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1 ĮVADAS 

Klaipėdos miesto bendrasis planas (toliau – BP) buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr.T2-110. 

Šioje ataskaitoje papildoma 2014 metais parengta Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsenos 

ataskaita už 2007-2013 metus, pateikiamas papildytas ekspertinis Klaipėdos miesto plėtros tendencijų 

ir Klaipėdos miesto savivaldybės atliktos Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsenos vertinimas.  

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir kontrolės vykdymas 

numatytas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-

617; 2006, Nr. 66-2429, 2009, Nr.144-6351) 10, 12 straipsniuose, Savivaldybės teritorijos bendrojo 

plano rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. 

įsakymu Nr. D1-263 (Žin., 2004, Nr. 83-3029; 2007, Nr. 73-2917) 4, 10 straipsniuose ir Miestų ir 

miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2006 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-591 (Žin., 2004, Nr. 83-3029; 2006, Nr. 145-5559) 10 straipsnyje. Kartu 

su teritorijų planavimo duomenų registru taip pat turi būti nuolat kaupiama ir analizuojama informacija, 

nustatomas investicijų poreikis, rengiamos programos Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 (TAR, 2014-01-22, Nr. 

2014-00401) patvirtintas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos (monitoringo) turinio ir stebėsenos (monitoringo) atlikimo tvarkos aprašas, į kurio 

nuostatas taip pat buvo atsižvelgta rengiant šį Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) (toliau – BP monitoringo) nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2013 

m. gruodžio 31 d. dokumentą. 

Duomenys BP monitoringo 2007 ÷ 2013 metų ataskaitai Klaipėdos miesto savivaldybė pradėjo rinkti 

2011 metais, o 2012 m. parengtas BP monitoringo vykdymo planas. BP monitoringo stebimų rodiklių 

lentelė patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – KMSA) direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. 

įsakymu Nr.AD1-1163. Iki tol buvo pateikiamos trumpos ataskaitos apie BP sprendinių įgyvendinimą. 

BP monitoringo rodikliai ir analizė parengta remiantis KMSA departamentų, skyrių, įvairių Klaipėdos 

miesto inžinerinę infrastruktūrą valdančių/administruojančių įmonių, UAB Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos valdymo bendrovės, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, oficialiais 

Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis. Šiame BP stebėsenos dokumente 

pateikiamas ekspertinis bendrojo plano sprendinių aktualumo, įgyvendinimo eigos bei pokyčių miesto 

urbanistinėje struktūroje bendrojo plano galiojimo metu vertinimas.  

Ataskaita pristatyta 2015 m. gegužės 22 dieną vykusiame renginyje. 
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2 APIBENDRINTAS MIESTO PLĖTROS TENDENCIJŲ VERTINMAS 

2.1 Demografinė situacija  

Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateikiamais duomenimis, Klaipėda nuo 

didžiausio turėto gyventojų skaičiaus – 202 929 gyventojų 1989 metais, iki 2013 metų prarado 22 

procentus gyventojų. Gyventojų skaičius iki 2013 metų sumažėjo 44 388. 2014 metų pradžioje 

Klaipėdos mieste gyveno 157350 gyventojų. Klaipėdos rajono gyventojų skaičius nuo 1989 iki 2013 

metų išaugo 6211 asmenimis – tai yra 14 procentų. 2014 metų pradžioje Klaipėdos rajono 

savivaldybėje gyveno 52104 gyventojų. Įvertinus visoje šalyje vykstančio gyventojų skaičiaus 

mažėjimo tempus, galima teigti kad iš miesto į priemiestį per 1989-2013 metų periodą emigravo apie 

16 200 žmonių – tai yra apie 10 procentų gyventojų. 

Pav. 1 Klaipėdos miesto ir rajono gyventojų skaičiaus dinamika 

 

Tolesnė analizė atskleidė, kad į priemiesčius migruoja daugiausia jaunesni, aukštesnes pajamas 

gaunantys žmonės, šeimos su vaikais. Priemiestinės zonos patrauklumas pakankamai didelis. Po 

nekilnojamo turto krizės gyventojų migracija į priemiestį jau įgavo grėsmingą tendenciją – būsto 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje pastatoma ženkliai daugiau nei mieste. 

