TEKSTIN DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
vadas.
Žem s sklyp formavimo ir pertvarkymo projekt rengimo ir gyvendinimo taisykl s ( patvirtinta
Lietuvos Respublikos žem s kio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d.
sakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žem s kio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. sausio 2 d. sakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) nustato žem s sklyp

formavimo ir

pertvarkymo projekt rengimo, finansavimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvark , taip pat
atvejus ir tvark , kai žem s sklypai pertvarkomi nerengiant projekto. Projektas rengiamas šiais atvejais:
kai žem s sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia
statymai ar kiti teis s aktai, ir atvejus, nustatytus ši taisykli 6 punkte), kai formuojami nauji valstybin s
žem s sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žem s reformos statymo
1. Žem s sklyp formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo pagrindas.
- Neringos savivaldyb s administracijos direktoriaus 2015-01-28 d. sakymas Nr. V13-33 d l
Neringos savivaldyb s administracijos direktoriaus 2013-01-11 d. isakymo Nr. V13-17 „D l leidimo
rengti žem s sklypo Neringoje, Pervalkos sen j

kapini , plan , prilyginam

detaliojo teritorij

planavimo dokumentui“ panaikinimo ir žem s sklypo, Pervalkos g. 46, Neringa, formavimo ir
pertvarkymo projekto rengimo.
- Neringos savivaldyb s administracijos Architekt ros skyriaus 2015-02-04 d. Nr. AS9-4 žem s
sklyp formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai.
- Nacionalin s žem s tarnybos prie žem s kio ministerijos Klaip dos miesto ir Neringos skyriaus
2015-02-04 d. Nr.13PLS-(14.13.42.)-4 žem s sklyp

formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

reikalavimai.
- Kurši

nerijos nacionalinio parko direkcijos 2015-02-03 d. Nr. S1-83-(6.19) žem s sklyp

formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai.
2. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:
- suformuoti nauj valstybin s žem s sklyp .
4. Planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorij planavimo dokumentai.
Neringos savivaldyb s teritorijos ir jos dali bendrasis planas, patvirtintas Neringos savivaldyb s
tarybos 2012 m. rugs jo 21 d. sprendimu Nr. T1-164.
Kurši nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausyb s
2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702.
Kurši nerijos nacionalinio parko zon rib planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo 2010
m. gruodžio 22d. nutarimu Nr.XI-1248.
Neringos savivaldyb s geriamojo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastrukt ros pl tros
specialusis planas, patvirtintas Neringos savivaldyb s tarybos 2011 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T1-22.
Neringos savivaldyb s šilumos

kio infrastrukt ros specialusis planas, patvirtintas Neringos

savivaldyb s tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-54.

3. Esamos b kl s analiz .
Planuojamos teritorijos vieta – žem s sklypas, esantis adresu Pervalkos g. 46, Neringa.
Formuojamo valstybin s žem s sklypo esamos pad ties analizei atlikti panaudotas „Lietuvos Respublikos
teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žem lapis ORT10LT 2012-2013 m.,
Nacionalin žem s tarnyba prie Ž M ir parengtas topografinis planas, UAB „Geoplanai“ 2015 m. sausio
6 d. Visame sklype auga pavien s egl s. Formuojam valstybin s žem s sklyp iš vakarin s ir šiaurin s
pusi riboja mišk

kio paskirties žem s sklypas, kurio kadastro Nr. 2301/0003:7. Iš rytin s pus s

formuojamas valstybin s žem s sklypas ribojasi su sklypu, kurio kadastro Nr. 2301/0003:8, pietin je
sklypo gretimyb je - valstybin

žem . Sklypas yra vakarin je Pervalkos gyvenviet s dalyje, nuo

Pervalkos gatv s nutol s apie 50 m šiaur s kryptimi. Formuojamame žem s sklype yra registruotos
nekilnojamosios kult ros vertyb s - Pervalkos gyvenviet (reg. Nr. 2068) bei Pervalkos kaimo evangelik
liuteron

senosios kapin s (reg. Nr. 11424). Formuojamame žem s sklype infrastrukt ros objekt

( vandentiekio, kanalizacijos tinkl , elektros) n ra pravesta.
4. Parengto projekto sprendini atitikimas galiojantiems teritorij planavimo
dokumentams.
Neringos savivaldyb s teritorijos ir jos dali

bendrojo plano grafin je dalyje „Pervalkos

urbanistin strukt ra ir reglamentai“ planuojama teritorija patenka

kitos paskirties teritorijas, kuri

b das - bendrojo naudojimo teritorijos (kapini ).
Neringos bendrojo plano ištrauka „Pervalkos urbanistin strukt ra ir reglamentai“

Min ta, kad Neringos savivaldyb s teritorijos ir jos dali

bendrojo plano grafin je dalyje

„Pervalkos urbanistin strukt ra ir reglamentai“ planuojama teritorija patenka kitos paskirties teritorijas,
kuri

b das - bendrojo naudojimo teritorijos (kapini ), ta iau vadovaujantis Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo kult ros paveldo apsaugos 1994 m. gruodžio 22 d. statymu Nr. I-733, 20 straipsnio
(Viešosios pagarbos nekilnojamojo kult ros paveldo apsauga) pirmu punktu: „Visos kapin s priži rimos
pagal Vyriausyb s arba jos galiotos institucijos patvirtintas kapini tvarkymo taisykles. Neveikian i
kapini teritorijoms nustatoma pagrindin konservacin (saugojimo) žem s naudojimo paskirtis, o ši gali
b ti pakeista tik pripažinus kitokio visuomen s poreikio viršenyb

ir perk lus mirusi j

palaikus“.

