
Magistralinio kelio Klaipėda -
Liepoja (A13) kelio apsaugos
zona - 70 m
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UAB "Jupoja" žemės sklypas
Liepų g.82 (Kad./Nr. 2101/0036:13)
Kitos paskirties/ komercinės paskirties
objektų teritorijos, susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso

Lietuvos respublikai, patikėjimo teise valdo

NŽT prie ŽŪM, nuomos teise valdo: UAB

"Frezijų puokštė", AB "Klaipėdos energija",

Klaipėdos valstybinė kolegija
Jaunystės g.1 (Kad./Nr. 2101/0036:224)
Kitos paskirties/ visuomeninės paskirties
teritorijos

E. Urbelienės žemės
sklypas
Užlaukio g.4, (Kad./Nr.
2101/0036:159)
Kitos paskirties/
vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijos

Žemės sklypai suformuoti 2003-01-16 d.
sprendimu Nr.6 patvirtintu "Teritorijos prie

aukštesniosios žemės ūkio mokyklos ir Liepų g.

tęsinio" detaliuoju planu, bet neįregistruoti VĮ

Registrų centras

1.5
6.5

1.5 6.5

ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

STATYBOS RIBA (TERITORIJA, KURIOJE LEISTINAS PASTATŲ
AUKŠTIS IKI 15 M)

ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS

STATYBOS  ZONA

ĮVAŽIAVIMAS - IŠVAŽIAVIMAS, EISMO KRYPTIS

TERITORIJOS  NAUDOJIMO REGLAMENTAI

LAISVAI PASIRENKAMI REGLAMENTAI

PLANUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

APSAUGOS ZONŲ RIBA

KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ, KOMERCINĖS PASKIRTIES
OBJEKTŲ TERITORIJOS

PLANUOJAMI 0.4 kV ELEKTROS TINKLAI

PLANUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

REZERVUOJAMA TRASA DUJOTIEKIO TINKLAMSD2

Pastaba: servituto ribos sutampa su susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ribomis

PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBA

INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ KORIDORIUS

PLANUOJAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

SERVITUTO ZONA

SKIRTINGŲ REŽIMŲ RIBA (TERITORIJA, KURIOJE LEISTINAS
PASTATŲ AUKŠTIS IKI 20 M)

 ESAMA GATVIŲ VAŽIUOJAMOJI DANGA (ASFALTAS)

ESAMI PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAI

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS ĮREGISTRUOTOS VĮ REGISTRŲ
CENTRAS

2003-01-16 SPRENDIMU NR.6 PATVIRTINTU DETALIUOJU
PLANU SUPLANUOTOS SKLYPŲ RIBOS, BET
NEĮREGISTUOROS VĮ REGISTRŲ CENTRAS

GATVĖS ĮRENGIAMOS PAGAL STATYBOS LEIDIMĄ 2014-05-29
NR.LNS-31-140529-00110

KLAIPĖDOS MIESTO BENDRUOJU PLANU SUPLANUOTA C
KAT. GATVĖS TRAJEKTORIJA (sprendžiama kitais projektais)

2003-01-16 SPRENDIMU NR.6 PATVIRTINTU DETALIUOJU
PLANU SUPLANUOTOS GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALYS

PRIKLAUSOMIEJI ŽELDINIAI

REZERVUOJAMA TRASA RYŠIŲ TINKLAMS

PRELIMINARI PASTATO VIETA

PROJEKTUOJAMI 10 kV ELEKTROS TINKLAI

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI 10 kV ELEKTROS TINKLAI

IFRASTRUKTŪRA 1 ĮRENGIAMA PAGAL 2015-11-19 D.
INFRASTRUKTŪROS PLĖTOJIMO SUTARTĮ NR.J9-1792

IFRASTRUKTŪRA 2 ĮRENGIAMA PAGAL 2015-11-19 D.
INFRASTRUKTŪROS PLĖTOJIMO SUTARTĮ NR.J9-1792
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65

T  TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS ARBA PAGRINDINĖ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS
1   ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAS (BŪDAI);
2   LEISTINAS PASTATŲ AUKŠTIS (METRAIS);
3   LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS;
4   LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS;
5   UŽSTATYMO TIPAS;
6   PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TERITORIJŲ DALYS, %

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI
n  SKLYPO NUMERIS;
m SKLYPO PLOTAS, m²;

