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6 pav.  II-oji Smiltynės keltų prieplauka, Smiltynės g. 32, 2009 m. 
 

 
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). 
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 patvirtino Klaipėdos miesto 
bendrąjį planą, kuriame buvo nustatyti planuojamos teritorijos funkciniai prioritetai. LR Seimas 2010 m. gruodžio 
22 d. nutarimu Nr. XI-1248 patvirtino Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planą, o LR Vyriausybė 
2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 1121 patvirtino Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą.   
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8 pav.  Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių 
 

3. DETALIOJO PLANO KONCEPCIJA 
          Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detaliojo plano 
koncepcija yra parengta vadovaujantis Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti, 
2013-10-04, Nr. AR10- 40 (iki 2013 m. spalio 4 d. Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti, 
2010-10-07, Nr. AR10- 51 bei Planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2006-11-20, Nr. 06- 111). 
          Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. 
T2-110, sprendinius detaliojo plano koncepcija atitinka tiek, kiek šie sprendiniai neprieštarauja  planuojamai teritorijai 
taikomų galiojančių aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams: 
-  Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Seimo 2010-12-22 
nutarimu Nr. XI-1248;  
- Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planui, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 
nutarimu Nr. 702; 
- Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemai, patvirtintai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012-09-19 nutarimu Nr. 1121. 
- Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentui, patvirtintam LR aplinkos ministro 2002-08-10 įsakymu Nr. 
439 (pakeitimas 2007-11-07 Nr. D1-556, pakeitimas 2008-02-15 Nr. D1-103).  
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4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI 

 
 Prie esamų gyvenamosios paskirties pastatų ir jų priklausinių Smiltynės g. 26, 26A, esančių KNNP 
urbanizuotos aplinkos rekreacinėje teritorijoje (Nru23), formuojamas kitos paskirties žemės sklypas Nr. 1. Sklypo 
naudojimo tipas / naudojimo paskirtis / naudojimo būdas nustatomas pagal esamų pastatų tiesioginę naudojimo 
paskirtį - Gyvenamoji teritorija (GG) / Kita / Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 
(G2). Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas nustatomas statybos (rekonstravimo) projektams rengti ir 
sklypui naudoti.  
 

 Laisvos valstybinės žemės plote, įsiterpusiame tarp kitos paskirties žemės sklypo Smiltynės g. 25 
(kadastrinis Nr. 2101/0011:13) ir formuojamo žemės sklypo Nr. 1, formuojamas kitos paskirties žemės sklypas 
Nr. 2, nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Inžinerinės infrastruktūros 
koridorius (TK) / Kita / Inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2). Sklype numatoma pažintinių dviračių ir 
pėsčiųjų takų statyba.  
 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 (žemės sklypas, 
kadastrinis Nr. 2101/0010:1), laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir valstybinės reikšmės 
miškų plotų (miškų ūkio paskirties žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0011:29 ir 2101/0011:28), 
formuojami kitos paskirties žemės sklypai Nr.3, Nr.4: 
- žemės sklypas Nr. 3 formuojamas KNNP urbanizuotos aplinkos rekreacinėje teritorijoje (Nru23) nustatant jo 
naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą – Bendro naudojimo erdvių  (BZ) / Kita / Rekreacinės 
teritorijos (R). 
- žemės sklypas Nr.4 formuojamas KNNP intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje 
(Mri) nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Bendro naudojimo erdvių  (BZ) / 
Kita / Atskirųjų želdynų teritorijos (E).   
Sklypuose planuojama įrengti pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, sujungsiančius jachtklubą su II-ąja Smiltynės 
perkėla, poilsio aikšteles (sklype Nr. S.2 – sporto aikšteles), teritorijos apšvietimo tinklus ir įrenginius bei kitus 
rekrecinės infrastruktūros elementus. Tap pat numatomi marių krantinės tvarkymo bei esamų želdynų tvarkymo ir 
naujų želdynų įrengimo darbai.   
 Vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais, intensyvaus pritaikymo 
(poilsio parkų) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (Mri) esančio Miškų ūkio paskirties (Ekosistemų apsaugos miškų 
sklypai) žemės sklypo, kadastrinis Nr. 2101/0011:28, brėžinyje pažymėtas Nr. 5,  naudojimo tipas / naudojimo 
paskirts / naudojimo būdas nekeičiamas. Sklype numatoma įrengti pažintinių dviračių ir pėsčiųjų takų atkarpas. 
Takai įrengiami nekeičiant kraštovaizdžio pobūdžio esamų miško takų trasose, išlaikant esamą takų pobūdį- 
susiformavusius vingius, nuolydžius ir kita. 
 

