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AIŠKINAMASISRAŠTAS

1. Projekto rengimo pagrindas. UAB „Preilos uostas“ užsakymu, vadovaujantis Neringos
savivaldybĦs tarybos 2015 m. gruodžio mĦn. 17 d. sprendimu Nr.T1Ͳ280 patvirtinto
DidžiosiosPreilosťlankosirplanuojamožvejƿirmažƿjƿlaivƿuostoteritorijosPreilosgyv.,
Neringoje detaliojo plano sprendiniais, rengiamas Preilos mažƿjƿ laivƿ ir žvejƿ uosto
statybos objektƿ komplekso I etapo uosto aptarnavimo administracinio pastato Preilos g.
101,Neringoje(sklypokad.Nr.2301/0002:38)statybosprojektas.Pagalparengtuspastato
projektiniuspasiƻlymus2017Ͳ05Ͳ04yragautasLRAplinkosministerijosraštasNr.(12Ͳ6)ͲD8Ͳ
3326 „DĦl pritarimo Preilos mažƿjƿ laivƿ ir žvejƿ uosto statybos objektƿ komplekso IͲojo
etapo uosto aptarnavimo administracinio pastato ir vandens uosto statiniƿ statybai“.
RengiantpastatoprojektuojamamesklypetechninťprojektČ,iškilobƻtinybĦkeisti(išplĦsti)
pastatu užstatyti leidžiamČ teritorijČ – statybos zonČ ir jos ribas, numatant papildomČ
statyboszonČirjosribas.VadovaujantisLietuvosRespublikosteritorijƿplanavimoťstatymo
28str.8punktuirKompleksinioteritorijƿplanavimotaisykliƿp.318.3.1,techninioprojekto
rengimo metu tikslinama, koreguojama statybos zona, statybos riba, nekeiēiant Neringos
savivaldybĦs tarybos 2015 m. gruodžio mĦn. 17 d. sprendimu Nr.T1Ͳ280 patvirtintƿ
DidžiosiosPreilosťlankosirplanuojamožvejƿirmažƿjƿlaivƿuostoteritorijosPreilosgyv.,
Neringojedetaliojoplanoprivalomƿjƿstatybosreglamentƿ.

2. Esama bƻklĦ. Patvirtintu detaliuoju planu suplanuota teritorija apima apie 3,9 ha,
teritorijoje yra keletas nekilnojamojo turto kadastro registre registruotƿ kitos paskirties
sklypƿ. Projektuojamas sklypas Preilos g. 101, Preiloje, Neringoje (sklypo kad. Nr.
2301/0002:38) yra 1,5941 ha, žemĦs naudojimo paskirtis Ͳ kitos paskirties žemĦ, žemĦs
naudojimo bƻdai – rekreacinĦ teritorija, susisiekimo ir inžineriniƿ komunikacijƿ
aptarnavimo objektƿ teritorija. Tai valstybinĦs žemĦs sklypas, yra sudarytos nuomos
(nuomotojasUAB„Preilosuostas“)irpanaudos(naudotojasNeringossavivaldybĦ)sutartys.
Sklypas užstatytas 15 poilsio nameliƿ. Uosto aptarnavimo administracinis pastatas
projektuojamas ir numatomas statyti vietoje žemĦs sklype buvusio statinio (pastatas
adresu:Preilosg.103,Neringa,registroNr.44/74144).

3. Detaliojo plano sklypo Preilos g. 101, Neringoje statybos zonos ir statybos ribos
koregavimosprendiniai.8gyvendinantPreilosmažƿjƿlaivƿiržvejƿuostostatybosobjektƿ
komplekso I etapČ projektuojamas uosto aptarnavimo administracinis pastatas jau
pasikeitus statybos teisiniam reglamentavimui, atsiradus prievolei projektuoti ir statyti A
klasĦs energinio naudingumo pastatČ. Patikslinus pastato konstruktyvinť sprendimČ,
patikslinami ir pastato išoriniai matmenys. TodĦl yra bƻtina papildomai praplĦsti uosto
aptarnavimo administracinio pastato statybai detaliajame plane numatytČ statybos zonČ,
apimant pastato stogo, o taip pat projektuojamos stebĦjimo – apžvalgos aikštelĦs
konstrukcijos projekcijos ť žemĦs paviršiƿ plotČ. Statybos zona ir statybos ribos sklype
koreguojamostikuostoaptarnavimoadministraciniopastatostatybosvietoje,kitossklype
esanēiƿ pastatƿ statybos zonos ir statybos ribos nekoreguojamos. Koreguojant statybos
zonČ išlaikomi pagal galiojanēias higienos normas bei gaisrinĦs saugos normatyvinius
dokumentus nustatyti reglamentuojami atstumai tarp pastatƿ bei statiniƿ, nekeiēiami
nustatyti privalomi sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai (pastatƿ aukštis,
užstatymotankisirintensyvumas).
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Statybos zonos ir statybos ribos koregavimo sprendiniai neprieštarauja teritorijoje
galiojantiemsirveikasjojereglamentuojantiemsteisĦsaktams.GrafinĦjedalyjepateikiami
trysbrĦžiniai:
Ͳ DidžiosiosPreilosťlankosirplanuojamožvejƿirmažƿjƿlaivƿuostoteritorijosPreilos
gyv.,NeringojedetaliojoplanopagrindinisbrĦžinyssupažymĦtakoreguojamateritorija.
Ͳ Sklypokad.Nr.2301/0002:38planassukoreguojamaisdetaliojoplanosprendiniais.
Ͳ Preilos mažƿjƿ laivƿ ir žvejƿ uosto statybos objektƿ komplekso IͲojo etapo uosto
aptarnavimo administracinio pastato, vandens uosto statiniƿ projektiniai pasiƻlymai.
Sklypoplanas.

DokumentasteikiamasdetaliojoplanokoregavimoteisinĦmsprocedƻrosatlikti.




ProjektovadovĦ




AlicijaGrigƻnienĦA1225,ATP1225












































UAB„FormatasA1“













2016/02/23ͲTP

