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1 Klaipėdos miesto darnaus judumo plano viešieji susitikimai ir diskusijos 

 

Šioje ataskaitoje yra pateikiama Klaipėdos miesto darnaus judumo plano viešųjų susitikimų 

informacija, renginių tinklelis, programa, susitikimų protokolai, dalyvių sąrašai, nuotraukos, taip pat projekto 

viešinimo informacija.  

Klaipėdos miesto darnaus judumo planas yra pagrindinis dokumentas, numatantis miestiečių 

galimybes ir būdus judėti mieste, tad jo rengimas yra pirmiausiai aktualus miesto bendruomenei. Norint išgirsti 

klaipėdiečių, suinteresuotų šalių, įvairių sričių ekspertų poreikius ir nuomones, rengiant darnaus judumo planą 

buvo taikyta dalyvavimu pagrįsta planavimo metodika - public participation.  

Darnaus judumo plano rengimo metu buvo organizuojami vieši susitikimai, kuriuose buvo 

diskutuojama įvairiomis judumo temomis, apsisprendžiama dėl prioritetų, teikiamos pastabos ir pasiūlymai 

visoms plano dalims. Viešų susitikimų ir visuomenės įtraukimo tikslas:  

• Suteikti galimybę suinteresuotoms šalims bei miestiečiams dalyvauti darnaus judumo plano rengime; 

• Sukurti pagrindą, vietą bei laiką diskusijai; 

• Įvesti darnaus judumo plano komiteto narius į visų temų problematiką; 

• Geriau įsigilinti ir suprasti miestiečių keliavimo įpročius ir poreikius. 

 

Viso Klaipėdos darnaus judumo plano rengimo metu įvyko 15 susitikimų: 

• 2017 m. pradžios susitikimai – teminiai seminarai buvo skirti išsiaiškinti judumo situaciją mieste, 

aptarti analizių rezultatus; 

• 2017 m. rudens susitikimuose buvo apsisprendžiama dėl pasirenkamo varianto; 

• 2017m. lapkričio-gruodžio mėnesio susikitimuose diskutuota apie viziją ir veiksmų plano priemones, 

priemonės tikslintos pagal pastabas; 

• 2018 m. metais susitikimai buvo skirti aptarti visuomenės pateiktoms pastaboms bei pristatyti visą 

parengtą planą visuomenei. 

 

Susitikimų tikslinė auditorija buvo darnaus judumo plano komiteto nariai, organizacijų, verslo, 

pramonės, investuotojų, bendruomenių atstovai. Renginiai buvo vieši, todėl į juos buvo kviečiami miestiečiai, 

dalyvavo visuomeninių organizacijų, klubų, bendruomenių atstovai, pavieniai aktyvūs gyventojai. Susitikimai 

vyko Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas“ arba Klaipėdos miesto savivaldybėje. Susitikimų tikslus 

laikas buvo kintamas, atsižvelgiant į kiekvieno susitikimo tikslinės grupės dienos grafiką, susitikimų trukmę.  

Susitikimų formatas - interaktyvios diskusijos. Renginių pradžioje buvo pristatoma tema, po pristatymo vyko 

maderuojamos diskusijos.  
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2 Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komitetas  

Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengime dalyvavo plano komitetas. Komitetas dalyvavo 

visuose plano rengimo etapuose, vertino plano uždavinių ir konkrečių tikslų siekimo pažangą, dalyvavo 

viešuosiuose susitikimuose, nagrinėjo visuomenės pateiktus pasiūlymus, tvirtino visas plano dalis. 

Klaipėdos darnaus judumo plano komitetą sudarė įvairių sričių specialistai, organizacijų atstovai, 

savivaldybės administracijos padalinių atstovai, gyventojų bendruomenės, bendruomeninės organizacijos, 

asociacijos.   

Toliau prisegami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl komiteto 

sudėties. 

  



 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO KOMITETO SUDARYMO 
 

2015 m. spalio 27 d. Nr. AD1-3167 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 

E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“: 

1. S u d a r a u  šios sudėties Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komitetą: 

pirmininkas – Saulius Budinas, Savivaldybės administracijos direktorius; 

nariai: 

Raimondas Bakas, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės atstovas; 

Igor Bril, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;  

Indrė Butenienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja;  

Audra Daujotienė, Socialinių reikalų departamento direktorė; 

Dainius Diska, asociacijos „ITS Lietuva“ atstovas; 

Ieva Dobilinskienė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovė; 

Liudvikas Dūda, Miesto ūkio departamento direktorius;  

Simonas Gentvilas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio 

planavimo komiteto pirmininkas; 

Raimundas Grigaliūnas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovas; 

Linas Kasparavičius, Saugios laivybos administracijos atstovas; 

Donatas Kaubrys, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovas; 

Viktoras Kavolis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Danė“ atstovas; 

Saulius Liekis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Pajūris“ atstovas; 

Kastytis Macijauskas, Urbanistinės plėtros departamento direktorius; 

Jonas Mažeiko, Klaipėdos miesto bendruomenės „Baltija“ atstovas; 

Aldas Milišiūnas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas; 

Rimantas Mockus, Transporto skyriaus vedėjas; 

Gintaras Neniškis, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atstovas; 

Rasa Paukšto, Klaipėdos miesto bendruomenės „Marios“ atstovė; 

Gediminas Petrušinas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas; 

Kęstutis Pralgauskas, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ atstovas; 

Algirdas Ronkus, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas; 

Adolfas Ruškys, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovas; 

Saulius Ružinskas, Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovas; 

Vladas Šeporaitis, AB „Smiltynės perkėla“ atstovas; 

Artūras Šulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas; 

Alina Velykienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; 

Ričardas Zulcas, Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius; 

Milda Žekonytė, Urbanistikos skyriaus vedėja. 
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2. N u r o d a u, kad komiteto narys, negalintis dalyvauti komiteto posėdyje, vietoje savęs 

deleguoja kitą skyriaus specialistą ar įstaigos atstovą. 

3. P a v e d u  komiteto nariams pagal kompetenciją: 

3.1. derinti plano dalis ir protokoliniu sprendimu pritarti kiekvienai plano daliai; 

3.2. nagrinėti pateiktus juridinių ar fizinių asmenų pasiūlymus ir priimti protokolinį 

sprendimą dėl pateiktų pasiūlymų tikslingumo; 

3.3. vykdant plano stebėseną, vertinti plano uždavinių ir konkrečių tikslų siekimo pažangą 

pagal numatytus terminus.  

4. P a v e d u  Strateginio planavimo skyriui, po Klaipėdos miesto darnaus judumo plano 

parengimo, kartą per metus organizuoti susitikimą su plano komitetu ir komisija dėl plano 

įgyvendinimo proceso eigos. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Požanovskienė, tel. 39 32 27 

2015-10-20 



 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2015 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. AD1-3167 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS 

JUDUMO PLANO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO 
 

2017 m. vasario 3 d. Nr. AD1-323 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  

p a k e i č i u  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 

27 d. įsakymo Nr. AD1-3167 „Dėl Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto sudarymo“ 

1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. S u d a r a u  šios sudėties Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komitetą: 

pirmininkas – Saulius Budinas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius; 

nariai: 

Raimondas Bakas, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės atstovas; 

Igor Bril, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas;  

Indrė Butenienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo 

skyriaus vedėja;  

Audra Daujotienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų 

departamento direktorė; 

Dainius Diska, asociacijos „ITS Lietuva“ atstovas; 

Ieva Dobilinskienė, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovė; 

Liudvikas Dūda, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 

direktorius;  

Raimundas Grigaliūnas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro atstovas; 

Algirdas Grublys, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio 

planavimo komiteto pirmininkas; 

Linas Kasparavičius, Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovas; 

Donatas Kaubrys, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovas; 

Viktoras Kavolis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Danė“ atstovas; 

Saulius Liekis, Klaipėdos miesto bendruomenės „Pajūris“ atstovas; 

Kastytis Macijauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento direktorius; 

Elida Mantulova, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; 

Jonas Mažeiko, Klaipėdos miesto bendruomenės „Baltija“ atstovas; 

Aldas Milišiūnas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas; 

Rimantas Mockus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 

Transporto skyriaus vedėjas; 

Gintaras Neniškis, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ atstovas; 

Rasa Paukšto, Klaipėdos miesto bendruomenės „Marios“ atstovė; 

Gediminas Petrušinas, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas; 

Kęstutis Pralgauskas, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ atstovas; 
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Algirdas Ronkus, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas; 

Adolfas Ruškys, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovas; 

Saulius Ružinskas, Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovas; 

Vladas Šeporaitis, AB „Smiltynės perkėla“ atstovas; 

Artūras Šulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas; 

Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos 

departamento direktorius; 

Milda Žekonytė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros 

departamento Urbanistikos skyriaus vedėja.“ 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio 

įsakymo paskelbimo dienos. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Lina Požanovskienė, tel. 39 32 27 

2017-01-31 
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3 Klaipėdos miesto darnaus judumo plano viešinimas  

Rengiant Klaipėdos miesto darnaus judumo planą buvo siekiama skaidrumo ir atvirumo, todėl visa 

plano informacija buvo prieinama ir viešinama. Viso projekto metu informacija buvo skelbiama savivaldybės 

tinklalapyje, skelbimų lentoje, socialinio tinklo Facebook savivaldybės ir  PORTIS projekto paskyrose, 

vietinėje spaudoje (kaip kurie svarbesni renginiai), siųsti individualūs kvietimai suinteresuotiems asmenims ir 

komiteto nariams el. paštu, skirtingi etapai buvo pristatyti urbanistikos skyriaus naujienų tinklaraštyje. 

Klaipėdos darnaus judumo plano renginiai, diskusijos, numatytos priemonės ne kartą buvo aprašytos vietinėje 

žiniasklaidoje.   

Toliau pateikiamos nuorodos ir straipsniai apie Klaipėdos miesto darnaus judumo planą, sprendinius, 

susitikimus.  

Nuoroda Kokia informacija pateikiama 

Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapis, su visa projekto informacija www.klaipeda.lt  

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-

programa/klaipedos-miesto-darnaus-judumo-planas/3611  

Informacija apie atliktas plano dalis, 

susitikimus, susitikimų programa, 

apibendrinimas; 

Kiekvienas naujas įrašas iškart 

paskelbus būdavo matomas naujienų 

skiltyje. 

Klaipėdos miesto savivaldybės, urbanistikos skyriaus naujienų tinklaraštis http://urbanklaipeda.blogspot.lt/  

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/search/label/darnaus%20judumo%20planas  Visa su darniu judumu susikusi 

informacija, straipsniai su 

raktažodžiu „darnaus judumo planas“ 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2018/03/parengtas-klaipedos-miesto-

darnaus.html  

Pranešama kad parengtas darnaus 

judumo planas, pristatomi 

sprendiniai, kviečiama teikti 

pasiūlymus, 2018-03-08 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/10/konferencija-darnaus-judumo-

sprendimai.html  

Kvietimas į darnaus judumo 

konferenciją ir diskusiją apie darnaus 

judumo plano priemones, 2017-10-

09. 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/08/darnaus-judumo-mieste-

variantu.html  

Kvietimas į variantų pristatymą, 

2017-08-31.  

