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TRUMPA TERITORIJOS ISTORINĖ RAIDA
Pirmieji statiniai planuojamoje teritorijoje pastatyti 1939m – 1940m, vokiečiams okupavus
Klaipėdos kraštą. Tai pagal iš anksto parengtą ir Klaipėdai pritaikytą planą ir pagal tipinius
vokiečių karinio jūrų laivyno bunkerių projektus, miško teritorijoje pastatyti artilerijos baterijos
Memel-Nord komplekso dalys: jėgainės ir šaudmenų sandėlio bunkeriai. Ugnies pozicijos
statiniai buvo išdėstyti už planuojamos teritorijos ribų, arčiau jūros kranto. Jėgainės ir
šaudmenų sandėlio bunkerius su pagrindiniais statiniais jungė betoninis kelias. Per karinius
veiksmus ir vėlesniais metais šie statiniai išliko beveik nepažeisti.
Pokaryje, apie 1958m. teritorijoje pradėti statyti mediniai poilsio nameliai, pradėjo veikti
vasaros pionierių stovykla. Daugiau poilsio namelių buvo pastatyta 1965, 1975-79 metais: .
1984m. veikė vietinės pramonės ir komunalinių įmonių susivienijimo profsąjungos pionierių
stovykla. 1998m. teritorijoje esantys pastatai ir statiniai Klaipėdos apskrities valdytojo įsakymu
nuosavybės teise perduoti juridiniams asmenims. 2000m., vadovaujantis Girulių gyvenvietės
detaliuoju išplanavimo projektu, teritorijai suformuotas žemės sklypas, parengtas "Poilsio
stovyklos "Žuvėdra" Pamario g. 11, Klaipėdoje, detalusis planas". 2001m. ši poilsiavietė –
vasaros tipo apgyvendinimo įstaiga, kurioje galimas poilsiautojų apgyvendinimas 3-6v.
mediniuose nameliuose, teritorijoje leidžiamas palapinių, automobilių su priekabomisnameliais statymas; yra lauko tualetai, prausyklos, atskirame pastate dušai su šiltu vandeniu.
Nuo 2002m. aktyvesnė veikla teritorijoje nutraukta. 2007m. teritorijoje esantys pastatai
nuosvybės teise priklauso UAB "Kopų žuvėdra".
2010-07-27 Nekilnojamojo kultūros paveldo registre įregistruotos nekilnojamosios
kultūros paveldo vertybės – Kukuliškių (Karklės) baterijos statinių komplekso dalys su
teritorijomis.
ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ
1.
Informacija apie planuojamą teritoriją. 2011-06 UAB "Vakarų valda" parengta ir
suderinta Teritorijos Pamario g. 11, Klaipėdoje, skaitmeninė toponuotrauka.

Teritorijos skaitmeninė toponuotrauka (be mastelio)
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2011-03-01 Nr.(4.6.11)RA-1172 VĮ "Registrų centras" Klaipėdos filialas pateikė
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus apie žemės sklypo, adresu
Pamario g.11, įregistruotus nekilnojamuosius daiktus, kurių registro Nr.21/5268, 50/114699 ir
Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus Nr.(4.7.19)PG-238, 2011-03-02, kurioje
pažymima, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenimis aplink žemės sklypą
kadastro žemėlapyje pažymėtų sklypų nėra.
Bendrieji duomenys (pagal VĮ "Registrų centras" duomenis).
Žemės sklypas adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Pamario g.11:
• kadastrinis Nr.: 2101/0001:442 Klaipėdos m.k.v.;
• pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita;
• naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos;
• naudojimo pobūdis: ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos;
• žemės sklypo plotas: 8.3684 ha;
• užstatyta teritorija: 0.4912 ha;
• valstybinės žemės patikėjimo teisė – patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos;
• sudaryta nuomos sutartis – nuomininkas: UAB "Kopų žuvėdra";
• specialiosios naudojimo sąlygos:
- elektros linijų, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, ryšių linijos tinklų ir
įrenginių apsaugos zonos,
- kurortų apsaugos zonos.
Reljefas. Planuojamoje teritorijoje žemės paviršiaus absoliutinės altitudės nuo
aukščiausios sklypo vietos šiaurės rytų pusėje link žemiausios pietvakarinėje teritorijos dalyje
kinta 19.69 ÷ 3.49m.
Pastatai. Visi pastatai ir statiniai nuosavybės teise akcijų pasirašymo sutarties pagrindu
perduoti UAB "Kopų žuvėdra".
Pastato pavadinimas

Unikalus Nr.

