Kviečiame dalyvauti Klaipėdos
miesto bendrojo plano rengime !
Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos
apskrities organizacija, kviečia gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano
viešinimui. Renginių ciklo metu numatomi keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių
gyventojais ir konferencija, skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais
bei plačiau pažvelgti į tokio tipo dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais
Pajūrio, Danės, Baltijos ir Marių rajonų grupių gyventojai kviečiami į susitikimus - diskusijas, kurių metu
bus pristatomi bendrojo plano preliminarūs sprendiniai, trumpai apžvelgiamas teritorijos charakteris
bei aptariami kiekvienai iš rajonų grupių gauti pasiūlymai bendrojo plano rengimo laikotarpiu.
Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai kvies į diskusiją, kurios metu gyventojai galės užduoti
klausimus ir teikti pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos miesto savivaldybės atstovams.
Kviečiame teikti paraiškas pranešimams rengiamo Klaipėdos bendrojo plano temomis, kurias atrinkti
pranešėjai pristatys susitikimų su gyventojais metu.
Norintys rengti pranešimus kviečiame užpildyti anketą: http://bit.do/eTMNE
Paraiškų teikimo terminas: 2019 06 12 17.00 val.

Konferencija
Susitikimų su gyventojais laikai:
Marių rajonų grupė
Baltijos rajonų grupė
Danės rajonų grupė
Pajūrio rajonų grupė

2019 06 17, 17.30 - 19.30 val.
2019 06 18, 17.30 - 19.30 val.
2019 06 19, 17.30 - 19.30 val.
2019 06 20, 17.30 - 19.30 val.

Susitikimai su gyventojais ir konferencija vyks
Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje
(Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas)

Konferencijos pranešėjai kvies plačiau pažvelgti į
bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio
taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais
dokumentais. Taip pat numatoma apibendrinti
Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminarius
sprendinius, apžvelgti bendrojo plano keitimo
pasiūlymus bei pristatyti susitikimų su
bendruomenėmis išvadas.
Konferencijos vieta: Klaipėdos miesto
savivaldybės posėdžių salėje
(Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas)
Konferencijos laikas:
2019 liepos 3 d. 10.00 - 13.00 val.

Susitikimų su gyventojais birželio
17-20 dienomis programa
Susitikimų su gyventojais programa susideda iš trijų dalių. Pradžioje supažindinama su iki šiol
parengtais preliminariais viso miesto bendrojo plano sprendiniais, vėliau aptariami konkrečios rajonų
grupės sprendiniai ir gauti pasiūlymai, o trečioje dalyje miestiečiai kviečiami pateikti savo idėjas.

I dalis. Miestas
Supažindinama su renginio formatu ir klausimų teikimo sistema. Pristatoma kas yra bendrasis
planas, kodėl keičiamas esamas BP, naujo BP rengimo eiga:
• Kas yra Klaipėdos miesto bendrasis planas? Kuo naudingas bendrasis planas? Koks yra bendrojo
plano rengimo procesas? Kas rengia bendrąjį planą?
• Kaip bendrasis planas keičia Klaipėdos miestą (pranešėjas – Klaipėdos bendrojo plano rengėjas,
urbanistas Saulius Motieka):
• Kraštovaizdis ir miesto želdynai
• Istorija, paveldas, miesto identitetas
• Socialinė aplinka ir miesto paslaugų centrai
• Gyvenamoji aplinka ir būstas
• Susisiekimas ir infrastruktūra
• Uostas, pramonė, verslas ir investicijos
Dalyviai kviečiami teikti klausimus ir pasiūlymus* diskusijoje pagal temų grupes

II dalis. Rajonų grupė
Pristatomas rajonų grupės identitetas (teritorijos charakterio apžvalga), aktuali informacija
gyventojams:
• Rajonų grupėse vykdomi projektai (pranešėja Klaipėdos m. savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė)
• Pateikiami rajonų grupės žemėlapiai pagal temų grupes, kuriuose matomi aktualiausi klausimai
(pranešėjas – Klaipėdos bendrojo plano rengėjas, urbanistas Saulius Motieka)
Dalyviai kviečiami teikti klausimus ir pasiūlymus* diskusijoje

III dalis. Idėja miestui
Pranešimus skaito iš anksto užsiregistravę pranešėjai. 3 - 5 pranešimai po 5 min., pagal poreikį
pranešimai trumpai aptariami arba komentuojami bendrojo plano rengėjų.
* Klausimai ir pasiūlymai teikiami interaktyviai. Programėlės
slido.com pagalba užduodami klausimai transliuojami gyvai ekrane,
auditorijos aukščiausiai reitinguoti klausimai atsiduria eilės viršuje,
taip pirmiausiai atsakomos aktualiausios temos.