Neringos savivaldyb s administracija buvo informuota d l bendr jame plane pažym tos naudojimo
paskirties ir b do neatitikimo. Neringos savivaldyb s administracijos architekt ros skyrius 2015-03-06
raštu Nr. (4.16) V15-441 pritar , kad formuojamam žem s sklypui b t
naudojimo paskirtis (ži r. V skyri

nustatyta konservacin

„Papildoma medžiaga“ Neringos savivaldyb s administracijos

architekt ros skyriaus raštas d l žem s sklyp formavimo ir pertvarkymo projekt rengimo).
Vadovaujantis Kurši nerijos nacionalinio parko tvarkymo planu, formuojamas žem s sklypas
pažym tas kaip esamas kult ros paveldo objektas, tod l formuojamo žem s sklypo sprendiniai min tam
tvarkymo planui neprieštarauja.
Kurši nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano ištrauka

Vadovaujantis Kurši

nerijos nacionalinio parko ir jo zon

rib

planu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos Seimo 2012-06-06 nutarimu Nr. 702, planuojama teritorija patenka konservacin s apsaugos
prioriteto zonas - Pervalkos urbanistinio draustinio teritorij (ištrauka pridedama).
Vadovaujantis Neringos savivaldyb s geriamojo vandens tiekimo ir nuotek

tvarkymo

infrastrukt ros pl tros specialiuoju planu, patvirtintu Neringos savivaldyb s tarybos 2011-03-23
sprendimu Nr. T1-22, formuojamame žem s sklype geriamojo vandens tiekimas ir nuotek tvarkymo
infrastrukt ros pl tra n ra numatoma (ištrauka pridedama).
Vadovaujantis Neringos savivaldyb s šilumos kio infrastrukt ros specialiuoju planu, patvirtintu
Neringos savivaldyb s tarybos 2013-02-21 sprendimu Nr. T1-54, šalia formuojamo žem s sklypo šilumos
kio tinklai n ra numatomi, žem s sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniai šiam
specialiajam planui neprieštarauja.
5. Sprendiniai.
Suformuojamas valstybin s žem s sklypas, atsižvelgiant valstybinio miško žem s sklypo, kurio
kadastro Nr.2301/0003:7, besiribojan io iš vakarin s ir šiaurin s pusi

ribas, bei iš rytin s pus s

besiribojan io žem s sklypo kad.Nr.2301/0003:8 ribas. Taip pat buvo atsižvelgta ir

Neringos

savivaldyb s parengt preliminari rib schem . Min t gretim sklyp ribos sutikslintos kadastriniais
matavimais. Formuojamo sklypo ribos ir kamp
pažym tomis Pervalkos kaimo evangelik

koordinat s sutampa su Kult ros vertybi

liuteron

sen j

kapini

registe

teritorijos ribomis. Nustatoma

suformuoto valstybin s žem s sklypo paskirtis – konservacin s paskirties žem , b das – kult ros
paveldo objekt

žem s sklypai. Bendras sklypo plotas – 0,1258 ha, žem s sklypo naudmen

eksplikacijoje žem s sklyp sudaro – želdiniai ir kita žem . Apži r jus formuojam žem s sklyp vietoje,
aiškaus esamo privažiavimo nebuvo nustatyta. Šiuo metu prie min tos kult ros vertyb s privažiuojama
per laisv

valstybin

žem , kuri ribojasi pietin je formuojamo sklypo dalyje. Privažiavimas prie

suformuoto sklypo si lomas ir numatomas 4 m plo io nuo Pervalkos gatv s pagal valstybinio miško
žem s sklypo kad. Nr. 2301/0003:7 rib , per laisv valstybin žem .
Žem s sklypui nustatomos specialiosios žem s ir miško naudojimo s lygos atsižvelgiant sklypo
pad t , bei praeinan ius požemini ir antžemini komunikacij tinklus (jeigu komunikacijos praeina).
Formuojamam valstybin s žem s sklypui nustatomas specialiosios žem s naudojimo s lygos:
1. XIX skyrius ( nekilnojam j kult ros vertybi teritorija ir apsaugos zonos );

2. XXXIV skyrius ( nacionaliniai ir regioniniai parkai );
3. LVIII skyrius (saugotini želdiniai (medžiai ir kr mai), augantys ne mišk

kio paskirties

žem je).
Pagrindiniai teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reikalavimai, kaip žem s sklypo
naudojimo paskirtis, specialiosios žem s ir miško naudojimo s lygos ir joms nustatyti plotai, bei kiti
parametrai yra nurodyti valstybin s žem s sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendini
br žinyje. Atliekant suformuoto žem s sklypo kadastrinius matavimus, sklypo koordinat s, linij ilgiai,
speciali j s lyg plotai gali nežymiai keistis.
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