 Laisvos valstybinės žemės plote, įsiterpusiame tarp miškų ūkio paskirties žemės sklypų, kurių 
kadastriniai Nr. 2101/0011:28, 2101/0011:29 ir 2101/0011:33, kitos (kitai specialiai paskirčiai) paskirties žemės 
sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0010:1 (KVJU) ir 2101/0010:68 ir kitos paskirties (inžinerinės infrastruktūros 
teritorijos) rajoninio kelio Nr. 2254 žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/7001:10, KNNP intensyviai 
technogenizuotos aplinkos komunikacinių – inžinerinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (Ntu), prie esamų 
susisiekimo komunikacijų statinių, formuojamas kitos paskirties žemės sklypas brėžinyje pažymėtas Nr. 6, 
nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (TI) 
/ Kita / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1). Sklype numatoma 
esamų susisiekimo komunikacijų eksploatacija, nustatomos poilsiautojų ir eismo dalyvių aptarnavimo objektų 
(prekybos, maitinimo, paslaugų) išdėstymo zonos.  
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 Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo II-osios Smiltynės perkėlos (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorija (žemės sklypas, kadastrinis Nr. 2101/0010:1) iki Laivų kapinių įlankos, laisvoje valstybinėje žemėje, 
įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir valstybinės reikšmės miško plotų (miškų ūkio paskirties žemės sklypų, kurių 
kadastriniai Nr. 2101/0011:33 ir 2101/0011:32), KNNP intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio 
tvarkymo zonoje (Mri), formuojamas kitos paskirties žemės sklypas brėžinyje pažymėtas Nr. 7, nustatant jo 
naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Bendro naudojimo erdvių  (BZ) / Kita / Atskirųjų 
želdynų teritorijos (E).  Sklype numatoma įrengti Jūrinio paveldo parką su senųjų laivų bei kitų laivybos ir 
žvejybos atributų ekspozicija, pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, jungsiančius II-ąja Smiltynės perkėlą su 
Laivų kapinių įlanka, poilsio aikšteles, teritorijos apšvietimo tinklus ir įrenginius bei kitus parko infrastruktūros 
elementus. Taip pat numatomi marių krantinės tvarkymo bei esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo 
darbai.  
 Vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais, KNNP intensyviai 
technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų (NFu) ir subnatūralios (neurbanizuotos) rekreacinės aplinkos 
(NRn10)  kraštovaizdžio tvarkymo zonose esančio Miškų ūkio žemės sklypo, kadastrinis Nr. 2101/0011:32 
(brėžinyje pažymėtas Nr. 8), naudojimo paskirtį siūloma keisti į Kitą naudojimo paskirtį, suformuojant skirtingų 
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų (skirtingų žemės naudojimo būdų ir pobūdžių) sklypo dalis (zonas): 
- sklypo dalies Nr. 8A, esančios subnatūralios (neurbanizuotos) rekreacinės aplinkos  kraštovaizdžio tvarkymo 
zonje (NRn10), nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Bendro naudojimo erdvių  
(BZ) / Kita / Atskirųjų želdynų teritorijos (E).  Šioje sklypo dalyje numatoma įrengti Jūrinio paveldo parką su 
senųjų laivų bei kitų laivybos ir žvejybos atributų ekspozicija bei kitus parko infrastruktūros elementus. Taip pat 
numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.    
- sklypo dalies Nr.8B, esančios intensyviai technogenizuotos aplinkos komunalinių sklypų kraštovaizdžio 
tvarkymo zonoje (NFu), nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Inžinerinės 
infrastruktūros teritorijos (TI) / Kita / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos (I1). Šioje sklypo dalyje numatoma susisiekimo komunikacijų (privažiavimo kelio, automobilių 
stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų) įrengimas.   
- sklypo dalies Nr. 8C, esančios subnatūralios (neurbanizuotos) rekreacinės aplinkos  kraštovaizdžio tvarkymo 
zonje (NRn10), nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Bendro naudojimo erdvių  
(BZ) / Kita / Atskirųjų želdynų teritorijos (E).  Šioje sklypo dalyje numatoma įrengti Jūrinio paveldo parką su 
senųjų laivų bei kitų laivybos ir žvejybos atributų ekspozicija bei kitus parko infrastruktūros elementus. Taip pat 
numatomi esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.    
 

