
INFORMACIJA APIE PARENGTUS KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO 

KEITIMO SPRENDINIUS 

 

Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir 

pradedamas bendrojo plano baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, 

derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas. Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, 

planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiama www.klaipeda.lt skilties „Teritorijų 

planavimas“ puslapyje „Bendrojo plano keitimas“ (paieškos schema: 

Savivaldybė/Administracija/Teritorijų planavimas/Bendrojo plano keitimas) ir www.tpdris.lt 

(paieškos schema: Rengiami TP dokumentai/Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar 

parengti TP dokumentai/Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD/Klaipėdos m./Klaipėdos m.- 

Savivaldybės lygmens bendrieji planai). 

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, 

interneto svetainė www.klaipeda.lt 

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, 

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto svetainė 

www.urbanistika.lt. Informaciją apie sprendinius teikia projekto vadovas Saulius Motieka, el. p. 

saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024. 

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano 

keitimo konkretizuotais sprendiniais nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2019 gruodžio 16 d. savivaldybės 

interneto svetainės www.klaipeda.lt skilties “Teritorijų planavimas” puslapiuose “Planavimo 

viešumas”, “Bendrojo plano keitimas” ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

(www.tpdris.lt).  

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. 

darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, 

Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu 

bus galima susipažinti 116 kab. Nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. kiekvieną 

penktadienį nuo 13 iki 14 val. 113 kabinete (Liepų g. 11, Klaipėda) Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė 

konsultuoja bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo klausimais.  

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo 

sprendiniais įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 17:00 val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių 

salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus. 

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano galima pateikti iki 2019 m. gruodžio 

16 d. viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymai raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: 

Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt, ir (ar) Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS). Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:  

 fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti 

pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu 

pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas; 

 juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens 

pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas 

turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.  
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