Pav. 2 Baigtų statyti butų naudingas plotas Klaipėdos mieste ir rajone (tūkst. kv. m.) 
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Analizuojant statomo būsto tipologiją akivaizdi rinkos ir statytojų orientacijos į vienbučių ir dvibučių 

pastatų statybą tendencija. Klaipėdos rajono teritorijoje vienbučių ir dvibučių namų statybos apimtys 

drastiškai auga. Miesto teritorijoje vienbučių ir dvibučių namų statybos apimtys viršijo būstų 

daugiabučiuose statybos apimtis. Ši tendencija rodo tai, kad gyventojai labiau vertina individualaus 

gyvenamojo namo teikiamus saugios ir švaresnės aplinkos privalumus, nei miesto teritorijos siūlomą 

infrastruktūros artumą. Ne paskutinę vietą čia vaidina ir beveik vienoda analogiško komforto buto 

mieste ir namo priemiestyje kaina. Rengiant naują bendrąjį planą būtinos gyventojų elgsenos 

motyvaciją tiriančios apklausos. 

Pav. 3 Baigtų statyti butų daugiabučiuose ir vieno ir dviejų butų pastatuose bendrasis plotas (tūkst.. kv.m.) 

 

2.2 Miesto ir jo metropolinės zonos struktūrinės dalys  

Realios Klaipėdos miesto ribos, jas interpretuojant kaip teritorijos, kurios gyventojai susiję su miestu 

darbo, mokymosi, socialinės ir paslaugų infrastruktūros vartojimo ryšiais, skiriasi nuo savivaldybės 

administracinių ribų. 

Klaipėdos gyventojų tankis užstatytoje teritorijoje (57 gyv./ha) panašus į analogiško mentaliteto miestų 

– Rygos (64 gyv./ha), Prahos (71 gyv./ha), ženkliai didesnis už Vilniaus (39 gyv./ha). Tai rodo kad 

Klaipėda dar pakankamai kompaktiškos struktūros miestas, galintis išlaikyti efektyvias infrastruktūrines 

sistemas. 

Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateiktais 2011 metų visuotinio gyventojų 

surašymo duomenimis, preliminariu vertinimu nustatytoje Klaipėdos metropolinėje zonoje (miesto 

savivaldybė bei funkciškai su miestu susieta teritorija) gyventojų skaičius 2011 metais buvo 173620. 

Metropolinės zonos ribos  turėtų būti patikslintos bendrojo plano rengimo metu. 

 Iš esmės Klaipėdos miestą sudaro trys principinės dalys: 

 centrinė zona – istorinio miesto dalis, pasižyminti perimetriniu užstatymu, raiškiomis, aiškiai 

diferencijuotomis viešomis ir privačiomis erdvėmis, istorinio miesto siluetu, funkciniu mišrumu. 
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Plotas – 302 ha, gyventojų skaičius – 15281, gyventojų tankis – 50,5 gyv./ha, gyventojų tankis 

užstatytoje teritorijos dalyje 74 gyv./ha; 

 vidurinė zona – sovietmečiu statytas miestas su laisvo planavimo principais užstatyta, raiškios 

erdvinės struktūros, diferencijuotų viešų ir privačių erdvių neturinti, į monofunkcines zonas 

suskaidyta teritorija. Plotas – 3100 ha, gyventojų skaičius – 141540, gyventojų tankis – 45,6 

gyv./ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 73 gyv./ha. Joje gyvena didžioje Klaipėdos 

miesto gyventojų dalis;  

 periferinė zona – mažaaukščio sodybinio užstatymo dominuojama zona. Klaipėdos miesto 

teritorijoje ji suformuota pakankamai kokybiškai, turi aiškią planinę struktūrą, išvystytą susisiekimo 

ir inžinerinę infrastruktūrą. Klaipėdos rajono teritorijoje esanti periferinės zonos dalis yra stichiškai 