Pastaba: žemės sklypo Nr. 8 (kadastrinis Nr. 2101/0011:32) Miškų ūkio naudojimo paskirtis galės būti pakeista į 
Kitą naudojimo paskirtį tik atlikus miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūras. Nepakeitus sklypo 
pagrindinės naudojimo paskirties, čia numatyti susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektai 
bus įrengiami sklype Nr. 9.   
   

  Laisvoje valstybinėje žemėje prie Laivų kapinių įlankos, KNNP intensyviai technogenizuotos aplinkos 
komunalinių sklypų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (NFu), formuojamas kitos paskirties žemės sklypas 
(brėžinyje pažymėtas Nr. 9), nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Inžinerinės 
infrastruktūros teritorijos (TI) / Kita / Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos (I1). Sklype numatoma iki 100 vt. talpos mažųjų  pramoginių 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. 
  Laivų kapinių įlankoje formuojamas vandens ūkio paskirties žemės sklypas (brėžinyje pažymėtas Nr. 
10), nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Vandenys (VA) / Kita / Rekreaciniai 
vandens telkiniai (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 
pramoginių laivų (jachtų) uosto akvatoriją.  
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  Kuršių marių pakrantėje, atkarpoje nuo Laivų kapinių įlankos iki Neringos miesto savivaldybės 
administracinės ribos, laisvoje valstybinėje žemėje, įsiterpusioje tarp Kuršių marių ir Miškų ūkio paskirties žemės 
sklypo, kadastrinis Nr. 2101/0011:33, KNNP subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos 
kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (NRn10) formuojamas kitos paskirties žemės sklypas (brėžinyje pažymėtas Nr. 
11), nustatant jo naudojimo tipą / naudojimo paskirtį / naudojimo būdą - Bendro naudojimo erdvių  (BZ) / Kita 
/ Atskirųjų želdynų teritorijos (E). Sklype numatoma įrengti pažintinius dviračių ir pėsčiųjų takus, poilsio 
aikšteles, marių krantinės apšvietimo tinklus ir įrenginius bei kitus rekrecinės infrastruktūros elementus. Taip pat 
numatomi marių krantinės tvarkymo bei esamų želdynų tvarkymo ir naujų želdynų įrengimo darbai.   
 
 

 Vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais, Miškų ūkio  paskirties 
(Ekosistemų apsaugos miškų sklypai) žemės sklype, kadastrinis Nr. 2101/0011:29, brėžinyje pažymėtas Nr. 12, 
nustatomos skirtingų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų (skirtingų žemės naudojimo būdų) sklypo dalys 
(zonos): 
- Intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (MRi) esančios sklypo dalies Nr. 
12B naudojimo būdas – Rekreacinių miškų sklypai (M2).  Šioje sklypo dalyje numatoma įrengti apžvalgos 
aikšteles (regyklas) ir atokvėpio vietas, numatomas esamų dviračių ir pėsčiųjų takus dangų kokybės palaikymas ir 
gerinimas. Siekiant išvengti kopagūbrio šlaitų erozijos, šlaituose prie marių (pėsčiųjų takų trasose) numatoma 
įrengti lauko laiptelius.   
- Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (Mek), Hageno gūbrio 
geomorfologinio draustinio teritorijoje  esančios sklypo dalies Nr. 12A naudojimo būdas – Ekosistemų apsaugos 
miškų sklypai (M1). Šioje sklypo dalyje taikomas išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų apsaugos reglamentas, 
čia numatoma esamo „Eurovelo 10“ dviračių tako dangos kokybės gerinimas bei šio tako tęsinio iki rajoninio 
kelio Nr. 2254 statyba. Kitos ūkinės veiklos plėtra čia nenumatoma. 
 