Naudojimo paskirtis
Statybos pabaigos
metai/rekonstravimo
pabaigos metai

Aukštų
skaičius

Bendras
plotas m²/
tūris m³

1.

Gyvenamas namas

2195-6008-2061

1956

gyvenamoji (vieno buto
pastatai)

1

53,64/176

2.

Gyvenamas namas

2195-6008-2050

1956

gyvenamoji (vieno buto
pastatai)

1

53,64/176

3.

Poilsio pastatas

2195-6008-2241

1970

poilsio

1

0/0

4.

Valgykla

2195-6008-2232

1979

maitinimo

1

598,93/3197

5.

Sandelis

2195-6008-2229

1968

sandeliavimo

1

39,12/103

6.

Poilsio pastatas

2195-6008-2218

1970

poilsio

1

205,16/696

7.

Poilsio pastatas

2195-6008-2207

1969

poilsio

1

202,49/696

8.

Poilsio pastatas

2195-6008-2194

1969

poilsio

1

205,16/696

9.

Poilsio pastatas

2195-6008-2183

1965

poilsio

1

46,35/100

10. Poilsio pastatas

2195-6008-2172

1965

poilsio

1

46,35/100

11.

Poilsio pastatas

2195-6008-2161

1965

poilsio

1

46,35/100

12. Poilsio pastatas

2195-6008-2150

1958

poilsio

1

46,35/100

13. Poilsio pastatas

2195-6008-2041

1958

poilsio

1

46,35/100

14. Poilsio pastatas

2195-6008-2029

1958

poilsio

1

46,47/100

15. Poilsio pastatas

2195-6008-2141

1958

poilsio

1

46,47/100

16. Poilsio pastatas

2195-6008-2132

1958

poilsio

1

262,35/843

17. Poilsio pastatas

2195-6008-2129

1958

poilsio

1

46,35/100

18. Poilsio pastatas

2195-6008-2250

1958

poilsio

1

46,35/100

19. Poilsio pastatas

2195-6008-2018

1958

poilsio

1

46,47/100
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20. Poilsio pastatas