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/search/label/darnaus%20judumo%20planas  Pristatyti trys judumo variantai, 

kviečiama balsuoti, 2017-09-15. 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/06/darnaus-judumo-plano-

susitikime.html  

Teminės diskusijos apie miesto 

logistiką, parkavimą ir modalinį 

kelionių pasiskirstymą 

apibendrinimas, 2017-06-12. 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/06/darnaus-judumas-diskusijos-

dviraciu.html  

Teminės diskusijos „Dviračių 

dalinimosi sistema, pėstieji, eismo 

sauga ir transporto sistemos 

visuotinimas“  apibendrinimas, 2017-

06-01. 

http://www.klaipeda.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-darnaus-judumo-planas/3611
https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-darnaus-judumo-planas/3611
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/search/label/darnaus%20judumo%20planas
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2018/03/parengtas-klaipedos-miesto-darnaus.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2018/03/parengtas-klaipedos-miesto-darnaus.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/10/konferencija-darnaus-judumo-sprendimai.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/10/konferencija-darnaus-judumo-sprendimai.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/08/darnaus-judumo-mieste-variantu.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/08/darnaus-judumo-mieste-variantu.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/search/label/darnaus%20judumo%20planas
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/06/darnaus-judumo-plano-susitikime.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/06/darnaus-judumo-plano-susitikime.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/06/darnaus-judumas-diskusijos-dviraciu.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/06/darnaus-judumas-diskusijos-dviraciu.html
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http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/05/antrame-darnaus-judumo-plano-

susitikime.html  

Teminės diskusijos apie viešąjį 

transportą apibendrinimas, 2017-05-

23. 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/04/informuojame-kad-geguzes-4-

d.html  

Kvietimas į teminę diskusiją, 2014-

04-24. 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/04/pirmame-darnaus-judumo-plano-

susitikime.html  

Įvadinio susitikimo apibendrinimas, 

2017-04-10. 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/02/klaipedos-miesto-darnaus-judumo-

planas.html  

Kvietimas į įvadinį susitikimą, 2017-

02-27. 

2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje tinklalapis www.esinvesticijos.lt/  

http://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/kvieciame-i-klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-mieste-variantu-2030-metams-pristatyma-ir-svarstyma  

Kvietimas į judumo variantų 

pristatymą ir diskusiją,  2017-09-13. 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/klaipedos-miesto-gyventojai-

kvieciami-i-miesto-darnaus-judumo-plano-viesaji-aptarima-diskusija  

Kvietimas į diskusiją apie logistiką, 

elektromobilius,  2017-06-08. 

Naujienų portalas www.atviraklaipeda.lt  

https://www.atviraklaipeda.lt/2018/04/06/darnus-judumas-demesi-prikauste-

vite/  

Pranešimas apie susitikimo 

rezultatus, diskusijas ir atsakymus į 

gyventojų pastabas, 2018-04-06. 

https://www.atviraklaipeda.lt/2018/04/05/kaip-mieste-judesime-2030-aisiais/  Pranešimas apie galutinį DJP 

pristatymą, 2018-04-05 

https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/15/pristatys-darnaus-judumo-plano-

vizija/  

Pranešimas apie vizijos ir veiksmų 

plano pristatymą, 2017-11-15. 

https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/17/uz-84-tukstanciu-planai-

vasiukams/  

Įvykusios diskusijos savivaldybėje 

apibendrinimas, 2017-11-17. 

https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/22/simtas-tukstanciu-dar-vienai-

vasiuku-vizijai/  

Informacija apie įvykusią diskusiją 

savivaldybėje, 2017-11-22. 

Naujienų portalas www.ve.lt  

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipeda-pradeda-rengti-

darnaus-judumo-plana-1536168/  

Pranešimas apie planuoajmą įvadinį 

susitikimą, 2017-03-02. 

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/pradeda-rengti-darnaus-

judumo-plana-

1536187/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas  

Pranešimas apie įvykusį įvadinį 

susitikimą, 2017-03-03. 

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/darnaus-

judumo-planuotojai-pazvelge-i-miesto-logistika-

1559952/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas  

Pranešimas apie įvykusią diskusiją 

apie miesto logistiką, 2017-06-14. 

Portalas www.madeinklaipeda.lt  

https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/transportas/pristatomas-parengtas-

klaipedos-darnaus-judumo-planas/ 

Portalas madeinklaipeda.lt praneša 

apie parengtą DJ planą, 2018-04-05. 

http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/05/antrame-darnaus-judumo-plano-susitikime.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/05/antrame-darnaus-judumo-plano-susitikime.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/04/informuojame-kad-geguzes-4-d.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/04/informuojame-kad-geguzes-4-d.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/04/pirmame-darnaus-judumo-plano-susitikime.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/04/pirmame-darnaus-judumo-plano-susitikime.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/02/klaipedos-miesto-darnaus-judumo-planas.html
http://urbanklaipeda.blogspot.lt/2017/02/klaipedos-miesto-darnaus-judumo-planas.html
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/kvieciame-i-klaipedos-miesto-darnaus-judumo-mieste-variantu-2030-metams-pristatyma-ir-svarstyma
http://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/kvieciame-i-klaipedos-miesto-darnaus-judumo-mieste-variantu-2030-metams-pristatyma-ir-svarstyma
http://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/klaipedos-miesto-gyventojai-kvieciami-i-miesto-darnaus-judumo-plano-viesaji-aptarima-diskusija
http://www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/klaipedos-miesto-gyventojai-kvieciami-i-miesto-darnaus-judumo-plano-viesaji-aptarima-diskusija
http://www.atviraklaipeda.lt/
https://www.atviraklaipeda.lt/2018/04/06/darnus-judumas-demesi-prikauste-vite/
https://www.atviraklaipeda.lt/2018/04/06/darnus-judumas-demesi-prikauste-vite/
https://www.atviraklaipeda.lt/2018/04/05/kaip-mieste-judesime-2030-aisiais/
https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/15/pristatys-darnaus-judumo-plano-vizija/
https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/15/pristatys-darnaus-judumo-plano-vizija/
https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/17/uz-84-tukstanciu-planai-vasiukams/
https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/17/uz-84-tukstanciu-planai-vasiukams/
https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/22/simtas-tukstanciu-dar-vienai-vasiuku-vizijai/
https://www.atviraklaipeda.lt/2017/11/22/simtas-tukstanciu-dar-vienai-vasiuku-vizijai/
http://www.ve.lt/
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipeda-pradeda-rengti-darnaus-judumo-plana-1536168/
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipeda-pradeda-rengti-darnaus-judumo-plana-1536168/
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/pradeda-rengti-darnaus-judumo-plana-1536187/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/pradeda-rengti-darnaus-judumo-plana-1536187/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/pradeda-rengti-darnaus-judumo-plana-1536187/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/darnaus-judumo-planuotojai-pazvelge-i-miesto-logistika-1559952/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/darnaus-judumo-planuotojai-pazvelge-i-miesto-logistika-1559952/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/darnaus-judumo-planuotojai-pazvelge-i-miesto-logistika-1559952/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas
http://www.madeinklaipeda.lt/
https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/transportas/pristatomas-parengtas-klaipedos-darnaus-judumo-planas/
https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/transportas/pristatomas-parengtas-klaipedos-darnaus-judumo-planas/
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https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/miestas/ryt-bus-pristatyta-

klaipedos-darnaus-judumo-plano-vizija/  

Pranešimas apie vizijos ir veiksmų 

plano pristatymą, 2017-11-17. 

https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/transportas/apsukas-didina-

darnaus-judumo-plano-rengejai/  

Pranešimas apie įvykusią diskusiją, 

2017-06-08 

Kiti šaltiniai 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/klaipedos-zinios/klaipeda-rengia-

darnaus-judumo-plana-ragins-atsisakyti-automobiliu-rupinsis-pesciaisiais-

839-763040  

Portalas 15min.lt praneša apie 

įvadinį darnaus judumo plano renginį 

ir įvykusią diskusiją, 2017-03-02. 

http://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/darnaus-judumo-

planas-isklausys-klaipedieciu-nuomone-799801  

Portalas diena.lt praneša apie įvadinį 

darnaus judumo plano renginį ir 

diskusiją, 2017-03-02. 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/darnaus-judumo-

planas-isklausys-klaipedieciu-nuomone-799801  

Portalas klaipeda.diena.lt praneša 

apie įvadinį darnaus judumo plano 

renginį, 2017-03-02. 

http://pilotas.lt/2017/03/03/architektura/eko/klaipeda-judes-darniai-pradetas-

rengti-darnaus-judumo-planas/  

Pilotas.lr naujienų portalas praneša 

apie įvykusį įvadinį susitikimą, 

2017-03-03. 

 

  

https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/miestas/ryt-bus-pristatyta-klaipedos-darnaus-judumo-plano-vizija/
https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/miestas/ryt-bus-pristatyta-klaipedos-darnaus-judumo-plano-vizija/
https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/transportas/apsukas-didina-darnaus-judumo-plano-rengejai/
https://www.madeinklaipeda.lt/naujienos/transportas/apsukas-didina-darnaus-judumo-plano-rengejai/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/klaipedos-zinios/klaipeda-rengia-darnaus-judumo-plana-ragins-atsisakyti-automobiliu-rupinsis-pesciaisiais-839-763040
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/klaipedos-zinios/klaipeda-rengia-darnaus-judumo-plana-ragins-atsisakyti-automobiliu-rupinsis-pesciaisiais-839-763040
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/klaipedos-zinios/klaipeda-rengia-darnaus-judumo-plana-ragins-atsisakyti-automobiliu-rupinsis-pesciaisiais-839-763040
http://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/darnaus-judumo-planas-isklausys-klaipedieciu-nuomone-799801
http://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/darnaus-judumo-planas-isklausys-klaipedieciu-nuomone-799801
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/darnaus-judumo-planas-isklausys-klaipedieciu-nuomone-799801
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/darnaus-judumo-planas-isklausys-klaipedieciu-nuomone-799801
http://pilotas.lt/2017/03/03/architektura/eko/klaipeda-judes-darniai-pradetas-rengti-darnaus-judumo-planas/
http://pilotas.lt/2017/03/03/architektura/eko/klaipeda-judes-darniai-pradetas-rengti-darnaus-judumo-planas/
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4 Renginių tinklelis 

2017 metai 

 

2018 metai 

            Viešieji susitikimai, DJP komiteto posėdžiai, diskusijos, pristatymai 

Visuomenė supažindinama su DJP nuo vasario 28d. iki kovo 28d. 
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Nr. Data Pavadinimas Dalyviai Renginio tikslas 

1. 2017-03-02 Įvadinis susitikimas

  

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pristatyti DJP eigą, tikslus, 

metodiką, komandą, temines 

dalis, supažindinti su darnaus 

judumo samprata. 

2. 2017-05-04 Diskusija „Viešas 

transportas, ITS sistemos“ 

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pristatyti tarpinius teminių 

dalių analizių rezultatus; 

Diskutuoti apie viešojo 

transporto Klaipėdoje 

privalumus ir trūkumus bei apie 

intelektinių transporto sistemų 

galimybes mieste; 

Gauti gyventojų pastabas ir 

idėjas, kurios papildys 

tolimesnį DJP rengimo procesą. 

3. 2017-05-18 Diskusija „Pėstieji, dviračiai, 

eismo sauga, transporto 

visuotinimas“ 

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pristatyti tarpinius teminių 

dalių analizių rezultatus; 

Diskutuoti apie pėsčiųjų, 

dviratininkių, žmonių su 

negalia judėjimą Klaipėdoje, 

sužinoti apie esamos 

infrastruktūros privalumus; 

Gauti gyventojų pastabas ir 

idėjas, kurios papildys 

tolimesnį DJP rengimo procesą. 

4. 2017-06-08 Diskusija „Automobilių 

statymas, logistika, 

elektromobiliai“ 

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pristatyti tarpinius teminių 

dalių analizių rezultatus; 

Diskutuoti apie logistikos įtaką 

miestui, automobilių statymo 

bei kitus eismo valdymo 

iššūkius, elektromobilių tinklo 

plėtros galimybes; 

Gauti gyventojų pastabas ir 

idėjas, kurios papildys 

tolimesnį DJP rengimo procesą. 

5. 2017-07-04 Esamos situacijos ir teminių 

dalių analizių pristatymas 

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pristatyti analizių rezultatus, 

pasitikrinti išvadas; 

6. 2017-09-13 Vizijos formavimas  ir trijų 

variantų svarstymas 

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Įvertinti pasiūlytą darnaus 

judumo viziją; 

Įvertinti ir diskutuoti apie tris 

judumo variantus, išrinkti 

priimtiniausią; 
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7. 2017-09-28 Judumo variantų pristatymas DJP komitetas, rengėjai, 

savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pristatyti tris judumo variantus, 

apsispręsti dėl pasirinkto 

varianto; 

8. 2017-10-

9/10 

Konferencija: „Darnaus 

judumo sprendimai 

Klaipėdai“ 

 

Užsienio ekspertai, DJP 

komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pasidalinti gerąją užsienio 

patirtimi.  