 

  Vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais, Miškų ūkio  paskirties 
(Ekosistemų apsaugos miškų sklypai) žemės sklype, kadastrinis Nr. 2101/0011:33, brėžinyje pažymėtas Nr. 13, 
nustatomos skirtingų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų (skirtingų žemės naudojimo būdų) sklypo dalys 
(zonos): 
- Intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) miškų kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (MRi) ir Subnatūralios 
(neurbanizuotos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (NRn10) esančios sklypo dalies Nr. 13A 
naudojimo būdas – Rekreacinių miškų sklypai (M2). Šioje sklypo dalyje numatoma įrengti privažiavimo kelią 
iki planuojamo mažųjų laivų (jachtų) uosto teritorijos, „Eurovelo 10“ dviračių trasos atkarpą nuo rajoninio 
privažiuojamojo kelio Nr. 2254 iki Klaipėdos miesto savivaldybės administracinės ribos (KNNP tvarkymo plano 
sprendinys), pažintinius antraeilius dviračių ir pėsčiųjų takus, apžvalgos aikšteles (regyklas) ir atokvėpio vietas. 
Privažiavimo kelias, dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami nekeičiant kraštovaizdžio pobūdžio esamose miško kelio 
ir miško takų 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.   
- Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje (Mek), Hageno gūbrio 
geomorfologinio draustinio ir Alksnynės kraštovaizdžio draustinio teritorijose  esančios sklypo dalies Nr. 13B 
naudojimo būdas – Ekosistemų apsaugos miškų sklypai (indeksas M/ M1). Šioje sklypo dalyje numatoma 
įrengti „Eurovelo 10“ dviračių trasos atkarpą nuo rajoninio privažiuojamojo kelio Nr. 2254 iki Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracinės ribos (KNNP tvarkymo plano sprendinys), apžvalgos aikšteles (regyklas) ir 
atokvėpio vietas, taip pat numatomas esamų pėsčiųjų takus dangų kokybės palaikymas ir gerinimas. Siekiant 
išvengti kopagūbrio šlaitų erozijos, šlaituose prie marių (pėsčiųjų takų trasose) numatoma įrengti lauko laiptelius.  
 

Pastaba: Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio ir Alksnynės kraštovaizdžio draustinio teritorijose taikomas 
išsaugančio ūkininkavimo ekosistemų apsaugos reglamentas. 
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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. 8 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. 
Numatoma vandenvietės įrengimo vieta uosto teritorijoje – žemės sklype Nr. 10.  
 

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. 10 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. 8 numatoma atvesti 10 kV kabelinę elektros liniją iš II-osios Smiltynės perkėlos teritorijoje esančios 
transformatorinės pastotės į planuojamą 10/0,4 kV modulinę transformatorinę. Numatoma 10/0,4 kV modulinės 
transformatorinės vieta uosto teritorijoje – žemės sklype Nr. 10.  
 

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.). 
 

Gaisrinės saugos sprendiniai  
Kitos paskirties žemės sklype Nr. 10 (mažųjų laivų (jachtų) uostas) gaisrinės saugos reikalavimai užtikrinami, 
vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių (patvirtintos 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009-05-22 
įsakymu Nr. 1-168) nuostatomis. Galimų gaisrų gesinimui numatoma naudoti uosto akvatorijos vandenį, sklype 
įrengiant vandens paėmimo šulinius. Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius 
priešgaisrinius atstumus tarp pastatų lauko sienų. Žaibosaugos sistemos įrengiamos vadovaujantis STR 
2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“.  
Likusioje planuojamos teritorijos dalyje gaisrinės saugos priemonės įgyvendinamos kompleksiškai, vadovaujantis 
KNNP Smiltynės girininkijos priešgaisrinių priemonių planu. 
 

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. 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 
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