2195-6008-2118

1958

poilsio

1

46,35/100

21. Poilsio pastatas

2195-6008-2107

1958

poilsio

1

46,35/100

22. Poilsio pastatas

2195-6008-2094

1958

poilsio

1

46,47/100

23. Poilsio pastatas

2195-6008-2083

1958

poilsio

1

46,47/100

24. Administracinis

2195-6008-2072

1968

administracinė

1

186,09/578

25. Garažas

2195-6008-2032

1969

garažų

1

88,50/313

26. Poilsio pastatas

2195-6008-2261

1979

poilsio

1

212,87/736

27. Poilsio pastatas

2195-6008-2283

1975

poilsio

1

99,67/286

28. Poilsio pastatas

2195-6008-2294

1975

poilsio

1

100,91/289

29. Poilsio pastatas

2195-6008-2018

1979

poilsio

1

4203,26/644

30. Poilsio pastatas

2195-6008-2318

1979

poilsio

1

214,04/708

31. Skalbykla

2195-6008-2329

1978

paslaugų

1

65,53/233

32. Sandelis

2195-6008-2330

1978

sandeliavimo

1

68,15/228

33. Poilsio pastatas

2195-6008-2344

1976

poilsio

1

217,12/563

34. Kultūros namai

2195-6008-2350

1979

kultūros

1

515,44/2900

35. Kiemo rūsys

2195-6008-2361

1913

pagalbinio ūkio

1

181,00/362

36. Kiemo rūsys

2195-6008-2372

1913

pagalbinio ūkio

1

204/407

Susisiekimas, transportas. Planuojamos teritorijos rytinėje pusėje yra C2 kategorijos Pamario
gatvė – kelias nuo Melnragės pro Girulius, Karklę, iki kelio Palanga – Klaipėda. Iš pietinės
pusės sklypas ribojasi su pagrindiniu pėsčiųjų taku link jūros, kuriame, ant tam nepritaikytos
žvyro dangos, yra statomi automobiliai. Iš Pamario g. per planuojamą teritoriją 1939m. yra
nutiestas betono dangos privažiavimas prie buvusių fortifikacinių statinių. Prie dalies rytinėje
sklypo pusėje atskirai stovinčių pastatų yra asfaltbetonio, o ant kalno – žvyro dangos 2,8 – 3m
pločio privažiavimai. Pėsčiųjų takai - betono plytelių – nutiesti be sistemos, pagal poreikius.
Esamų privažiavimų ir pėsčiųjų takų būklė yra bloga (išskyrus patenkinamos būklės betono
dangos pravažiavimo kelią).
Inžinerinė įranga. Planuojama teritorija inžineriškai yra neįrengta, inžinerinių tinklų,
prijungtų prie miesto inžinerinių tinklų infrastruktūros teritorijoje nėra. Dalyje pastatų yra įrengti
vietiniai inžineriniai tinklai: vandentiekis, buitinių nuotekų tinklai, elektros energija tiekiama iš
esamų įvadinių apskaitos spintų, kurios yra prijungtos prie AB "LESTO" priklausančios 0,4 kV
oro kabelių linijos L-500 "Žuvėdra" iš transformatorinės TR-81. Šalia sklypo ribos įrengtas
vandens rezervuaras gaisro gesinimui.
Greta teritorijos esantys inžineriniai tinklai ir kituose planavimo dokumentuose parengti
būtinos inžinerinės infrastruktūros planai yra pakankami planavimo tikslams įgyvendinti.
Želdiniai. 2011-06 UAB "Vakarų valda" parengtoje teritorijos toponuotraukoje atlikta
sklype esančių medžių taksacija, medžiai inventorizuoti. Teritorijoje vyrauja spygliuočiai –
pušys, geros būklės gyvybingi medžiai. Visi sklype esantys medžiai yra saugotini. Teritorijoje
rengiant techninius projektus ir negalint išvengti saugotinų medžių šalinimo, tai turi būti
atliekama teisės aktų nustatyta tvarka.
Gretimybės. Remiantis VĮ "Registrų centras" Klaipėdos filialo "Pažyma apie gretimų
žemės sklypų savininkus" Nr.(4.7.19)PG-238, 2011-03-02, aplink planuojamą žemės sklypą
kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų nėra.
Planuojamo sklypo ribos iš trijų pusių sutampa su Klaipėdos miesto administracinėmis
ribomis ir Pajūrio regioninio parko ribomis.
2.
Patvirtinti galiojantys ir rengiami teritorijų planavimo bei apskaitos, apsaugos
dokumentai
2.1. Klaipėdos m. bendrasis planas. Bendrojo plano, patv. Klaipėdos m. savivaldybės
tarybos sprendimu Nr.T2-110, 2007-04-05, urbanistinės dalies sprendinių p.2.10 teigiama:
"...Rekreacinėse teritorijose: Smiltynėje, Giruliuose išsaugoti vertingą užstatymo charakterį,
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ribojant aukštį, suskaidytą nedidelių tūrių pastatais...".Planuojama teritorija yra šiaurinėje
Klaipėdos m. dalyje, sklypo ribos iš trijų pusių sutampa su Klaipėdos miesto administracinėmis
ribomis ir Pajūrio regioninio parko ribomis.

Ištrauka iš Klaipėdos m. bendrojo plano (be mastelio)
Planuojama teritorija
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2.2. Poilsio stovyklos "Žuvėdra" Pamario g. 11, Klaipėdoje, detalusis planas, patv.
Klaipėdos m. tarybos sprendimu Nr.50, 2001-02-01. Detalaus plano rengimo tikslas –
suplanuoti teritoriją poilsio (gyvenamajai) paskirčiai. Nustatyti statybos apribojimus. Planavimo
organizatorius: UAB "Miško verslas", plano rengėjas: Klaipėdos universiteto regioninio
planavimo centras.

Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, detalusis planas
Desktop/Zuvedra 2011-06/Esama padetis/ aisk.rastas.odt

11-01

Archbalt
Esamos padėties analizė. Koncepcija

Planuojama teritorija

Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, detalusis planas
Desktop/Zuvedra 2011-06/Esama padetis/ aisk.rastas.odt

11-01

Archbalt
Esamos padėties analizė. Koncepcija

2.3. Pamario gatvės rekonstrukcijos su gretimų teritorijų rekreacine infrastruktūra
detalusis planas, patv. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-115, 2008-04-04.
Greta planuojamos teritorijos yra suformuotas 0,3525 ha sklypas privažiavimo prie
pajūrio rekreacinių teritorijų automobilių aikštelės statybai ir eksploatacijai, kuriame gali būti
apie 140 automobilių stovėjimo vietų ir 0,2404 ha inžinerinės infrastruktūros sklypas
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams – privažiavimo kelio statybai ir eksploatacijai.
Toliau nuo sklypo ribos, pagal minėtą detalųjį planą yra suformuoti sklypai: 0,0128 ha
inžinerinės infrastruktūros sklypas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos – transformatorinės statybai ar įrengimui ir eksploatacijai ir 0,0384 ha sklypas
inžinerinės infrastruktūros sklypas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
statybos – viešųjų tualetų (galimi dušai), skirtų paplūdymių aptarnavimui, statybai ir
eksploatacijai.