besiformuojanti, raiškios užstatymo, erdvinės struktūros neturinti, stokojanti socialinės, paslaugų, 

kokybiškos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros. Joje išsiskiria nedideli tvarkingesnės 

urbanizacijos židiniai – seniau susiformavę gyvenvietės. Šios zonos plotas – 20901 ha, gyventojų 

skaičius – 19969, gyventojų tankis – 1,0 gyv./ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 6,5 

gyv./ha. Į ją migruoja saugesnės aplinkos ir tinkamesnio būsto ieškantys bei aukštesnes pajamas 

gaunantys gyventojai iš vidurinės zonos.  

Pav. 4 Klaipėdos miesto struktūrinės dalys 
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2.3 Klaipėdos miesto centrų sistema 

Istoriškai susiformavo monocentrė Klaipėdos miesto struktūra. Istorinis miesto centras iki šiol aiškiai 

išsiskiria Klaipėdos urbanistinėje struktūroje. 

Sovietmečiu miestas įgavo klasikinę linijiniams miestui būdingą struktūrą, išsitęsdamas palei Kuršių 

marias. Taikos pr. buvo numatytas pagrindine šios struktūros ašimi – linijiniu centru, tačiau 

nesusiformavus kompaktiškų ir patrauklių erdvių struktūrai bei palaipsniui mažėjant gyventojų tokiu 

centru ši gatvė netapo. Vystantis uostui, miestas nuo Kuršių marių buvo atitvertas uosto teritorijos. 

Taip nebuvo suformuoti funkciniai ir erdviniai miesto struktūros ryšiai su Kuršių mariomis, Kuršių 

nerija.  

Pastaraisiais dešimtmečiais šiauriau Baltijos prospekto, abipus Taikos gatvės formuojasi naujo centro 

užuomazgos - pramoginių – komercinių objektų ašis.  

Šiauriau istorinio centro, apie Klaipėdos universiteto branduolį bei pagal Liepojos gatvę telkiantis 

paslaugų infrastruktūrai, formuojasi naujas šiaurinis centras. Jo patrauklumą kuria Klaipėdos 

universitetas, greta esantis sutvarkytas parkas, patogi padėtis prie pagrindinio kelio į pajūrį ir Girulių 

mišką. 

Pietiniai gyvenamieji rajonai pernelyg nutolę nuo šių centrų, todėl jiems būtinas dar vienas lokalus 

centras, kur koncentruotųsi komercinės ir socialinės paslaugos. Tokio centro iki šiol nėra. 

Besiformuojantis linijinis centras pagal Taikos prospektą tarsi „ištrupa“, nesuformuodamas 

urbanistinės struktūros mazgų. 

Dabartiniame etape keičiantis mieste vykstančių veiklų charakteriui, plečiantis paslaugų sektoriui bei 

kompleksiškai atsinaujinant Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui, formuojasi galimybės struktūrinei 

Klaipėdos urbanistinės sąrangos pertvarkai, suformuojant naujus funkcinius - erdvinius ryšius tarp 

miesto ir Kuršių marių, užtikrinančius lygiavertę gyvenimo kokybę visoje miesto teritorijoje.  
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Pav. 5 Esama Klaipėdos centrų struktūra 
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2.4 Gyvenamosios teritorijos 

Daugiabučiais užstatytas Klaipėdos miesto gyvenamasis teritorijas galima diferencijuoti į 

daugiafunkcinį istorinį miesto branduolį (faktiškai tai miesto centrinė zona) ir piečiau jo esančius 

sovietinio laikotarpio stambiaplokštės statybos gyvenamuosius rajonus su tam laikotarpiui būdinga 

monofunkcine žemėnauda. Šie rajonai suskaidyti į gyvenamuosius kvartalus, kurie nors ir turi 

perimetriniam užstatymui artimą užstatymo struktūrą, tačiau stokoja paslaugų infrastruktūros 

pirmuosiuose aukštuose, nekuria palankių sąlygų darbo vietų šiuose kvartaluose kūrimuisi. Paslaugų 

infrastruktūra šiuose rajonuose sukoncentruota mikrorajonų centruose. 