Pristatyti apibendrintą darnaus 

judumo variantą ir aptarti jį 

kartu su visuomenės atstovais, 

užsienio ekspertais; 

Diskutuoti apie priemones. 

9. 2017-11-17 Vizijos ir veiksmų plano 

svarstymas 

DJP komitetas, rengėjai, 

savivaldybės 

administracijos atstovai 

Svarstyti viziją ir veiksmų 

plano priemones; 

10. 2017-11-27 Vizijos ir veiksmų plano 

svarstymas 

DJP komitetas, rengėjai, 

savivaldybės 

administracijos atstovai 

Svarstyti viziją ir veiksmų 

plano priemones; 

11. 2017-12-14 Vizijos ir veiksmų plano 

svarstymas 

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Pristatyti viziją ir veiksmų 

planą, aptarti priemones; 

12. 2017-12-20 Vizijos ir veiksmų plano 

svarstymas 

DJP komitetas, rengėjai, 

savivaldybės 

administracijos atstovai 

Svarstyti viziją ir veiksmų 

plano priemones; 

13. 2018-03-27 DJMP pristatymas 
Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 

Miesto plėtros ir 

strateginio planavimo 

komitetas 

Pristatyti parengtą DJMP 

14. 2018-03-30 Atsakymų visuomenei 

aptarimas 

DJP komitetas, 

savivaldybės 

administracijos atstovai 

Apsispręsti dėl atsakymų 

visuomenei dėl DJP; 

15. 2018-04-05 Darnaus judumo plano 

pristatymas visuomenei 

DJP komitetas, visuomenė, 

rengėjai, savivaldybės 

administracijos atstovai 

Visuomenei pristatyti visą DJP 

rengimo eigą, rezultatus, 

priemones; 

Pristatyti visuomenės pateiktas 

pastabas ir atsakymus į jas; 

Atsakyti į visuomenės 

klausimus. 
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5 Susitikimų nuotraukos 

 

2018-03-02 Įvadinis susitikimas. Pristatymas apie darnaus judumo sampratą, pasaulines miestų raidos 

tendencijas bei diskusijos. Šaltinis: fotografuota autorių 

 

2017-05-04 Teminis seminaras apie viešąjį transportą ir ITS. Klaipėdos viešojo transporto ir ITS esamos 

situacijos pristatymas bei moderuojamos diskusijos apie viešojo transporto problemas. Šaltinis: fotografuota 

autorių 

 

2017-05-18 Teminis seminaras apie bemotorį transportą ir eismo saugą. Įspūdžių pasidalinimas apie kliūtis 

judant su neįgaliųjų vežimėliu Klaipėdoje. Diskusijos grupėse, problemų įvardinimas ir prioretizavimas. Šaltinis: 

fotografuota autorių 
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2017-06-08 Teminis seminaras apie miesto logistiką. Diskusijos grupėse prie Klaipėdos žemėlapio apie uosto ir 

miesto sąveiką. Šaltinis: fotografuota autorių 

2017-07-04 Esamos būklės ir teminių dalių analizių pristatymas. Šaltinis: fotografuota autorių 

2017-09-13 Variantų pristatymas. Darnaus judumo variantų pristatymas ir diskusijos apie jų privalumus ir 

trūkumus Šaltinis: fotografuota autorių 
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2017-10-9/10 Galutinio varianto pristatymas ir diskusija apie priemones. Apibendrinto varianto pristatymas 

ir diskusijos apie galimas priemones ir prioritetus PORTIS konferencijoje Šaltinis: fotografuota autorių 

 

 

2018-04-05 Galutinis darnus judumo pristatymas visuomenei. Šaltinis: PORTIS Klaipėda 
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6 Susitikimų programa, protokolai ir dalyvių sąrašai  

 

Rengiant Klaipėdos miesto darnaus judumo planą įvyko 15 įvairiausių diskusijų, posėdžių, pristatymų. Į 

daugumą susitikimų, ypač į tuos, kurie buvo orientuoti į plačiąją visuomenę, buvo parengiami kvietimai-

plakatai su programa, šie kvietimai buvo siunčiami elektroniniu paštu įvairioms organizacijoms, visuomenės 

atstovams, politikams. Šie kvietimai yra pateikiami. Į kitus susitikimus, ypač į tuos, kuriuose daugiausiai 

dalyvavo darnaus judumo plano komitetas ir savivaldybės administracijos įvairių skyrių atstovai, buvo 

kviečiama elektroniniu paštu. Šie kvietimai nėra pateikiami.  

Renginiai ir susitikimai buvo skirtingi: vieni labiau formalūs, kiti laisvi, kaip grupinės diskusijos ir kūrybinės 

dirbtuvės. Neformalių susitikimų protokolai nėra pateikiami, nes juose informacija ir nuomonės buvo renkami 

kitais būdais, t.y. žymint ant žemėlapių, pildant užduočių lapus, korteles ir lipdukus.  

Vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-108(1.5E) 

„Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintų gairių 31 punktu, plano komitetas 

protokoliniu sprendimu pritarė kiekvienai plano daliai (I Esamos judumo situacijos mieste analizei, II Teminių 

dalių analizei –.2017-07-10 protokolas Nr. ADM1-197, III Judumo mieste variantams (iki 2030 m.) ir veiksmų 

planui (iki 2020 m.) – 2017-12-21 protokolas Nr. ADM1-427.).  

Toliau pateikiami įvykusių renginių medžiaga: 

- Kvietimai su programa; 

- Susitikimų protokolai; 

- Dalyvių sąrašai. 

  



Kviečiame į pirmąjį Klaipėdos miesto darnaus judumo plano 
visuomenės įtraukimo renginį, kurio metu miestiečiai bus 
supažindinami su darnaus judumo plano tikslais, metodika ir 
eiga. Apskrito stalo diskusijų formate bus išklausomi miestiečių 
lūkesčiai, identifikuojamos pagrindinės spręstinos judumo 
problemos, aptariama esama situacija, sužymimi „karštieji“ 
Klaipėdos taškai ar sritys. Klaipėdos miesto darnaus judumo 
planas – tai strateginis planavimo dokumentas, kurio tikslas 
spręsti Klaipėdos miestui kylančius susisiekimo iššūkius, 
įgyvendinti pasaulinius ekologiškumo reikalavimus bei padaryti 
miestą patogų tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams. 

Renginį moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano 
rengėjai: „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU miestų 
planavimo mokslo institutas. Klaipėdos miesto darnaus judumo 
planas bus parengtas iki 2017 metų galo, jo rengimo metu bus 
organizuojami 10 viešų renginių su visuomene. 

Rengėjų kontaktai: info@pu-pa.eu +370 688 18329

KLAIPĖDOS
MIESTO
DARNAUS
JUDUMO
PLANAS

13.45 - 14.00  
Registracija

14.00 - 15.00
Projekto pristatymas 

15.00 - 16.00
Apskritojo stalo diskusijos

ĮVADINIS SUSITIKIMAS
 2017 m. Kovo 2 d. 14.00 val.

Bangų g. 5A, Seminarų salėje A
Kultūros fabrike











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIEŠASIS TRANSPORTAS IR  
INTELEKTINĖS TRANSPORTO SISTEMOS  
Informuojame, kad gegužės 4 d. 16.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" (adresu: 
Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto posėdis-teminis 
seminaras „Viešasis transportas ir intelektines transporto sistemos“. Seminaro tikslas yra aptarti 
Klaipėdos viešojo transporto problemas, įvardinti, kurios iš jų yra prioritetinės ir spręstinos 
pirmiausiai, sudėlioti viešojo transporto plėtros tikslus, viziją ir galimas viešojo transporto 
skatinimo priemones.  Seminaras yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius prisijungti ir 
dalyvauti diskusijoje. 

2017 M. GEGUŽĖS 4 D. KŪRYBINIS INKUBATORIUS "KULTŪROS FABRIKAS" 
 
Seminaro programa 

16.00 - 16.30 Pirminės viešojo transporto situacijos Klaipėdoje analizės pristatymas 

• Klaipėdos viešojo transporto duomenys 

• Anketinės apklausos preliminarūs rezultatai  

16.30 -17.45 Moderuojamas darbas grupėse 

• Viešojo transporto problemų įvardinimas ir prioretizavimas, pagal temas 

• Klaipėdos viešojo transporto vizijos apibrėžimas ir tikslų nustatymas 

• Galimos viešojo transporto skatinimo priemonės Klaipėdoje 

Diskusijų temos: 

1. Maršrutų tinklas, viešojo transporto sistemos teritorinis arealas (mieste ir priemiestyje) 
2. Autobusų parkas, naujos viešojo transporto rūšys 
3. Bilietai ir informavimo sistema 
4. Prioritetas eisme viešajam transportui ir intelektinės transporto sistemos 
5. Viešojo transporto sąveikos su kitu transportu 
6. Viešojo transporto įvaizdis ir edukacija 

17.45 - 18.00 Apibendrinimas, renginio pabaiga 

 

Susitikimą moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda „Pupa – 
strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Rengėjų kontaktai: 
+370 688 18329 info@pu-pa.eu 



Vardas Pavarde
Atstovaujama organizacija, arba
kaip susijqs su darniu judumu El.paSto adresas
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TEMINIS SEMINARAS 1 _ VIESASIS TRANSPORTAS IR INTELEKTINES TRANSPORTO SISTEMOS
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Atstova ujama organizacija,
arba kaip susijqs su darniu
iudumu Klaioedoie

El.paSto adresas

Lietuvos Zmoniq su negalia
saunga a.ruskys@gmai l .com

AB,,Lietuvos geleZinkel ia i"a.mi l is iunas@l i t ra i l . l t

Algirdas
Grublys

Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos
N/ ioc tn  n lo f  rnc  i r

strateginio planavimo
komitetas

Algirdas. Grublys@klai peda. lt

Algirdas
Ronkus

Klaipedos rajono
savivaldybes
administraci

a lg irdas. ron kus@klaipedos-r. lt

Klaipedos miesto
savivaldybes mero arturas.sulcas@klai peda. lt

Klaipedos miesto
savivaldybe, Socialiniq
reikalu deoartamentas

Aud ra. Da ujotiene@ kla i peda. lt

Dainius Diska Asociacija,,ITS Lietuva" dainius@vi l techna. l t

Donatas
Kaubrys

Lietuvos Zmoniq su negalia
aplinkos pritaikymo d. kraubrys@apl i nkavisiems. lt

Klaipedos miesto
savivaldybes
administracijos
direktoriaus pavaduot

El ida. Mantulova@klaipeda. l t

Gedimina(
PetruSinas

Klaipedos apskrit ies
vyriausiasis polici jos
komisariatas

ged i m i nas. petrus i nas@pol icrl a. lt

Gintaras
NeniSkis

VSJ,Klaipedos keleiv in is
tra n q nn rta e"

gintaras. neniskis@klaipedatrans

Klaipedos valstybinio j0rq
uosto direkcija i.dobi I inskiene@port. lt

lgor Br i i AB,,Lietuvos geleZinkeliai"

Klaipedos miesto
saviva ldybe, Strateginio
lanavimb skvr ius

I ndre. Buten iene@klaipeda. lt

J O N A S

MaZeiko
Klaipedos miesto
bendruomene,,Balt i  ia"

naikupis@gmai l .com
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Eir.
Nr

Vardas
Pavarde

Atstova ujama orga n izacija,
arba kaip susijqs su darniu
judumu Klaipedoie

El.paSto adresas ParaSas

16
Kastytis
Macijauskas

Klaipedos miesto
savivaldybe, Urbanistines

pletros departamentas
Kastytis. macijauskas@klaipeda. l t

1 - 7
Kocf r  r t i c

Pralgauskas
Vl, ,Klaipedos regiono
kel ia i" k. pra I gauskas@kl rk. lt

' 18 Linas
Kasparavicius

Lietuvos saugios laivybos
administracrja l inas.kasperavic ius@msa. l t

,/),

19 Liudvikas
DIda

Klaipedos miesto
savivaldybe, Miesto 0kio
departamentas

Liudvikas.  Duda@klaipeda. l t

20. Mi lda
zeKonyte

Klaipedos miesto
saviva ldybe, Urbanistines
pletros departamentas

m ilda.zekonyte@kla ipeda. lt
; .?t

flprl"t*
o 1
L t .