Ištrauka iš teritorijos tvarkymo ir naudojimo brėžinys (be mastelio)
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2.4. Pajūrio regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribų planas, patv.
LRV nutarimu Nr.259, 2005-03-09.

Planuojama teritorija
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2.5. Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano projekto
korektūra, 2010m., parengtas,dar nepatvirtintas. Planavimo organizatorius: Klaipėdos
apskrities viršininkas, plano rengėjas: VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituo Kraštotvarkos ir
teritorijų planavimo skyrius, IĮ "Atkulos projektai". Projekte greta sklypo ribos Pajūrio regioninio
parko miškas (plane MRi) priskirtas intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) kraštovaizdžio
tvarkymo zonai. "...Joje kuriama intensyviam poilsiui pritaikyta būdinga parkui miško rūšinė
sudėtis ir struktūra, tankus rekreacinės infrastruktūros tinklas, formuojamos aikštelės ir
reginiai. Svarbiausioji miško tvarkymo priemonė – rekreacinės aplinkos formavimo neplyni
(grupiniai – atvejiniai ir atrankiniai ) kirtimai. Želdoma stambiais sodmenimis (pagal specialius
projektus), visi didesnio masto priežiūros darbai atliekami ne poilsiavimo sezono metu (nuo
rugsėjo 15d. iki gegužės 15d.)...". Prioritetinės teritorijos tvarkymo ir apsaugos priemonių
dalyje numatyta "...Tvarkyti ir prižiūrėti įrengtą ties šiaurine riba gelžbetoninės dangos
išvažiavimą į paplūdimį (aptarnaujančiam transportui)..."

Ištrauka iš "Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano projekto korektūra",
Planuojama teritorija
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2.6. Klaipėdos m. dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patv.
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.55, 2000-03-30. Schemoje už vakarinės
planuojamos teritorijos ribos pietų – šiaurės kryptimi numatomas antraeilis dviračių takas.

Planuojama teritorija

2.7. Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste
specialusis planas ir reglamentas, patv. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
254, 2001-11-08. Planuojama teritorija priskirta decentralizuoto šilumos tiekimo zonai, kurioje
prioritetas – dujinis kuras.

Planuojama teritorija
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2.8. Klaipėdos m. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo specialusis planas, patv.
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-74, 2005-03-31.

Planuojama teritorija
štrauka iš Klaipėdos m. specialusis planas: Klaipėdos m. planuojamos ūkio nuotekų sistemos principinė schema (be mastelio)

Planuojama teritorija
Ištrauka iš Klaipėdos m. specialusis planas: Klaipėdos m. planuojamo vandentiekio principinė schema (be mastelio)

2.9. Klaipėdos m. ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patv.
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-9, 2009-01-29. Specialaus plano
aiškinamajame rašte teigiama: :...Lietaus nuotekų infiltraciniai įrenginiai projektuojami
Giruliuose ir Antrojoje Melnragėje, nes šiame rajone nėra paviršinių vandens telkinių (nuo
Girulių šlaito teka upeliai, kurie neišbėga į jūrą, susigeria į gruntą prieš kopas), į kuriuos būtų
galima išleisti valytas lietaus nuotekas...". "...Grunto filtracinės savybės geros, todėl Girulių ir
Antrosios Melnragės rajone gali būti statomi lietaus nuotekų infiltraciniai įrenginiai. Prieš
nuotekas tiekiant į infiltracinius įrenginius, visos nuotekos turi būti valomos mechaniniuose
įrenginiuose – smėlio ir naftos gaudyklėse. Jeigu pagal geologinius duomenis vietoje, kurioje
norime įrengti infiltracinius įrenginius, aukšti gruntiniai vandenys, arba nuotekų tinklas yra per
daug įgilintas, reikia įrengti siurblinę. Siurblinės pagalba galima pakelti nuotekas ir nuvesti iki
teritorijos, kurioje gruntiniai vandenys yra žemiau, arba galima infiltruoti nuotekas įrengę
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kaupą.