T  TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAS -  Paslaugų teritorija (PA)
1  ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAI: kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos (K);
2 LEISTINAS PASTATŲ AUKŠTIS (METRAIS) -skaičiuojamas statinio statybos zonoje, metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės
altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško.
3   LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS.
4   LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS.
5   UŽSTATYMO TIPAS (išreikštas tekstiniu apibūdinimu ir grafiškai - statinių statybos zona, statybos riba ar linija) (žiūrėti sutartinius ženklus);
6  PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TERITORIJŲ DALYS, %

Paslaugų
teritorija

5 632 4

45 0.9046.50*
Kitos
paskirties
žemė -- 15

Komercinės paskirties
objektų teritorijos 20

 Laisvo
planavimo 1-6

Pastaba: *-statinio aukščio altitudė gali kisti techninio projekto metu proporcingai kintant projektinei pagrindo altitudei.

nereglamen-
tuojamos

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) (kodas - 203)
- 664 m². Apskrities viršininko įsakymas, 2008-05-08, Nr.4-3088-(1.3)).
Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
(kodas - 207) - 2404 m². Apskrities viršininko įsakymas, 2008-05-08,
Nr.4-3088-(1.3)).
Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (kodas -
206) ) - 2404 m². Apskrities viršininko įsakymas, 2008-05-08, Nr.4-3088-(1.3)).
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) (kodas - 203)
) - 2404 m². Apskrities viršininko įsakymas, 2008-05-08, Nr.4-3088-(1.3)).

01 36070-

I - Ryšių linijų apsaugos zonos - po 2 m (planuojama).
VI - Elektros linijų apsaugos zonos - po 1 m
(planuojama).
XLIX - Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos
tinklų apsaugos zonos - po 2.5 m (planuojama)
IX. Dujotiekių apsaugos zonos - po 2 m (planuojama).

PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE GALIOJANČIAIS PLANAVIMO DOKUMENTAIS,
NORMATYVAIS, TEISĖS AKTAIS IR KITA SURINKTA GRAFINE BEI JURIDINE MEDŽIAGA
NUSTATOMI ŠIE DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI:
Teritorijos planavimo tikslai, uždaviniai, naudojimo reglamentai
Pagrindiniai sprendiniai aprašyti teritorijos naudojimo reglamentų lentelėje.
Rengiamu detaliojo plano koregavimu numatoma nekeičiant žemės sklypo dydžio ir ribų, nustatyti (pakeisti)
privalomus teritorijos naudojimo reglamentus, koreguoti užstatymo plotą, didinant sklypo užstatymo tankį ir
intensyvumą.
Planuojamoje teritorijoje numatyta veikla - komercinės paskirties objektų statyba ir eksploatacija.
Žemės sklypo paskirtis, naudojimo būdas lieka esamas - kitos paskirties, komercinės paskirties objektų
teritorijos.
Rengiamu detaliuoju planu koreguojami teritorijos naudojimo reglamentai:

• Planuojamų statyti pastatų aukštis - iki 20 m (max aukštis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos
aukščiausio taško), 1-6 aukštų (anksčiau buvo numatytas aukštingumas - 2 aukštai).

• Žemės sklypo užstatymo tankumas - 45 % (anksčiau buvo numatytas užstatymo tankumas - 0.25 %),
• Žemės sklypo užstatymo intensyvumas - 0.90  (anksčiau buvo numatytas užstatymo intensyvumas -