Raimondas
Bakas

Klaipedos laisvoji
ekonomine zonoa raimondas@fez.lt V

Raimundas
Grigal i0nas

Klaipedos visuomenes
sveikatos centras

raimundas. gr igal iunas@klaipedo
svsc.sam.lt

Rasa Pauk5to Klaipedos miesto
bendruomene ,,Marios" sk. tempas@gmai l .com

. A
L+ .

Ricardas
Zulcas

Klaipedos miesto
savivaldybe, Investicijq ir
ekonomikos
departamentas

Ricardas.zulcas@klaipeda. lt

25. Rimantas
Mockus

Klaipedos miesto
savivaldybe, Miesto Ukio
departamentas,
Transporto skyrius

Rimantas. mockus@kla ipeda. lt 'P-
/ - - -\ -<.__

26 Saul ius I
Budinas

Klaipedos miesto
savivaldybes
adm in istraciios direktorius

Saul ius.  Budinas@klaipeda. l t

77. Saul ius Liekis,Klaipedos miesto
bendruomene ,Paj0ris" l iekiss@gmai l .com

28 Saul ius
RuZinskas

Lietuvos dviratininku
bendrija saul ius@dvirat is. l t

L Y .
Viktoras
Kavolis

Klaipedos miesto
bendruomene ,Dane" vkovalis@gmail.com

30 Vladas
seporatlts AB,,Smiltynes perkela" vladas@keltas.lt



 

 
 

  
  

 
 

DARNUS JUDUMAS MIESTE: BEVARIKLIS TRANSPORTAS, EISMO 
SAUGA IR TRANSPORTO SISTEMOS VISUOTINIMAS 

 
Informuojame, kad šių metų gegužės 18 d. 14.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks PORTIS projekto 
(Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas, angl. PORT-Cities: Integrating Sustainability) ir Klaipėdos miesto darnaus judumo plano renginys 
„Darnus judumas mieste: bevariklis transportas, eismo sauga ir transporto sistemos visuotinimas“. 

Renginio I dalyje bus pristatomas PORTIS projektas ir planuojama Klaipėdos mieste įrengti dviračių dalijimosi sistema. II dalyje bus aptariamos Klaipėdos 
pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, judėjimo problemos, eismo sauga ir transporto sistemos visuotinimas, sudėliota bevariklio 
transporto plėtros vizija ir galimos integracijos ir skatinimo priemonės.  
 
Trumpa informacija apie PORTIS projektą, kuriame Klaipėdos miesto savivaldybės administracija dalyvauja kartu su partneriais iš kitų Europos miestų: 
Antverpenu (Belgija), Aberdynu (Jungtinė Karalystė), Triestu (Italija), Konstanca (Rumunija) bei mokslo institucijomis. Projekto tikslas – bendromis jėgomis 
surasti inovatyvius sprendimus, siekiant subalansuoti augančius miestų ir uostų transporto srautus, pasiūlyti naujus urbanist inius, transporto reguliavimo ir 
alternatyvaus judėjimo modelius. Projekto vykdymo laikotarpis – 48 mėnesiai (iki 2020 m. rugsėjo).  
 

 

2017 M. GEGUŽĖS 18 D. KŪRYBINIS INKUBATORIUS „KULTŪROS FABRIKAS“ 
 
RENGINIO PROGRAMA 

I DALIS 

14.00 – 14.15 PORTIS projekto pristatymas 

 Projekto tikslai, uždaviniai, užsienio ir Lietuvos partneriai 

 Numatomos įgyvendinti priemonės 

14.15 – 14.45 Galimybių studijos apie dviračių dalijimosi sistemos sukūrimo galimybes Klaipėdos mieste pristatymas 

 Užsienio patirties apžvalga 

 Dviračių dalijimosi sistemos Klaipėdos mieste sukūrimo galimybės 

14.45 – 15.15 Planuojamos įrengti dviračių dalijimosi sistemos pristatymas 

 Dviračių dalijimosi sistemos pasirinkimas, techninės savybės 

 Diskusija apie galimas sistemos įrengimo ir plėtros vietas 

15.15 – 15.30 Kavos pertrauka 

 

II DALIS 

15.30 – 16.00 Pirminės bevariklio transporto situacijos Klaipėdoje analizės pristatymas 

 Esami Klaipėdos miesto bevariklio transporto duomenys 

 Anketinės apklausos preliminarūs rezultatai  

16.00 – 17.15 Moderuojamas darbas grupėse 

 Problemų įvardinimas ir prioretizavimas pagal temas 

 Vizijos apibrėžimas ir tikslų nustatymas 

 Galimos bevariklio transporto skatinimo, specialiųjų poreikių turinčių žmonių integravimo ir eismo saugumo didinimo priemonės Klaipėdoje 

Diskusijų temos: 

1. Pėsčiųjų zonos ir takai 
2. Dviračių takų tinklas ir infrastruktūra 
3. Bevariklio transporto sąveikos su kitu transportu 
4. Eismo sauga ir saugumas 
5. Universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis 
6. Informavimas ir edukacija 

17.15 – 17.30 Apibendrinimas, renginio pabaiga 

 

Susitikimo I dalį moderuos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos PORTIS projekto komanda su partneriu UAB „Smart Continent“. Projekto vadovė 
Vaiva Varnaitė: tel. (8 46) 39 61 27, el. p. vaiva.varnaite@klaipeda.lt.  

Susitikimo II dalį moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų 
planavimo mokslo institutas. Rengėjų kontaktai: mob. +370 688 18329, el. p. info@pu-pa.eu.  

mailto:vaiva.varnaite@klaipeda.lt
mailto:info@pu-pa.eu










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MIESTO LOGISTIKA, PARKAVIMAS, MODALINIS 
PASISKIRSTYMAS IR ELEKTROMOBILIAI 
 

Informuojame, kad birželio 8 d. 15.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" 
(adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto 
posėdis-teminis seminaras „Miesto logistika, parkavimas, modalinis pasiskirstymas ir 
elektromobiliai“.  
Seminaro tikslas yra aptarti miesto ir uosto, geležinkelių, LEZ sąveikas, aptarnavimą, 
logistikos organizavimo iššūkius. Taip pat įvertinti parkavimo mieste reguliavimą, 
galimybės plėsti elektromobilių infrastruktūrą bei diskutuoti apie kelionių pasiskirstymo 
prognozę 2030 metams. 

Seminaras yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės 
administracijos darbuotojus ir visus besidominčius tema prisijungti ir dalyvauti diskusijoje.  

 

2017 M. BIRŽELIO 8 D. 15.00 VAL. "KULTŪROS FABRIKAS" 

 
15.00 - 15.30 Esamos situacijos analizės pristatymas 

15.30 -16.45 Moderuojamas darbas grupėse 
Problemų įvardinimas ir prioretizavimas, pagal temas: 

1. Miesto logistika 
a. Uostas 
b. Geležinkeliai 
c. LEZ 
d. Prekių ir paslaugų pristatymo daugiafunkcėse ir gyvenamosiose teritorijose 

2. Parkavimas  
3. Elektromobiliai 
4. Modalinis kelionių pasiskirstymas 

16.45 - 17.00 Apibendrinimas, renginio pabaiga 

 
Susitikimą moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė komanda 
„Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Rengėjų 
kontaktai: +370 688 18329 info@pu-pa.eu 









ESAMOS SITUACIJOS IR  
TEMINIŲ DALIŲ IŠVADŲ PRISTATYMAS 

Informuojame, kad liepos 4 d. 15.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" 
(adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto 
posėdis, kuriame bus pristatomos ir derinamos esamos situacijos ir teminių dalių išvados. 

Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais ir suinteresuotomis šalimis, aptarti svarbiausią 
teminių dalių problematiką, kuri taps atspirties tašku rugsėjo mėnesį rengiant Klaipėdos 
darnaus judumo variantus ir viziją.  

Susitikimas yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės 
administracijos darbuotojus ir visus besidominčius darniu judumu prisijungti ir dalyvauti 
diskusijoje.  

2017 M. LIEPOS 4 D. 15.00 VAL. "KULTŪROS FABRIKAS" 

15.00 Esamos situacijos ir teminių dalių išvadų pristatymas 

15.45 Klausimai ir diskusijos  

16.30 Renginio pabaiga 

Susitikimą moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė 
komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo 
institutas. Rengėjų kontaktai: +370 688 18329 info@pu-pa.eu 











JUDUMO MIESTE VARIANTŲ PRISTATYMAS 

Informuojame, kad rugsėjo 13 d. 15.00 val. Kūrybiniame inkubatoriuje "Kultūros fabrikas" 
(adresu: Bangų g. 5A, Klaipėda) vyks Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komiteto 
posėdis, kuriame bus pristatomi ir derinami Klaipėdos miesto darnaus judumo variantai 
2030 metams.  

Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais ir suinteresuotomis šalimis aptarti darnaus 
judumo mieste variantus, vertinti kiekvieną jų atskirai, aptarti privalumus, trūkumus, 
pasekmes. Renginio pabaigoje, bendroje diskusijoje susitariama dėl pagrindinių bendrų 
sprendinių ar plano krypčių. 

Susitikimas yra atviras visuomenei, todėl kviečiame miestiečius, savivaldybės 
administracijos darbuotojus ir visus besidominčius darniu judumu prisijungti ir dalyvauti 
diskusijoje.  

2017 M. RUGSĖJO 13D. 15.00 VAL. "KULTŪROS FABRIKAS" 

15.00 - 15.45 Judumo variantų pristatymas 

15.45 - 16.45 Diskusijos grupėse, variantų vertinimas 

16.45 - 17.00 Apibendrinimas, renginio pabaiga 

Susitikimą moderuos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano rengėjai, jungtinė 
komanda „Pupa – strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo mokslo 
institutas. Rengėjų kontaktai: +370 688 18329 info@pu-pa.eu 

































KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

SUSITIKIMO DĖL KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO 

 PROTOKOLAS 

2017-11-29 Nr. ADM1-382 

Posėdis įvyko 2017 m. lapkričio 27 d., 10.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Kastytis Macijauskas, Urbanistinė plėtros departamento direktorius. 

Posėdžio sekretorius – Lina Požanovskienė, Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė. 

Dalyvavo: dalyvių sąrašas pridedamas.  

DARBOTVARKĖ: Klaipėdos miesto darnaus judumo plano vizija ir veiksmų planas.  

SVARSTYTA. Klaipėdos miesto darnaus judumo plano vizija ir veiksmų planas. 

Plano rengėjai parodė, kad Indrės Butenienės atsiųstas iš strateginio veiklos plano išskirtas 

priemones, jie sudėjo į savo parengtą veiksmų planą, tačiau nežino kas dubliuoja, o kas ne. Viziją iš 

dalies papildė pagal pastabas, gautas raštu. Susitikimo dalyviai diskutavo apie kiekvieną priemonę 

atskirai, teikė informaciją plano rengėjams apie vykdomas, planuojamas vykdyti priemones ir miesto 

nusistatytus prioritetus viešajam transportui. Pastebėta, kad vizija ir veiksmų planas ne visiškai 

atitinka. 