Pav. 6 Tipiška Klaipėdos sovietinės statybos gyvenamojo kvartalo struktūra 

 

Kitas svarbus gyvenamųjų teritorijų segmentas – individualių gyvenamųjų namų kvartalai. Klaipėdos 

mieste šie kvartalai išsidėstę daugiausia šiaurinėje miesto dalyje. Klaipėdos miesto savivaldybės 

teritorijai charakteringa tai, kad pilnai realizuotų šių kvartalų rodikliai pakankami, kad užtikrintų 

sukurtos infrastruktūros efektyvų funkcionavimą. 

Periferinės zonos kvartalai Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje priešingai, išskydę, neturi aiškios 

urbanistinės struktūros. Jų rodikliai pernelyg maži, kad atsipirktų investicijos į inžinerinės 

infrastruktūros kūrimą. 
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2.5 Socialinė infrastruktūra 

Mokyklos. Klaipėdos miestas turi optimalų mokyklų tinklą. Nustačius optimalų mokyklos 

pasiekiamumo spindulį – 1000 metrų, iš visų gyvenamųjų kompaktiškai užstatytos Klaipėdos miesto 

teritorijos dalių yra pasiekiama bent viena pagrindinė ar pradinė mokykla. Įvykdžius švietimo sistemos 

reformą, suformavus progimnazijų, pagrindinių mokyklų ir gimnazijų tinklą, gimnazijų, kuriose pagal 

pasirinktą profilį mokosi vyresnieji moksleiviai, pasiekiamumas pėsčiomis nebeteko buvusios pirminės 

reikšmės, tačiau išlieka vienu iš svarbių urbanistinės struktūros formavimo faktorių. Periferinėje 

zonoje, Klaipėdos rajono teritorijoje, mokyklų akivaizdžiai trūksta. Tačiau mokyklų tinklo plėtra šioje 

zonoje yra netikslinga dėl itin mažo gyventojų tankio, itin mažo gyventojų, gyvenančių mokyklos 

pasiekiamumo pėsčiomis spinduliu, skaičiaus. Todėl tikslingesnis šioje zonoje būtų mokinių 

pavėžėjimo į mokyklą organizavimas, mokyklinių autobusų sistema. 

Pav. 7 Mokyklų sklaida ir pasiekiamumas Klaipėdos mieste 
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Vaikų darželiai. Klaipėdos miestas turi pakankamai optimalų vaikų darželių tinklą. Nustačius optimalų 

vaikų darželio pasiekiamumo spindulį – 600 metrų, iš didžiosios dalies gyvenamųjų kompaktiškai 

užstatytos Klaipėdos miesto teritorijos dalių yra pasiekiamas bent vienas vaikų darželis. Periferinėje 

zonoje, Klaipėdos rajono teritorijoje, vaikų darželių akivaizdžiai trūksta.  Nors vaikų skaičius periferinės 

zonos atskiruose kvartaluose yra ženklus, tačiau nepakankamas efektyviai veikiančiam vaikų darželių 

tinklui išlaikyti. Municipalinio vaikų darželių tinklo plėtra šioje zonoje yra neefektyvi dėl itin mažo šios 

zonos gyventojų tankio, itin mažo gyventojų, gyvenančių vaikų darželio pasiekiamumo pėsčiomis 

spinduliu, skaičiaus, taip pat dėl to, kad didelio gyventojų skaičiaus augimo šioje zonoje 

neprognozuojama dėl blogėjančios demografinės situacijos mieste – mažėjančio bendro gyventojų 

skaičiaus, gyventojų senėjimo. Tačiau yra galimybės vystyti privačių vaikų darželių tinklą, suformuoti 

atskiras vaikų ikimokyklinės priežiūros grupes, jų veiklai naudojant privačias patalpas. 