Planuojama teritorija
Ištrauka iš Klaipėdos m. ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialiojo plano (be mastelio)

2.10. Klaipėdos m. viešųjų tualetų išdėstymo schema, specialusis planas, patv.
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-394, 2005-12-22. Už planuojamos
teritorijos ribos numatomas viešasis tualetas su miesto inžineriniais tinklais.

Planuojama teritorija
Ištrauka iš Klaipėdos m. viešųjų tualetų išdėstymo schemos, specialiojo plano (be mastelio)

2.11. Kultūros vertybių registras. 2010-07-27 Nekilnojamojo kultūros paveldo registre
įregistruota nekilnojamosios kultūros paveldo vertybė – Kukuliškių (Karklės) baterijos statinių
kompleksas, kurio dvi dalys: jėgainės bunkeris ir šaudmenų sandelio bunkeris yra planuojame
sklype. Kiekvienai daliai yra nustatytos kultūros paveldo objekto teritorijos, vertingosios
savybės.
1. Kukuliškių (Karklės) baterijos jėgainės bunkeris (unikalus objekto kodas 34574):
- objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis,
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– objektas įraįytas kaip: pavienis objektas,
- vertingųjų savybių pobūdis: inžinerinis(lemiantis reikšmingumą, tipiškas), istorinis (lemiantis
reikšmingumą, tipiškas),
- teritorijos plotas: 0,0859 ha.
Vertingosios savybės:
◦ tūrinė erdvinė kompozicija – gelžbetonio konstrukcijos tipinis jėgainės bunkeris, virš
kurio suformuotas dirbtinis žemės pylimas,
◦ konstrukcija – gelžbetonio konstrukcijos tipinis jėgainės statinys,
◦ pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gynybinė (Klaipėdos pakrantės artilerijos
baterijos, vadintos pakrantės baterija Memel-Nord, užnugario, aprūpinimo zonos
statinys – kazematuotas elektrinės bunkeris, teikęs elektrą baterijų prožektoriams),
statinio naudojimo apimtys neturi pažeisti objekto ar jo dalių vertingųjų savybių, turi
būti sudaromos sąlygos dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą
pažinti, lankyti ir juo naudotis,
◦ faktai apie svarbius įvykius – 1939 m. Klaipėdos krašte pastatyti vokiečių įtvirtinimai
yra vienas iš unikalių faktų vokiečių fortifikacijos istorijoje. Jie buvo pastatyti pagal
tipinius vokiečių karinio jūrų laivyno bunkerių modelius, liko beveik nepažeisti per
karinius veiksmus, yra reikšmingi fortifikacijos paminklai.
2. Kukuliškių (Karklės) baterijos šaudmenų sandelio bunkeris (unikalus objekto kodas
34575):
- objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis,
– objektas įraįytas kaip: pavienis objektas,
- vertingųjų savybių pobūdis: inžinerinis(lemiantis reikšmingumą, tipiškas), istorinis (lemiantis
reikšmingumą, tipiškas),
- teritorijos plotas: 0,0696 ha .
Vertingosios savybės:
◦ tūrinė erdvinė kompozicija – gelžbetonio konstrukcijos tipinis šaudmenų sandėlio
bunkeris, virš kurio suformuotas dirbtinis žemės pylimas,
◦ konstrukcija – gelžbetonio konstrukcijos tipinis jšaudmenų sandėlio bunkerio
statinys,
◦ pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gynybinė (Klaipėdos pakrantės artilerijos
baterijos, vadintos pakrantės baterija Memel-Nord, užnugario, aprūpinimo zonos
statinys – šaudmenų sandelis), statinio naudojimo apimtys neturi pažeisti objekto ar
jo dalių vertingųjų savybių, turi būti sudaromos sąlygos dabarties ir ateities kartoms
nekilnojamąjį kultūros paveldą pažinti, lankyti ir juo naudotis,
◦ faktai apie svarbius įvykius – 1939 m. Klaipėdos krašte pastatyti vokiečių įtvirtinimai
yra vienas iš unikalių faktų vokiečių fortifikacijos istorijoje. Jie buvo pastatyti pagal
tipinius vokiečių karinio jūrų laivyno bunkerių modelius, liko beveik nepažeisti per
karinius veiksmus, yra reikšmingi fortifikacijos paminklai.
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