NUTARTA: 

1. Patikslinti veiksmų planą, planuojant konkrečias priemones iki 2020 m. ir planuojant

siektinus tikslus (preliminarias priemonių grupes) iki 2030 m., atsižvelgiant į savivaldybės

biudžeto galimybes;

2. Tikslinant veiksmų planą atsižvelgti į 2018-2020 m. Klaipėdos miesto strateginį veiklos

planą, susijusias plėtros programas ir susitikimo metu išsakytas pastabas;

3. Apjungti panašias veiksmų plano priemones (jei reikia išskirti papunkčius ar etapus);

4. Patikslinti viziją pagal praeito darbinio pasitarimo pastabas ir veiksmų plano pakeitimus.

Posėdžio pirmininkas Kastytis Macijauskas 

Posėdžio sekretorius Lina Požanovskienė 





VIZIJOS IR VEIKSMŲ PLANO PRISTATYMAS 

2017 m. gruodžio 14d. 10.00 val. 

Klaipėdos miesto merija, Danės g. 17, 1 a. Posėdžių salė 

Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, 10.00 val. Klaipėdos miesto merijoje (Danės g. 17, 
Klaipėdoje), pirmo aukšto posėdžių salėje vyks Klaipėdos miesto darnaus 
judumo plano komiteto posėdis, kuriame bus pristatomas ir derinamas Klaipėdos 
miesto darnaus judumo planas. Susitikimo tikslas yra su komiteto nariais suderinti 
priemones, prioritetus ir etapus. 

Darbotvarkė 

• Klaipėdos miesto darnaus judumo plano proceso eiga;

• Veiksmų plano ir vizijos pristatymas (sprendiniai);
• Diskusija.

Klaipėdos miesto darnaus judumo veiksmų planą pristatys plano rengėjai: „Pupa 
– strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo institutas.
Rengėjų kontaktai: +370 688 18329 info@pu-pa.eu 
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KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS JUDUMO 
PLANO PRISTATYMAS VISUOMENEI 

2018 m. balandžio 5d. 17.30 val. 

Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A, Klaipėda 

Balandžio 5 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros 

fabrikas“ vyks viešas Klaipėdos miesto darnaus judumo plano pristatomasis 

posėdis visuomenei. Susitikime bus pristatomi Klaipėdos miesto darnaus judumo 

plano tikslai, metodika, dokumento rengimo eiga, pasiūlyta miesto vizija ir 

darnaus judumo plano sprendiniai, taip pat visuomenės pateiktos pastabos bei 

atsakymai į jas. Po pristatymo vyks diskusija, plano rengėjai atsakys į klausimus. 

Kviečiame dalyvauti ! 

Klaipėdos miesto darnaus judumo planą pristatys plano rengėjai: „Pupa – 

strateginė urbanistika“, „Civitta“ ir VGTU Teritorijų planavimo institutas. Rengėjų 

kontaktai: +370 687 90935 info@pu-pa.eu 
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7 Atsakymai į visuomenės pateiktas pastabas  

Apie parengtą Klaipėdos miesto darnaus judumo planą paskelbta viešai 2018 m. vasario 28 dieną Klaipėdos 

miesto savivaldybės tinklalapyje www.klaipeda.lt, savivaldybės skelbimų lentoje, socialinio tinklo Facebook 

savivaldybės ir PORTIS projekto paskyrose. Gyventojai ir organizacijos buvo pakviesti teikti pasiūlymus ir 

pastabas iki kovo 28 dienos. Per mėnesį trukusį plano sprendinių viešinimo laikotarpį buvo sulaukta 11 pastabų 

iš bendruomenių ir įvairių organizacijų.  

Kovo 30 dieną įvyko DJP komiteto posėdis, kuriame buvo nuspręsta, į kurias visuomenės pastabas ir kaip 

atsižvelgti. Vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-

108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintų gairių 33 punktu, 

komitetas nusprendė (2018-04-05 susitikimo protokolas Nr. ADM1-111): 

1. atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, 

pasirinktą darnaus judumo variantą ir neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams; 

2. atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims, pateikiant posėdžio metu pristatytus argumentus ir pasiūlymų 

įvertinimus pristatyti visuomenei viešo susirinkimo metu (balandžio 5 d.). 

Galutinis Klaipėdos miesto darnaus judumo plano pristatymas visuomenei vyko 2018 metų balandžio 5 dieną, 

17.30 val. Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“, Bangų g. 5A, Klaipėda. Apie renginį skelbta 

savivaldybės tinklalapyje, urbanistikos skyriaus naujienų tinklaraštyje, savivaldybės skelbimų lentoje, 

socialinio tinklo Facebook savivaldybės ir PORTIS projekto paskyrose, taip pat žiniasklaidoje. 

Susitikimo pradžioje buvo pristatytos visuomenės pateiktos pastabos ir atsakymai į jas, vėliau sekė viso 

Klaipėdos miesto darnaus judumo plano eigos, tikslų, metodikos ir sprendinių pristatymas. Po pristatymo vyko 

diskusija. 

Toliau yra pateikiami atsakymai į visuomenės pateiktas pastabas (susitikimo protokolas pateiktas 

ankstesniame skyriuje).  

  

http://www.klaipeda.lt/
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VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ 

 

 

   Nr.   

Į 2018-03-26 Nr. UD-9.1.6-846 

 

 

DĖL PASIŪLYMO KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų raštą „Dėl pasiūlymo Klaipėdos 

miesto darnaus judumo planui“ (įregistruotas 2018 m. kovo 26 d., registracijos Nr. R1-1841), kuriame 

teigiate, kad netikslinga Švyturio g. numatyti kaip logistikos koridorių autotransporto kroviniams 

patekti į uosto teritoriją.  

Informuojame, kad Klaipėdos darnaus judumo mieste planas (toliau-DJMP) yra rengiamas 

vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-

108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP 

rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų nuomone, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių įrengimas mieste. Pažymime, kad 

parengtame DJMP veiksmų plane nėra numatyta lėšų įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių 

transportui skirtas jungtis iki 2030 m. Klaipėdos miesto susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo 

metu rengiamuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Klaipėdos miesto bendrojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-

110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, 

Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 

2016 m. parengtoje Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra 

numatytas kaip siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir neprieštarauja 

galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus 

visuomenės pasiūlymus dėl Švyturio g. ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, nutarė 

pritarti šiems DJMP vizijos schemos pataisymams (žr. pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 

3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 
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pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą „Dėl planuojamos Naujojo 

Uosto ir Švyturio gatvių jungties“ (įregistruotas 2018 m. kovo 28 d., registracijos Nr. T4-51), kuris 

yra priskirtas pasiūlymams dėl rengiamo Klaipėdos darnaus judumo mieste plano (toliau-DJMP).  

Informuojame, kad DJMP yra rengiamas vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų 

rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų prašymu, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių įrengimas, taršos mažinimo priemonės nuo 

esamų ūkio subjektų, perspektyvinių gatvių apželdinimas, mašinų stovėjimo aikštelių plėtra 

gyvenamuosiuose rajonuose. Pažymime, kad parengtame DJMP veiksmų plane nėra numatyta lėšų 

įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių transportui skirtas jungtis iki 2030 m. Klaipėdos miesto 

susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo metu rengiamuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Klaipėdos miesto bendrojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-

110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, 

Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 

2016 m. parengtoje Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra 

numatytas kaip siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir galiojančius 

teritorijų planavimo dokumentus. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus visuomenės pasiūlymus 

dėl Švyturio g., nutarė pritarti šiems DJMP vizijos schemos pataisymams (žr. pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 

3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių; 

4. Numatyti perspektyvinį dviračių taką palei esama Švyturio g. ir jos tęsinius.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 
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pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą „Dėl planuojamos Naujojo 

Uosto ir Švyturio gatvių jungties“ (įregistruotas 2018 m. kovo 28 d., registracijos Nr. T4-50), kuris 

yra priskirtas pasiūlymams dėl rengiamo Klaipėdos darnaus judumo mieste plano (toliau-DJMP).  

Informuojame, kad DJMP yra rengiamas vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų 

rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų prašymu, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių įrengimas, taršos mažinimo priemonės nuo 

esamų ūkio subjektų, perspektyvinių gatvių apželdinimas, mašinų stovėjimo aikštelių plėtra 

gyvenamuosiuose rajonuose. Pažymime, kad parengtame DJMP veiksmų plane nėra numatyta lėšų 

įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių transportui skirtas jungtis iki 2030 m. Klaipėdos miesto 

susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo metu rengiamuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Klaipėdos miesto bendrojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-

110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, 

Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 

2016 m. parengtoje Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra 

numatytas kaip siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir galiojančius 

teritorijų planavimo dokumentus. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus visuomenės pasiūlymus 

dėl Švyturio g., nutarė pritarti šiems DJMP vizijos schemos pataisymams (žr. pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 

3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių; 

4. Numatyti perspektyvinį dviračių taką palei esama Švyturio g. ir jos tęsinius.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 



2 

 

pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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 2018-04-09 Nr. (4.36.)-R2-1069 

Į 2017-12-18  pasiūlymą 

 

DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų pasiūlymą „Dėl Klaipėdos darnaus 

judumo veiksmų plano“ (pasiūlymas įregistruotas 2017 m. gruodžio 19 d., reg. Nr. R1-7737).  

Informuojame, kad Klaipėdos darnaus judumo mieste planas (toliau-DJMP) yra rengiamas 

vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-

108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP 

rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones 

pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu transportu, DJMP nėra planuojamas krovininio 

transporto koridorių įrengimas mieste. 

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir neprieštarauja 

galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. DJMP komitetas atsižvelgdamas į Jūsų pasiūlymą, 

nutarė DJMP veiksmų planą papildyti 2.5.1 punktu: „Magistralinių bei kitų dviračių takų trūkstamos 

infrastruktūros atkarpų (jungčių) įrengimas (prioritetą teikiat magistralinėms dviračių jungtims)“.  

 Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje Giruliai žymimi kaip vienas iš lokalių 

centrų, kuriuose plėtojami vietos pėsčiųjų ir dviračių takai, neišskiriant konkrečių gatvių atkarpų 

(patikslinimas atliktas  iki projekto viešinimo procedūrų pradžios, atsižvelgiant į Jūsų pasiūlymą).   

Primename, kad 2018 m. vasario 27 d. raštu Nr. (4.36.)-R2-626 informavome Jus apie 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įvykdytus ir planuojamus vykdyti darbus Giruliuose.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto 

pirmininkui Algirdui Grubliui 

 

 2018-04-09 Nr. TAS-114 

Į    

 

 

DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos darnaus judumo mieste planas (toliau-DJMP) 2018 m. kovo 27 d. buvo svarstomas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdyje 

(2018 m. kovo 28 d. protokolas Nr. TAR-28), kurio metu buvo pasiūlyta atlikti DJMP pataisymų.  

Informuojame, kad DJMP komitetas Jūsų pasiūlymus vertino kartu su kitais visuomenės 

pasiūlymais 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. protokolas Nr. ADM1-111 

pridedamas), kurio metu nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję su DJMP 

sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir neprieštarauja galiojantiems 

teritorijų planavimo dokumentams. Nutarta papildyti DJMP pagal Jūsų pasiūlymus taip: 

1. papildyti DJMP ataskaitą teiginiu: „Skiriamas dėmesys tolimesniųjų priemiesčių 

gyventojams sudaryti galimybę atvykti į darbą geležinkelio transportu“; 

2. papildyti DJMP veiksmų planą 2.5.1 punktu: „Magistralinių bei kitų dviračių takų 

trūkstamos infrastruktūros atkarpų (jungčių) įrengimas (prioritetą teikiat magistralinėms dviračių 

jungtims). Atkreipiame dėmesį, kad DJMP komiteto metu buvo nutarta patikslinti Jūsų siūlytą 

formuluotę; 

3. patikslinti DJMP veiksmų plano 2.5.5. punkto formuluotę: „Uždarų, rakinamų dviračių 

saugyklų įrengimas gyvenamuosiuose rajonuose, prie valstybinių įstaigų ir gyventojų aptarnavimo 

objektų“.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai.  
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 2018-04-10 Nr. (4.76.)-R2-1076 

Į 2018-03-26 Nr. 0300-20-168 

 

DĖL PASIŪLYMO KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų pasiūlymą „Dėl Klaipėdos miesto 

darnaus judumo plano“ (įregistruotas 2018 m. kovo 27 d., registracijos Nr. R1-1864).  

