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
žem s sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre rašyt j tiesiogin
paskirt , kai formuojami nauji valstybin s žem s sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami
Lietuvos Respublikos žem s reformos statymo (Žin.,1991, Nr.24-635; 1997, Nr.69-1735) nustatyta
tvarka).
1. Žem s sklyp formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo pagrindas.
- Neringos savivaldyb s administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. sakymas Nr.V13-35
„D l žem s sklypo, Pamario g. 55, Neringa, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.
- Neringos savivaldyb s administracijos architekt ros skyriaus 2015 m. vasario 4 d. Nr.AS9-2
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 m. vasario 4 d. Nr. 13PLS-(14.13.42.)-6 žem s sklypo formavimo ir pertvarkymo
projekto rengimo reikalavimai.
- Kurši nerijos nacionalinio parko direkcijos 2015 m. vasario 3 d. Nr.S1-82(6.19) žem s sklyp
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai.
2. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:
- suformuoti žem s sklyp esamam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre
rašyt jo tiesiogin paskirt .
3. Esamos b kl s analiz .
Planuojamos teritorijos vieta – žem s sklypas, esantis adresu Pamario g. 55, 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 20122013 m., Nacionalin žem s tarnyba prie Ž M ir parengtas topografinis planas, UAB „Agrometra“
2015 m. kovo 6 d. Valstybin s žem s sklypo vakarin ir šiaurin kraštin s ribojasi su valstybiniu mišk
kio paskirties žem s sklypu, kurio kadastro Nr.2301/0001:94. Pietrytin formuojamo žem s sklypo
kraštin ribojasi su Pamario gatve. Sklypas randasi centrin je Nidos gyvenviet s dalyje, ar iau Kurši
mari . Formuojamame žem s sklype yra pastatas – estrada, kurio unikalus Nr.2397-2000-9014. Pastatas
nuosavyb s teise priklauso Neringos savivaldybei. Formuojam žem s sklyp kerta inžineriniai tinklai:

vandentiekio tinklas, buitini nuotek (KF) tinklas, aukštos tampos požeminis elektros kabelis, ryši
optinis kabelis. Visame sklype auga pavieniai ir grupel mis medžiai ir kr mai.
4. Planuojamoje teritorijoje galiojantys teritorij planavimo dokumentai.
Neringos savivaldyb s ir jos dali bendrasis planas, patvirtintas Neringos savivaldyb s tarybos
2012 m. rugs jo 21 d. sprendimu Nr.T1-164 „D l Neringos savivaldyb s teritorijos ir jos dali bendrojo
plano patvirtinimo“.
Kurši

nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos

vyriausyb s 2012 m.birželio 6 d. nutarimu Nr.702 „D l Kurši nerijos nacionalinio parko tvarkymo
plano patvirtinimo“.
Kurši nerijos nacionalinio parko ir jo zon rib planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos seimo
2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.XI-1248 „D l Kurši nerijos nacionalinio parko ir jo zon rib
plano patvirtinimo“.
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
„D l Neringos savivaldyb s geriamojo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastrukt ros pl tros
specialiojo plano patvirtinimo“.
Neringos savivaldyb s šilumos

kio infrastrukt ros specialusis planas, patvirtintas Neringos

savivaldyb s tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.T1-54 „D l Neringos savivaldyb s šilumos
kio infrastrukt ros specialiojo plano patvirtinimo“.
5. Parengto projekto sprendini atitikimas galiojantiems teritorij planavimo
dokumentams.
Neringos savivaldyb s teritorijos ir jos dali bendrojo plano grafin je dalyje „Nidos urbanistin
strukt ra ir reglamentai“ planuojama teritorija patenka teritorijas, numatytas kitai paskir iai, b das –
visuomenin s paskirties teritorijos, tod l formuojamo žem s sklypo sprendiniai min to bendrojo plano
sprendiniams neprieštarauja.
Neringos bendrojo plano ištrauka „Nidos urbanistin strukt ra ir reglamentai“

Vadovaujantis Kurši nerijos nacionalinio parko tvarkymo planu, formuojamas žem s sklypas
patenka ekstensyvaus pritaikymo (miško park ) kraštovaizdžio tvarkymo zon .
Ištrauka iš Kurši nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano.

Kurši nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane, formuojamo žem s sklypo teritorij patenka
si lomas visuomenin s kult rin s paskirties objektas, tod l formuojamo žem s sklypo sprendiniai
min tam tvarkymo planui neprieštarauja.
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 - istorini draustini 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, formuojamas žem s sklypas patenka

esamo centralizuoto viešojo vandens

tiekimo teritorijas, formuojamo sklypo teritorijoje yra esami savitakiniai kini nuotek tinklai, netoli
nutiesti geriamojo vandens tinklai ( 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.
6. Sprendiniai.
Suformuojamas valstybin s žem s sklypas, atsižvelgiant valstybinio miško žem s sklypo, kurio
kadastro Nr.2301/0001:94 ribas, bei atsižvelgiant

Neringos savivaldyb s parengt preliminari rib

schem . Nustatoma suformuoto valstybin s žem s sklypo paskirtis – kitos paskirties žem , b das –
visuomenin s paskirties teritorijos. Bendras sklypo plotas – 0,3050 ha, žem s sklypo naudmen
eksplikacijoje žem s sklyp sudaro – užstatyta teritorija ir želdiniai. Kadangi formuojamas žem s
sklypas ribojasi su Pamario gatve, privažiavimas prie suformuoto sklypo bus naudojamas nuo Pamario
gatv s. Neringos savivaldyb s teritorijos ir jos rib bendrajame plane Nidos susisiekimo infrastrukt ra,
formuojamo žem s sklypo vakarin je dalyje yra numatomas p s i j takas, tod l min toje sklypo dalyje
si lomas nustatyti 215 kelio servitutas ( ištrauka pridedama ). Atsižvelgus

esam sklypo pad t bei

inžinerines komunikacijas, sklypui nustatomos specialiosios žem s ir miško naudojimo s lygos.
Formuojamam valstybin s žem s sklypui nustatomos specialiosios žem s naudojimo
s lygos:
1. I skyrius ( ryši linij apsaugos zonos );
2. VI skyrius ( elektros linij apsaugos zonos );
3. XXXIV skyrius ( nacionaliniai ir regioniniai parkai );
4. XLIX skyrius ( vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl ir rengini apsaugos
zonos ).
5. LVIII skyrius ( saugotini želdiniai (medžiai ir kr mai), augantys ne mišk

kio paskirties

žem je );
Žem s sklypui si lomas nustatyti servitutas:
– 215 kelio servitutas – teis važiuoti transporto priemon mis, naudotis p s i j

taku

(tarnaujantis).
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, žem s sklypo plotas, linij ilgiai,
speciali j s lyg ir servitut plotai gali nežymiai keistis.
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