Pav. 8 Vaikų darželių sklaida Klaipėdos mieste  
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2.6 Želdynai 

Vietinių želdynų  sistema yra labai svarbus gyvenimo kokybės mieste elementas. Apie lokalius 

(vietinius) želdynus – skverus, nedidelius parkus – dažnai telkiasi vietinės bendruomenės, šios 

teritorijos naudojamos įvairių artimiausioje aplinkoje gyvenančių gyventojų socializacijai ir tarpusavio 

bendravimui. Klaipėdos mieste vietinių želdynų sistema suplanuota tinkamai -  300 m atstumu nuo 

didžiosios dalies gyvenamųjų teritorijų yra esamas ar numatytas lokalus želdynas.  

Miesto centrinėje ir vidurinėje zonoje vietinių želdynų tinklas suformuotas ir įteisintas galiojančiuose 

teritorijų planavimo dokumentuose – visų pirma bendrajame miesto plane. Daugeliui sklypų suformuoti 

vietinių želdynų sklypai. Pagrindinė šios zonos vietinių želdynų problema – įrangos ir priežiūros kokybė 

ir netolygumas, sisteminių ryšių tarp atskirų želdynų stoka. 

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančioje periferinėje zonoje želdynų sistema suplanuota, 

tačiau daugeliu atveju šie želdynai neįrengti.  

Už Klaipėdos miesto savivaldybės ribų – Klaipėdos rajono savivaldybėje esančioje periferinės zonos 

dalyje, stichiškai užsistatančioje mažaaukščiais gyvenamaisiais namais, vietinių želdynų sistemos net 

nebandoma kurti. Ją kol kas kompensuoja neužstatyti, nenaudojami ar žemės ūkio tikslams naudojami 

sklypai. Tačiau šių neužstatytų teritorijų pastoviai mažėjant, dingsta gamtiniai intarpai tarp neužstatytų 

teritorijos dalių 

Pav. 9 Vietinių želdynų sklaida Klaipėdos mieste 
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2.7 Teritorijų aprūpinimo inžineriniais tinklais lygio įvertinimas 

Remiantis turima medžiaga išanalizuotas miesto aprūpinimo inžinerine infrastruktūra (inžineriniais 

tinklais) lygis. Atlikus analizę nustatyta, kad kompaktiškai užstatyta miesto teritorijos dalis gerai 

aprūpinta inžinerine infrastruktūra.. Čia išvystytas elektros tiekimas, vandentiekio ir buitinių nuotekų 

tinklai, dujų tiekimas. Sovietinio laikotarpio kvartaluose bei centrinėje miesto dalyje efektyviai veikia 

centrinio šilumos tiekimo sistema.  

Galiojančiame bendrajame plane plėtrai numatytose teritorijose į vakarus nuo A13 inžinerinių tinklų 

sistemos nesukurtos, todėl šios teritorijos plėtrai nepatrauklios. 

Miesto periferinėje zonoje už Klaipėdos miesto savivaldybės ribų pastatytų individualių gyvenamųjų 

namų kvartalų inžinerinė infrastruktūra daugeliu atvejų prijungta prie miesto inžinerinių tinklų sistemų. 

Čia išvystyti dujų ir elektros tiekimo tinklai, atskiri kvartalai turi vandens tiekimo ir nuotekų sistemas 

(tikslių teritorinių duomenų ataskaitos rengėjas neturi). 

 

Pav. 10 Elektros tinklų išvystymas Klaipėdos 

mieste ir priemiestyje 

 
 

 

 

 

 

 

Pav. 11 Buitinių nuotekų tinklų išvystymas 

Klaipėdos mieste 
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Pav. 12 Vandens tiekimo tinklų išvystymas 

Klaipėdos mieste 

 
 

Pav. 13 Dujotiekio tinklų išvystymas Klaipėdos 

mieste 

 
 

 

2.8 Kultūros paveldo teritorijos. Miesto savitumas 

Urbanistinei struktūrai svarbiausias nekilnojamo kultūros paveldo elementas Klaipėdoje - 

Klaipėdos miesto istorinė dalis (unikalus kodas 22012, buvęs kodas U16), pasižyminti savita 

kultūrine verte, turtinga istorine raida. Istorinės miesto dalies urbanistinis karkasas tebeturi 

autentišką pagrindą: plano pavidalą, gatvių tinklą, išlikęs autentiškas užstatymo pobūdis. 