Informuojame, kad Klaipėdos darnaus judumo mieste planas (toliau-DJMP) yra rengiamas 

vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-

108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP 

rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų pasiūlymu, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių ir sunkiasvorio transporto laukimo aikštelių 

įrengimas, ar perspektyvinių gatvių apželdinimas. Pažymime, kad parengtame DJMP veiksmų plane 

nėra numatyta lėšų įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių transportui skirtas jungtis iki 2030 

m. Klaipėdos miesto susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo metu rengiamuose Klaipėdos miesto 

ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Šis susisiekimo sistemos 

sprendinys yra planuojamas ne tik siekiant nukreipti sunkiojo transporto srautą iš KLASCO krovos 

terminalų, bet ir siekiant spręsti mieste didėjančius lengvojo transporto srautus, kylančias susisiekimo 

problemas (spūstis piko, sezono ar kelio darbų metu), pagerinti esamos susisiekimo sistemos 

pralaidumą, užtikrinti rišlų gatvių tinklą. Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto 

bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 2016 m. parengtoje 

Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra numatytas kaip 

siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra 

detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir neprieštarauja 

galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus 

visuomenės pasiūlymus dėl Švyturio g., nutarė pritarti šiems DJMP vizijos schemos pataisymams (žr. 

pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 
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3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 

pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Taip pat informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nėra gavusi Jūsų 

rašte minimų projektinių pasiūlymų Klaipėdos miesto bendrajam planui.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Požanovskienė, tel. (8 46) 39 32 27, el. p. lina.pozanovskiene@klaipeda.lt 

mailto:lina.pozanovskiene@klaipeda.lt


Originalas nebus siunčiamas 

 

Biudžetinė įstaiga  

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46)  39 60 08 

Faks. (8 46)  41 00 47 

El. p. dokumentai@klaipeda.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710823  

 

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJA 
 

 

Linui Andronovui 

El. paštu linas.andronovas@gmail.com 

 2018-04-10 Nr. (31.1.)-RS2-316 

Į 2018-03-28  prašymą 

 

 

DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą „Dėl planuojamos Naujojo 

Uosto ir Švyturio gatvių jungties“ (įregistruotas 2018 m. kovo 28 d., registracijos Nr. T4-52), kuris 

yra priskirtas pasiūlymams dėl rengiamo Klaipėdos darnaus judumo mieste plano (toliau-DJMP).   

Informuojame, kad DJMP yra rengiamas vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų 

rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų prašymu, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių įrengimas, taršos mažinimo priemonės nuo 

esamų ūkio subjektų, perspektyvinių gatvių apželdinimas, mašinų stovėjimo aikštelių plėtra 

gyvenamuosiuose rajonuose. Pažymime, kad parengtame DJMP veiksmų plane nėra numatyta lėšų 

įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių transportui skirtas jungtis iki 2030 m. Klaipėdos miesto 

susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo metu rengiamuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Klaipėdos miesto bendrojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-

110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, 

Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 

2016 m. parengtoje Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra 

numatytas kaip siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir galiojančius 

teritorijų planavimo dokumentus. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus visuomenės pasiūlymus 

dėl Švyturio g., nutarė pritarti šiems DJMP vizijos schemos pataisymams (žr. pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 

3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių; 

4. Numatyti perspektyvinį dviračių taką palei esama Švyturio g. ir jos tęsinius.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 
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pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą „Dėl planuojamos Naujojo 

Uosto ir Švyturio gatvių jungties“ (įregistruotas 2018 m. kovo 28 d., registracijos Nr. T4-53), kuris 

yra priskirtas pasiūlymams dėl rengiamo Klaipėdos darnaus judumo mieste plano (toliau-DJMP).  

Informuojame, kad DJMP yra rengiamas vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų 

rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų prašymu, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių įrengimas, taršos mažinimo priemonės nuo 

esamų ūkio subjektų, perspektyvinių gatvių apželdinimas, mašinų stovėjimo aikštelių plėtra 

gyvenamuosiuose rajonuose. Pažymime, kad parengtame DJMP veiksmų plane nėra numatyta lėšų 

įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių transportui skirtas jungtis iki 2030 m. Klaipėdos miesto 

susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo metu rengiamuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Klaipėdos miesto bendrojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-

110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, 

Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 

2016 m. parengtoje Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra 

numatytas kaip siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir galiojančius 

teritorijų planavimo dokumentus. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus visuomenės pasiūlymus 

dėl Švyturio g., nutarė pritarti šiems DJMP vizijos schemos pataisymams (žr. pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 

3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių; 

4. Numatyti perspektyvinį dviračių taką palei esama Švyturio g. ir jos tęsinius.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 
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pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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Asociacija „Vitės bendruomenė“ 
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 2018-04-12 Nr. (4.39.)-R2-1131 

Į 2018-03-27  prašymą 

 

 

DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI IR KLAIPĖDOS 

MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo jūsų pasiūlymą „Dėl 2007-04-05 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių keitimo/ Klaipėdos m. darnaus judumo plano“ 

(įregistruotas 2018 m. kovo 27 d., registracijos Nr. TAR2-36).  

Informuojame, kad Klaipėdos darnaus judumo mieste planas (toliau-DJMP) yra rengiamas 

vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-

108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP 

rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų pasiūlymu, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių įrengimas, J. Janonio g. ir Švyturio g. 

sankryžos rekonstrukcijos darbai, uosto plėtra šiaurinėje miesto dalyje, taršos mažinimo priemonės 

nuo esamų ūkio subjektų. Pažymime, kad parengtame DJMP veiksmų plane nėra numatyta lėšų 

įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių transportui skirtas jungtis iki 2030 m. Klaipėdos miesto 

susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo metu rengiamuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Klaipėdos miesto bendrojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-

110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, 

Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 

2016 m. parengtoje Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra 

numatytas kaip siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir galiojančius 

teritorijų planavimo dokumentus. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus visuomenės pasiūlymus 

dėl Švyturio g. ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, nutarė pritarti šiems DJMP vizijos 

schemos pataisymams (žr. pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 

3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių; 
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4. Numatyti perspektyvinį dviračių taką palei esama Švyturio g. ir jos tęsinius.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 

pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Visa informacija apie DJMP eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Taip pat informuojame, kad Jūsų pasiūlymas yra perduotas bendrojo plano keitimo rengėjui 

išnagrinėti ir įvertinti dokumento rengimo etape. Šiuo metu yra rengiama bendrųjų sprendinių 

(koncepcijos) formavimo stadija. Priėmus sprendimą dėl pateikto pasiūlymo, informuosime Jus 

atskiru pranešimu.  

Visa informacija apie bendrojo plano eigą, etapus, viešus susirinkimus ir kt. skelbiama 

Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/lit/img/5000. Kilus 

klausimams galite kreiptis el. paštu planavimas@klaipeda.lt arba telefonu (8 46) 39 60 24. 

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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DĖL PASIŪLYMŲ KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų prašymą „Dėl planuojamos Naujojo 

Uosto ir Švyturio gatvių jungties“ (įregistruotas 2018 m. kovo 29 d., registracijos Nr. T4-54), kuris 

yra priskirtas pasiūlymams dėl rengiamo Klaipėdos darnaus judumo mieste plano (toliau-DJMP). 

Informuojame, kad DJMP yra rengiamas vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų 

rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP rengimo gairėmis (toliau-gairės).  

Susipažinę su Jūsų prašymu, informuojame, kad vadovaujantis gairių 6 punktu ir pasirinktu 

darnaus judumo variantu, kuris skatina keliones pėsčiomis, naudojimąsi viešuoju ir bevarikliu 

transportu, DJMP nėra planuojamas logistikos koridorių įrengimas, taršos mažinimo priemonės nuo 

esamų ūkio subjektų, perspektyvinių gatvių apželdinimas, mašinų stovėjimo aikštelių plėtra 

gyvenamuosiuose rajonuose. Pažymime, kad parengtame DJMP veiksmų plane nėra numatyta lėšų 

įrengti Švyturio g. tęsinį ar kitas automobilių transportui skirtas jungtis iki 2030 m. Klaipėdos miesto 

susisiekimo sistema yra sprendžiama šiuo metu rengiamuose Klaipėdos miesto ir Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendruosiuose planuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad DJMP vizijos schemoje yra pažymėta Švyturio g. ir jos tęsinys, kuris 

yra suplanuotas šiuo metu galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. Klaipėdos miesto bendrojo 

plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu  Nr. T2-

110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.1.9. punkte, 

Švyturio g. ir jos tęsinio įrengimas yra numatytas kaip susisiekimo sistemos prioritetinis sprendinys. 

2016 m. parengtoje Klaipėdos miesto susisiekimo galimybių studijoje, Švyturio g. ir jos tęsinys yra 

numatytas kaip siūlomas krovininio transporto koridorius.  Pažymime, kad Švyturio g. ir jos tęsinio 

įrengimas yra detalizuoti parengtuose ir šiuo metu galiojančiuose detaliuosiuose planuose.  

Informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 d. 

protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir galiojančius 

teritorijų planavimo dokumentus. DJMP komitetas atsižvelgdamas į gautus visuomenės pasiūlymus 

dėl Švyturio g., nutarė pritarti šiems DJMP vizijos schemos pataisymams (žr. pridėtą schemą): 

1. Švyturio g. tęsinį iki Naujosios Uosto g. pažymėti kaip teritorijų planavimo dokumentais 

suplanuotą jungtį; 

2. esamos Švyturio g. atkarpos nežymėti kaip sunkiasvorio transporto koridoriaus; 

3. Švyturio g. tęsinį iki P. Lideikio g. pažymėti kaip perspektyvinį sunkiasvorio transporto 

koridorių; 

4. Numatyti perspektyvinį dviračių taką palei esama Švyturio g. ir jos tęsinius.  

Pažymime, kad DJMP vizijos schema yra rekomendacinio pobūdžio ir yra parengta, kad būtų 

lengviau skaityti DJMP veiksmų planą (ataskaitos 8 skyrius „Veiksmų planas“). Schemoje yra 
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pavaizduotos veiksmų plane numatytos priemonės (ar galimos jų alternatyvos), esama susisiekimo 

infrastruktūra ir svarbesnės kitais dokumentais suplanuotos perspektyvinės jungtys.  

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  
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DĖL PASIŪLYMO KLAIPĖDOS DARNAUS JUDUMO MIESTE PLANUI 

 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų pasiūlymą „Dėl pasiūlymo papildyti 

Klaipėdos miesto darnaus judumo planą“ (įregistruotas 2018 m. kovo 16 d., registracijos Nr. R1-1658).  

Informuojame, kad Klaipėdos darnaus judumo mieste planas (toliau-DJMP) yra rengiamas 

vadovaujantis 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įsakymu Nr. 3-

108(1.5E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, patvirtintomis DJMP rengimo 

gairėmis (toliau-gairės). Vadovaujantis gairių 6 punktu, DJMP nėra sprendžiami kalnų dviračių trasų 

įrengimo klausimai.  

Taip pat informuojame, kad DJMP komitetas 2018 m. kovo 30 d. posėdyje (2018 m. balandžio 5 

d. protokolas Nr. ADM1-111 pridedamas), nutarė atsižvelgti į tuos visuomenės pasiūlymus, kurie susiję 

su DJMP sprendiniais, atitinka plano tikslus, pasirinktą darnaus judumo variantą ir neprieštarauja 

galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. DJMP komitetas atsižvelgdamas į Jūsų pasiūlymą ir 

galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, nutarė pritarti šiems DJMP pataisymams: 

1. DJMP vizijos schemoje patikslinti dviračių tako Medelyno kvartale trajektoriją, numatant jį 

šalia Savanorių g. (žr. pridėtą schemą); 

4.  DJMP veiksmų planą papildyti 2.5.1 punktu „Magistralinių bei kitų dviračių takų trūkstamos 

infrastruktūros atkarpų (jungčių) įrengimas (prioritetą teikiat magistralinėms dviračių jungtims). 

