 
S.4 

 
6535 

Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Rekreacinės paskirties želdynų  
E/ E1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Poilsio aikštelių įrengimas. 
4. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų įrengimas. 

 
S.5 

 
11178 

Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Mokslinės, kultūrinės ir 
memorialinės paskirties želdynų 
E/ E2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
2. Jūrinio paveldo parko ekspozicijos formavimas. 
3. Parko infrastruktūros elementų įrengimas. 
4. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
5. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
6. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
7. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų įrengimas. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
S.6 

 
12784 

 

Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos/ Susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos 
I/ I1 

 
8,50 

 
0,15 

 
0,30 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
2. 100 vt. mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto ir jūrinio paveldo 
parko infrastruktūros pastatų ir statinių statyba. 
3. Esamų krantinių rekonstrukcija (pritaikymas) ir naujų krantinių 
statyba. 
4. Esamų želdynų tvarkymas (želdinių kokybės gerinimas). 

 
S.7 

 
22824 

Vandens ūkio paskirties žemė/ 
Rekreaciniai vandens telkiniai  
H/ H2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Vandens ūkio paskirties žemės sklypo formavimas. 
2. Akvatorijos valymo ir gilinimo darbai. 
3. Mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uosto akvatorijos molų statyba. 
4. 100 vt. talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) prieplaukų 
įrengimas. 

 
S.8 

 
3946 

Atskirųjų želdynų teritorijos/ 
Rekreacinės paskirties želdynų  
E/ E1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas laisvoje valstybinėje žemėje. 
2. Esamos krantinės tvarkymo darbai. 
3. Poilsio aikštelių įrengimas. 
4. Pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų statyba. 
5. Teritorijos apšvietimo tinklų ir įrenginių statyba. 
6. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų įrengimas. 

 
S.9 

 
6708 

Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos/ Susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų 
aptarnavimo objektų statybos 
I/ I1 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Žemės sklypo formavimas miškų ūkio paskirties žemėje (Pagal 
KNNP tvarkymo planą- intensyviai technogenizuotos aplinkos 
komunalinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zona). 
2. Susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių 
stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų) statyba. 
3. Inžinerinės infrastruktūros objektų- transformatorinės pastotės, 
vandentiekio gręžinio statyba. 
4. Esamų želdynų tvarkymas ir naujų želdynų įrengimas. 
Pastaba: Žemės sklypas Nr. S.9 galės būti suformuotas tik atlikus 
miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūras. 
Nepakeitus pagrindinės žemės naudojimo paskirties, čia numatyti 
susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektai 
įrengiami sklype Nr. S.6.   

T.1 - Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Rekreacinių miškų sklypai  
M/ M2 

0 0 0 1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių taikymas plotuose, kuriuose vyrauja 
eroziniai procesai. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
T.2 

 
- 
 

Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Ekosistemų apsaugos miškų 
sklypai  
M/ M1 

 
0 

 
0 

 
0 

Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio teritorija. 
Taikomas išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų apsaugos 
reglamentas. 

 
T.3 

 
- 

Inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos/ Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridoriams  
I/ I2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Poilsiautojų ir eismo dalyvių aptarnavimo objektų (prekybos, 
maitinimo, paslaugų) išdėstymo zonų formavimas. 

 
T.4 

 
- 

Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Rekreacinių miškų sklypai  
M/ M2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių taikymas plotuose, kuriuose vyrauja 
eroziniai procesai. 

 
T.5 

 
- 

Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Rekreacinių miškų sklypai  
M/ M2 

 
0 

 
0 

 
0 

1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių taikymas plotuose, kuriuose vyrauja 
eroziniai procesai. 

T.6 - Miškų ūkio paskirties žemė/ 
Ekosistemų apsaugos miškų 
sklypai  
M/ M1 

0 0 0 1. Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas esamų takų trasose. 
2. Apžvalgos aikštelių (regyklų) ir atokvėpio vietų įrengimas. 
3. Apsaugos priemonių įrengimas teritorijose, kuriose verauja 
eroziniai procesai. 
Pastaba: Alksnynės kraštovaizdžio draustinio teritorija. 
Taikomas išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų apsaugos 
reglamentas. 
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