0.30).
Planuojamų pastatų vieta gali kisti techninio projekto metu, pagal užsakovo užduotį, išlaikant visus
normuojamus atstumus. Nekeičiant detaliojo plano sprendinių gali būti statomi kiti mažesnio aukščio statiniai
ir pastatai, taip pat ir atskiri tūriai.
Sprendinių įgyvendinimo programa
Planuojamos teritorijos Liepų g.80, Klaipėdoje įsisavinimui planavimo iniciatorius įsipareigoja:
I. Etapas. Teisės aktų nustatyta tvarka pašalinami esami nevertingi želdiniai (medžiai).
II. Etapas. Pagal 2015-11-19 d. pasirašytą Infrastruktūros plėtros sutartį Nr.J9-1792 suprojektuoja ir įrengia
Sutartyje aprašytą Infrastruktūrą 1. Įsipareigojimo terminai ir apimtys gali būti keičiami pasirašius
galiojančios Infrastruktūros plėtros sutarties pakeitimus, papildomus susitarimus.
III.Etapas. Suprojektuojami ir įrengiami inžineriniai tinklai iki pastatų pridavimo valstybinei komisijai
(vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, elektros, ryšių, dujotiekio).
IV. Etapas. Pagal 2015-11-19 d. pasirašytą Infrastruktūros plėtros sutartį Nr.J9-1792 suprojektuoja sutartyje
nurodytą Infrastruktūrą 2. Įsipareigojimo terminai ir apimtys gali būti keičiami pasirašius galiojančios
Infrastruktūros plėtros sutarties pakeitimus, papildomus susitarimus.
Gaisrinės sauga.
Statiniai statomi vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus
2010-12-07 d. įsakymu Nr.1-338 „Gaisriniai saugos pagrindiniai reikalavimai“. Gaisro atveju vanduo imamas
iš esamų priešgaisrinių vandens hidrantų, vadovaujantis Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo
dokumentams rengti (Teisės aktų registras, 2014-02-10, Nr.2014-01364).
Inžineriniai tinklai
Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie esamų centralizuotų Klaipėdos miesto
inžinerinių tinklų. Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepabloginti esamų gatvių dangos kokybės, pabloginus -
atstatyti. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ribos sutampa su servitutų galiojimo ribomis.
Atliekos.
Atliekos būtų surenkamos į sklype stovinčius konteinerius. Atliekų konteinerių stovėjimo vieta sprendžiama
techninio projekto rengimo metu.
Susisiekimas.
Planuojamos teritorijos susisiekimo sistema esama, suplanuota 2003-01-16 sprendimu Nr.6 patvirtintu
Teritorijos prie aukštesniosios Žemės ūkio mokyklos ir Liepų g. tęsinio detaliuoju planu, galiojančio detaliojo
plano susisiekimo sistemos sprendiniai lieka galioti, nekeičiami.
Pagal galiojančio detaliojo plano sprendinius pateikimas į sklypą ir gretimas teritorija pradiniame etape yra iš
B1 kat. Liepų g., kurios RL-70 m. (4 eismo juostos, danga - asfaltas) suplanuotos nuovažos per žemės sklype
įregistruotą laikiną kelio servitutą (18,5 m pločio Dienovidžio), kol bus nutiesta Klaipėdos miesto bendrajame
planu suplanuota C kategorijos gatvė.
Sekančiame etape įrengus perspektyvinę C kategorijos gatvę ir  Užlaukio g. atkarpą,  įvažiavimas į sklypą
numatomas šiomis gatvėmis. Įrengus Klaipėdos miesto bendrajame plane suplanuotą C kat. gatvę bei
Užlaukio g. atkarpą žemės sklype Liepų g.80 numatytas laikinas kelio servitutas nustoja galioti, teisės aktų
nustatyta tvarka turi būti išregistruotas, o įrengta nuovaža paliekama naudotis žemės sklypo Liepų g. 80
savininkams.
Automobilių parkavimas sprendžiamas sklypo ribose, esant poreikiui už sklypo ribų sutinkamai STR
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Tikslus automobilių stovėjimo vietų
skaičius sprendžiamas techninio projekto metu, patvirtinus projektuojamo pastato (-ų) rodiklius. Automobilių
stovėjimo vietų skaičius ir vietos tikslinamos techninio projekto rengimo metu, nekoreguojant detaliojo plano
sprendinių.
 Želdiniai
Planuojamoje teritorijoje buvo senas sovietinių laikų medelynas, kuris šiuo metu yra išvalytas, teisės aktų
nustatyta tvarka pašalinti planuojamam užstatymui trukdantys menkaverčiai želdiniai. Medžiai kertami ir žala
gamtai atlyginama sutinkamai LR AM 2008-01-31 d. įsakymu Nr.D1-87 „Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir
krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu“.
Vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr.D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų
normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu mažiausias
želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas ne mažesnis kaip 15 % viso planuojamo ploto.

IŠTRAUKA IŠ KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO

Žemės sklypo Liepų g.80, Klaipėdoje, teritorijos prie aukštesniosios Žemės
ūkio mokyklos ir Liepų g. tęsinio detaliojo plano, patvirtinto 2003-01-16
sprendimu Nr.6, koregavimas
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