Visa informacija apie projekto eigą skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapyje 

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-

darnaus-judumo-planas/3611.  

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos 

apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant bet 

kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.  

PRIDEDAMA: 

1. 2018 m. balandžio 5 d. protokolo Nr. ADM1-111 kopija, 2 lapai; 

2. Ištrauka iš DJMP vizijos schemos, 1 lapas.  

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas 

 

 

 

 

 

L. Požanovskienė, tel. (8 46) 39 32 27, el. p. lina.pozanovskiene@klaipeda.lt  

mailto:lina.pozanovskiene@klaipeda.lt












16 

 

8 Klaipėdos miesto darnaus judumo plano komisija  

Darnaus judumo mieste planų komisijos veikla ir sudėtis reglamentuojamos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2015 m. Kovo 13 d. Nr. 3-108 (1.5 E) įsakymu dėl darnaus judumo mieste planų rengimo 

gairių patvirtinimo. Darnaus judumo mieste planų komisiją, kuri atlieka plano techninės užduoties ir plano 

derinimą, sudaro Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovai. Personalinė plano komisijos sudėtis tvirtinama 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu1. 

Klaipėdos miesto darnaus judumo plano parengimo techninė užduotis 2015-09-08 dienos posėdžio 

metu suderinta su darnaus judumo mieste planų komisija, kurią sudarė: 

• Komisijos nariai – Vida Ablingienė, Rasa Kavaliauskaitė, Jaunius Jasiūnas, Vladislav Kondratovič, 

Eduardas Kriščiūnas, Povilas Stelmokas, Dalia Žukienė  

• Kviestieji asmenys – sąrašas pateikiamas priede “Darnaus judumo mieste planų komisijos posėdžio 

protokolas Nr. 100-6-175“      

Klaipėdos miesto darnaus judumo mieste plano techninę užduotį pristatė Milda Žekonytė, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriaus vedėja.  

Posėdžio metu nutarta pritarti techninei užduočiai, ištaisant protokole išsakytas pastabas (pastabos pateikiamos 

priede “Darnaus judumo mieste planų komisijos posėdžio protokolas Nr. 100-6-175“).  

Parengtas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas bus derinamas su darnaus judumo mieste planų komisija 

atskiro posėdžio metu (įvykusių posėdžių protokolai pridedami prie šios ataskaitos).  

Suderintas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas bus tvirtinamas Klaipėdos miesto taryboje.  

Toliau pateikiama: 

• techninė užduotis, kuria vadovaujantis parengtas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas; 

• 2015-09-08 plano komisijos protokolas Nr. 100-6-175, kuriuo suderinta techninė užduotis; 

• darnaus judumo mieste planų komisijos protokolas, kuriuo suderintas Klaipėdos miesto darnaus 

judumo planas (pastaba – ši dalis bus patikslinta po komisijos posėdžio).  

  

                                                      
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a80a7c10c97a11e48a1edbba9d2aea36 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 

KLAIPĖDOS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PARENGIMO PIRKIMO 

 

1. BENDROJI INFORMACIJA 

1.1. Pirkimo objektas: Klaipėdos miesto darnaus judumo planas. 

1.2. Nagrinėjama teritorija: Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija ir jai gretimos bei funkciškai 

susijusios priemiestinės zonos (Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos). 

1.3. Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija. 

1.4. Plano užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 

1.5. Plano rengėjas – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinktas tiekėjas, pateikęs geriausią 

pasiūlymą. 

1.6. Plano rengimo pagrindas – Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių 

patvirtinimo“ Nr. 3-108 (1.5 E) (toliau – Gairės); Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros 

planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-79. 

1.7. Plano rengimo laikotarpis – 2016–2017 metai. 

 

2. PLANO RENGIMO TURINYS 

2.1. Plano dalys: 

2.1.1. Esamos judumo situacijos Klaipėdos mieste analizė. Analizuojant esamą judumo situaciją Klaipėdos 

mieste: 

2.1.1.1. atlikti Klaipėdos miesto savivaldybėje galiojančių ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų 

analizę; 

2.1.1.2. įvertinti eismo ir keleivių srautų tyrimus (ne senesnius nei 3 metų), jeigu trūksta informacijos, 

atlikti transporto srautų ir struktūros natūrinius tyrimus; 

2.1.1.3. įvertinti Klaipėdos miesto centro ir svarbiausių traukos objektų (mokyklų, ligoninių, autobusų ir 

geležinkelio stočių, savivaldybės, kitų institucijų ir visuomeninių organizacijų) pasiekiamumą kiekviena transporto 

rūšimi ar pėsčiomis, naudojantis esama susisiekimo infrastruktūra; 

2.1.1.4. išnagrinėti paskutinių 3 metų įskaitinių eismo įvykių statistinius rodiklius ir miesto juodąsias 

dėmes, kelionių struktūros statistines lenteles, transporto priemonių parko statistinius duomenis (išskiriant ekologiškų 

transporto priemonių skaičių) ir pateikti jų kitimo prognozes; 

2.1.1.5. atlikti Klaipėdos miesto ir funkciškai susietos priemiestinės zonos gyventojų skaičiaus kitimo 

analizę ir prognozę iki 2030 m.; 

2.1.1.6. atlikti judumo sąlygų mieste ir funkciškai susietose priemiestinėse zonose stiprybių, silpnybių, 

galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę; 

2.1.1.7. nustatyti modalinį kelionių pasiskirstymą Klaipėdos mieste ir funkciškai susietose priemiestinėse 

zonose; 

2.1.1.8. atlikti gyventojų anketinę apklausą dėl judumo mieste ir šios apklausos rezultatų analizę, anketos 

klausimus derinti su užsakovu; 

2.1.1.9. nustatyti gyventojų kelionių rodiklius (vidutinį kelionių skaičių, vidutinę kelionių trukmę, kelionių 

sklaidą mieste); 

2.1.1.10. išnagrinėti triukšmo lygį ir oro užterštumą Klaipėdos miesto teritorijoje; 

2.1.1.11. rezultatus pagal kiekvieną sritį pateikti tekstinėje dalyje ir esamos judumo situacijos Klaipėdos 

mieste analizės brėžinyje. 

2.1.2. Teminių dalių analizė. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto dydį, gyventojų skaičių, plėtros perspektyvas, 

transporto sistemos savybes ir esamos judumo situacijos Klaipėdos mieste analizės rezultatus: 
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2.1.2.1. vadovaujantis Gairių IV skyriumi, pateikti išsamius plano teminių dalių aprašymus, jų integracijos 

galimybes ir grafines dalis; 

2.1.2.2. numatyti rodiklius, kurie prisidėtų prie Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų 

programos 1 priede nurodytų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų, jų reikšmių pasiekimo ir darnaus judumo mieste 

politikos plėtros. 

2.1.3. Judumo mieste variantai (iki 2030 m.) ir veiksmų planas (iki 2020 m.): 

2.1.3.1. Judumo mieste variantai. Turi būti pateikti ne mažiau kaip du judumo mieste variantai (darnaus 

judumo mieste sprendiniai pasiekiamumo, socialiniais, ekonominiais ir aplinkos apsaugos aspektais), kuriuose 

rengėjas turi: 

2.1.3.1.1. įvertinti ilgalaikę transporto sistemos (iki 2030 m.) perspektyvą plano teminių dalių analizės 

pagrindu; 

2.1.3.1.2. aptarti Europos Komisijos baltosios knygos (toliau – baltoji knyga) tikslų įgyvendinimo strategiją 

ir gerąją darnaus judumo planų rengimo užsienio šalyse patirtį; 

2.1.3.1.3. numatyti galimybes veiksmingiau išnaudoti miesto viešąsias erdves ir esamą infrastruktūrą; 

2.1.3.1.4. numatyti tikslinius rodiklius (siektinus tikslus) ir veiksmingumo rodiklius (transporto paslaugų ir 

infrastruktūros kokybė ir galimybė jomis naudotis, informacinių technologijų naudojimas, žemės naudojimas ir 

teritorijų planavimas, eismo sauga ir saugumas, energetika, aplinka, socialinė įtrauktis ir lyčių lygybė, ekonominė 

plėtra, sveikatos priežiūra); 

2.1.3.1.5. atlikti ekonominius skaičiavimus taikant sąnaudų ir naudos analizės metodiką; 

2.1.3.1.6. rezultatus pateikti tekstinėje dalyje ir susisiekimo sistemos vystymo schemoje visų transporto 

rūšių integracijos aspektu. 

2.1.3.2. Veiksmų planas. Turi būti sudarytas veiksmų planas, apimantis priemones iki 2020 m. (priedas), 

kuriame rengėjas turi: 

2.1.3.2.1. pateikti preliminarų iki 2030 m. nagrinėtų judumo mieste variantų ir veiksmų plano iki 2020 m. 

biudžeto planą; 

2.1.3.2.2. esant poreikiui, numatyti sprendinius ne tik miestui, bet ir rekomendacijas priemiestinei zonai; 

2.1.3.2.3. nurodyti priemones, kurios gali būti iš dalies finansuojamos kaip dalis integruotos, darnios miesto 

plėtros strategijos, pagal kurią sprendžiamos miesto teritorijos ekonominės, aplinkos, klimato, demografinės, sveikatos 

ir socialinės problemos Europos Sąjungos fondų lėšomis. 

2.2. Plano teminės dalys: 

2.2.1. Viešojo transporto skatinimas. Siekiant skatinti naudojimąsi viešuoju transportu, plane rengėjas turi: 

2.2.1.1. pateikti ilgalaikę strategiją, skirtą viešojo transporto paslaugų kokybei, saugumui, integravimui ir 

prieinamumui gerinti bei viešojo transporto prioritetui prieš individualų variklinį transportą įtvirtinti; 

2.2.1.2. numatyti viešojo transporto maršrutų tinklo tobulinimo priemones ir būdus bei išnagrinėti 

galimybes įvesti naujas viešojo transporto rūšis mieste, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ilgalaikėje (10–15 m.) 

perspektyvoje; 

2.2.1.3. išnagrinėti platesnio vidaus vandenų transporto panaudojimo kasdieniam viešajam susisiekimui, 

sezoniniam ir pramoginiam turizmui Klaipėdos mieste ir su aplinkinėmis savivaldybėmis galimybes; 

2.2.1.4. įvertinti Klaipėdos miesto ir gretimų savivaldybių (Klaipėdos ir Kretingos rajonų bei Palangos ir 

Neringos miestų) viešojo transporto sistemų integracijos galimybes, aptarti bilietų tarifų politikos apjungimo ar 

suvienodinimo (vieno bilieto principu) principus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtinta 

Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcija; 

2.2.1.5. numatyti viešojo transporto parko atnaujinimo galimybes, atsižvelgiant į finansavimo galimybes ir 

išlaikant konkurencingumo ir subsidiarumo principus; 

2.2.1.6. išnagrinėti galimybes ir pasiūlyti kompleksines priemones diegti efektyvias ir ekonomine nauda 

pagrįstas viešojo transporto sąveikos su privačiu transportu schemas (angl. Park & Ride, Bike & Ride); 

2.2.1.7. pateikti viešojo transporto schemą, apibendrinančią viešojo transporto skatinimo analizę, tyrimus 

ir galimybes. 

2.2.2. Bevariklio transporto integracija. Siekiant skatinti gyventojus naudotis bevariklio transporto 

priemone ne tik kaip laisvalaikio, turizmo, bet ir kaip susisiekimo priemone, plane rengėjas turi: 
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2.2.2.1. atlikti esamų pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros ir srautų analizę; 

2.2.2.2. numatyti pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros plėtrą, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintomis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 

rekomendacijomis; 

2.2.2.3. pateikti ilgalaikę dviračių tinklo plėtros viziją (schemą), nurodant planuojamas ar esamas viešojo 

transporto sąveikos su privačiu transportu aikšteles (angl. Park & Ride, Bike & Ride), viešųjų dviračių (angl. Bike 

sharing) paėmimo/grąžinimo stotis, dviračių nuomos, remonto punktus, dviračių statymo galimybes ir kitus 

infrastruktūros elementus. 

2.2.3. Modalinis kelionių pasiskirstymas. Siekiant skirtingų susisiekimo būdų integracijos, plane rengėjas 

turi: 

2.2.3.1. išanalizuoti esamus arba esant poreikiui atlikti naujus statistinius kelionių pasiskirstymo pagal 

transporto rūšis tyrimus mieste ir priemiestinėje zonoje, išskiriant keliones dviračiu, pėsčiomis, lengvuoju automobiliu, 

viešuoju transportu, vandens transportu, traukiniu ir kitomis transporto priemonėmis; 

2.2.3.2. atlikti modalinę kelionių pasiskirstymo analizę ir prognozę 2030 m.; 

2.2.3.3. numatyti siūlymus, kuriais būtų siekiama keisti keliavimo įpročius ir skatinti keliones aplinkos 

neteršiančiomis transporto priemonėmis (iki 2030 m.). 

2.2.4. Eismo sauga ir saugumas. Siekiant įgyvendinti baltosios knygos tikslą – siekti, kad miestuose nekiltų 

eismo įvykių, ir tarpinį tikslą – 2020 m. sumažinti eismo įvykių mieste skaičių per pusę, plane rengėjas turi: 

2.2.4.1. numatyti technologines eismo saugos didinimo priemones (saugių gatvių ar kelio elementų įrengimą, 

rekonstrukciją, eismo saugos gerinimo priemones); 

2.2.4.2. nurodyti švietimo priemones, už kurių vykdymą atsakinga savivaldybė (socialinės akcijos, 

ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų bei visuomeninių organizacijų vaidmuo); 

2.2.4.3. atlikti savivaldybės saugaus eismo komisijos veiklos rezultatų įvertinimą ir, esant poreikiui, pateikti 

rekomendacijas esamoms ar atnaujinti komisijos veiklos gaires; 

2.2.4.4. numatyti priemones, kuriančias saugią miesto transporto infrastruktūrą ir užtikrinančias saugų 

naudojimąsi transporto priemonėmis; 

2.2.4.5. numatyti priemones, užtikrinančias saugumą pagrindinėse miesto stotyse ir didžiausiose keleivių 

srautų koncentracijos vietose (vaizdo stebėjimo sistemos, pagalbos iškvietimo ir informavimo sistemos ir kt.); 

2.2.4.6. pagal galiojančią metodiką išnagrinėti paskutinių 3 įskaitinių eismo įvykių statistinius rodiklius ir 

miesto „juodąsias dėmes“. 

2.2.5. Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas. Siekiant valdyti judumą, plane rengėjas turi: 

2.2.5.1. išnagrinėti naudojimosi viešuoju transportu situaciją, pėsčiųjų zonų plėtros, viešųjų dviračių (angl. 

Bike sharing) sistemų integracijos galimybes; 

2.2.5.2. numatyti dalyvavimo Judriosios savaitės (angl. Mobility week) renginiuose gaires, pateikti 

švietėjiškos veiklos vykdymo, dalyvavimo bendruose projektuose, perimant kitų miestų gerąją patirtį, prisidedant prie 

transporto, sveikatinimo ir aplinkos apsaugos balanso išlaikymo galimybes; 

2.2.5.3. išnagrinėti automobilių statymo problemų mieste sprendimo būdus ir vietinės rinkliavos dėl 

automobilių stovėjimo vietų apmokestinimo darnią plėtrą, siekiant mažinti automobilių naudojimą mieste. 

2.2.6. Miesto logistika. Siekiant gerinti miesto logistikos efektyvumą, mažinti su šia veikla susijusį 

neigiamą poveikį (taršą, triukšmą, spūstis), plane rengėjas turi: 

2.2.6.1. išanalizuoti galimybes nukreipti tranzitinius srautus nuo miesto centrų ir gyvenamųjų kvartalų 

(miestų aplinkkelių plėtra); 

2.2.6.2. išanalizuoti galimybes organizuoti ir/arba reguliuoti prekių ir paslaugų pristatymo daugiafunkcėse 

ir gyvenamosiose teritorijose, į visuomenines įstaigas bei didžiuosius prekybos ir viešųjų paslaugų centrus tvarką, 

siekiant mažinti neigiamas krovininio transporto judėjimo pasekmes mieste; 

2.2.6.3. išanalizuoti verslo ir pramonės–gamybos zonas (jų padėtį, veiklos apimtis) ir pasiūlyti logistinių 

srautų (maršrutai į jas, iš jų ir per jas, į kitus produkcijos gamybos ir realizavimo centrus) optimizavimo būdus; 

2.2.6.4. įvertinti nacionalinį ir transeuropinį kontekstą (aplinkkelius, transeuropinių koridorių tąsas mieste). 

2.2.7. Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis. Siekiant 

sudaryti galimybes visiems gyventojams naudotis transporto infrastruktūra ir susisiekimo sistema, naujai planuojant, 
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projektuojant, rekonstruojant ar modernizuojant viešąją infrastruktūrą ir numatant viešojo transporto parko plėtrą, 

plane rengėjas turi: 

2.2.7.1. numatyti konsultavimosi su mieste veikiančiomis arba nacionalinio lygmens, įvairioms 

visuomenės grupėms atstovaujančiomis bendruomenėmis, asociacijomis ar institucijomis gaires; 

2.2.7.2. integruoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintų Specialiųjų poreikių turinčių 

žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo priemones. 

2.2.8. Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas. Siekiant įgyvendinti vieną iš 

pagrindinių baltosios knygos tikslų – iki 2030 m. dvigubai sumažinti degalais varomų automobilių naudojimą 

miestuose, iki 2050 m. pasiekti, kad miestuose jų nebeliktų, o iki 2030 m. pasiekti, kad vykdant miestų logistikos 

veiklą didžiausiuose urbanistiniuose centruose transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas iki 

nulio, plane rengėjas turi: 

2.2.8.1. numatyti, kaip bus kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra (vietinės reikšmės 

viešuosiuose keliuose rekomenduojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planai, viešųjų stotelių 

įrengimas); 

2.2.8.2. atlikti elektromobilių ir kitų alternatyviais degalais varomų transporto priemonių parko ir jų 

įkrovimo/papildymo infrastruktūros plėtros analizę (schemos, priemonių planai, kt.); 

2.2.8.3. atlikti triukšmo ir aplinkos oro taršos, keliamos visų transporto priemonių judėjimo, mažinimo 

priemonių analizę, pasiūlant ir pagrindžiant planuojamų gyvenamosios aplinkos apsaugos priemonių efektyvumą ir 

pateikiant prognozines triukšmo kartografavimo ir aplinkos oro pokyčio schemas. 

2.2.9. ITS diegimo mieste poreikio vertinimas. Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. liepos 

7 d. direktyvos 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų 

diegimo sistemos nuostatas, plane rengėjas turi atlikti ITS diegimo analizę šiose transporto ir judumo politikos srityse: 

optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas, eismo ir krovinių valdymo tęstinumo užtikrinimas, ITS kelių 

saugos ir saugumo didinimas, transporto priemonių susiejimas su transporto infrastruktūra. 

 

3. PRIVALOMI NURODYMAI PLANO RENGĖJAMS 

3.1. Plano rengėjas kiekvieną atliktą plano dalį, nurodytą Gairių 7 punkte, derina su Plano komitetu. Plano 

komitetas protokoliniu sprendimu turi pritarti kiekvienai plano daliai, nurodytai Gairių 7 punkte. 

3.2. Plano komitetui priėmus protokolinį sprendimą plano rengėjas, koordinuojant plano organizatoriui, 

surengia pristatomąjį posėdį (ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visuomenės supažindinimo pabaigos) visuomenei. 

Informacija dėl pristatomojo posėdžio visuomenei datos, laiko ir vietos skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje 

ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio. Posėdžio metu visuomenei pristatomi juridinių ar fizinių asmenų 

pateikti pasiūlymai dėl plano ir plano komiteto protokolinis sprendimas dėl pateiktų pasiūlymų tikslingumo. Po 

pristatomojo posėdžio visuomenei plano rengėjas parengia dalyvių sąrašą, posėdį apibendrinančią ataskaitą ir raštu 

supažindina pasiūlymus teikusius fizinius ar juridinius asmenis su plano komiteto protokoliniu sprendimu dėl pateiktų 

pasiūlymų tikslingumo. 

3.3. Po visuomenės supažindinimo su planu, plano rengėjas perduoda parengtą Darnaus judumo planą 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kuri savo ruožtu suderina jį su plano komisija. Plano rengėjas suderintą 

ir parengtą planą pristato savivaldybės tarybai, kuri tvirtina planą. 

3.4. Klaipėdos miesto darnaus judumo planas pateikiamas 4 egz. ir elektroniniame variante. 

3.5. Klaipėdos miesto darnaus judumo plano projektas turi būti derinamas su Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija. 

3.6. Rengiant planą vadovautis: 

3.6.1. Nacionaline susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programa, patvirtinta LRV 2013 m. gruodžio 18 d. 

nutarimu Nr. 1253; 

3.6.2. Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“ Nr. 3-108 (1.5 

E); 

3.6.3. Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginiu plėtros planu 

http://www.klaipeda.lt/lit/strateginis-pletros-planas/2202; 

http://www.klaipeda.lt/lit/strateginis-pletros-planas/2202


21 

 

3.6.4. Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2019 metų veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015-2019 metų veiklos 

prioritetų patvirtinimo“ Nr. T2-187; 

3.6.5. Klaipėdos miesto bendruoju planu http://www.klaipeda.lt/index.php?702945385; 

3.6.6. Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginiais triukšmo žemėlapiais ir jų parengimo ataskaita, 2012 m.; 

3.6.7. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2011-2015 m. ataskaitomis 

http://www.klaipedosmonitoringas.lt/?vieta=metines_ataskaitos; 

3.6.8. Regionine galimybių studija „Vakarų krantas“; 

3.6.9. Klaipėdos miesto transporto sektoriaus vystymo galimybių studija (2004 m.); 

3.6.10. Klaipėdos miesto visuomeninio transporto sektoriaus studija (2007 m.); 

3.6.11. Klaipėdos miesto visuomeninio transporto sektoriaus tyrimo ataskaita (2012 m.); 

3.6.12. Baltijos prospekto sankryžų rekonstrukcijos galimybių studija; 

3.6.13. Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir XIB transporto koridoriaus 

galimybių studija; 

3.6.14. Vietinės rinkliavos automobilių savininkams ar valdytojams už naudojimąsi nustatytomis 

mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatais, patvirtintais 2012 m. liepos 26 d. Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-196 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos 

nustatytomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“; 

3.6.15. Galimybių studija „POSSE – atvirų europinių standartų ir specifikacijų diegimo skatinimas 

(rėmimas) Klaipėdos mieste“ (2014 m.); 

3.6.16. Patvirtintais gretimų savivaldybių (Klaipėdos ir Kretingos rajonų, Palangos ir Neringos miestų) 

teritorijų planavimo ir kitais dokumentais, aktualiais rengiant darnaus judumo planą; 

3.6.17. Patvirtintais (ar rengiamais) kitais susisiekimo sistemos vystymui ir darnaus judumo planui rengti 

aktualiais teritorijų planavimo dokumentais, studijomis ir kt. 

3.7. Judumo mieste variantai ir veiksmų planas rengiami tik miesto teritorijai, tačiau būtina įvertinti jų 

realizavimo miesto periferinėse ir priemiestinėse zonose galimybę, bendradarbiaujant su gretimomis savivaldybėmis.  

  

 

http://www.klaipeda.lt/index.php?702945385
http://www.klaipedosmonitoringas.lt/?vieta=metines_ataskaitos
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