Autentiškumas labiausiai nukentėjo karo metu suardžius istorinę urbanistinę struktūrą, bei vėliau, 

atstatant ir toliau vystant miestą XX a. 6-9 dešimtmečiuose. Tuo metu buvo pastatyti pastatai, 

kurie gali būti kvalifikuoti kaip svetimkūniai dėl stambiu tūriu, prastu ar pretenzingų formų. Istorinio 

centro teritorija iki šiol labai vertinga dėl savito vietinio architektūros pobūdžio. 

Toliau formuojant miesto urbanistinę struktūrą tikslinga išgryninti senamiesčio ir naujamiesčio 

vizualinį suvokimą, ypač jų apsaugos zonoje. Vertingos urbanistinės struktūros išsaugojimui 

būtina saugoti bei atkurti autentišką gatvių tinklą, pirminę sklypų struktūrą, užstatymo pobūdį. 

Saugant miesto vizualinį identitetą tikslinga vengti dispersiško aukštybinių pastatų išdėstymo 

aplink istorinį miesto branduolį, taip pat pernelyg artimo kontakto tarp aukštybinio užstatymo ir 

istorinės miesto dalies. 

Istorinis miesto branduolys, uostas su Kuršių marių akvatorija ir už jos esančiu Kuršių nerijos 

pusiasaliu, savitas viešų erdvių charakteris ir mastelis, savita istorinių pastatų architektūra, 

formuoja Klaipėdos miesto savitumą. Šio savitumo išsaugojimas ir kryptingas vystymas yra ir 
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privalo išlikti miesto plėtros prioritetine kryptimi. Naujai rengiamame Klaipėdos miesto 

bendrajame plane tikslinga identifikuoti miesto savitumą formuojančias teritorijas, užtikrinti jų 

apsaugos reikalavimus bei numatyti savitos struktūros suformavimo priemones kitose miesto 

dalyse.  

Pav. 14 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir vietovės Klaipėdos mieste ir gretimybėse 
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2.9 Gamtinė morfostruktūra 

Natura 2000 ir saugomos teritorijos. 

Klaipėdos miesto teritorijos kontinentinėje dalyje saugomų bei Natura 2000 teritorijų nėra. Tai 

sudaro geras sąlygas urbanistinių struktūrų plėtrai.  

Klaipėdos metropolinė zona ribojasi su Minijos ichtiologiniu draustiniu, Kuršių marių ir Tyrų pelkės 

paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis. Klaipėdos miesto dalis Kuršių Nerijoje yra Kuršių 

Nerijos nacionalinio parko teritorijoje. Čia yra saugomos teritorijos - Hageno gūbrio 

geomorfologinis draustinis, Alksnynės kraštovaizdžio draustinis, ribojasi su Neringos talasologiniu 

draustiniu Baltijos jūroje.  

Į šiaurinę metropolio dalį patenka dalis Pajūrio regioninio parko, jo teritorijoje esantis Kalotės 

botaninis - zoologinis draustinis. Šiaurinė metropolio dalis  ribojasi su Baltijos priekrantės, 

Nemisėtos smiltpievės PAST, Pajūrio kopų BAST, Karklės etnologiniu draustiniu.  

Kuršių nerijoje bei priemiestinėje zonoje esančiose saugomose teritorijose ar šių teritorijų 

apsauginėse zonose galioja apribojimai teritorijų urbanistinei plėtrai.  

Pav. 15 NATURA 2000 teritorijos 

Klaipėdos mieste ir gretimybėse 

  

 

Pav. 16 Saugomos teritorijos 

Klaipėdos mieste ir gretimybėse 
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Gamtinis karkasas. 

Vadovaujantis l teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, miestų bendrieji planai turi 

nustatyti gamtinio karkaso miestų teritorijose sudėtines elementus, sudėtines dalis ir apibrėžti 

tokių teritorijų naudojimo priemones. Galiojantis Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas 

iki šio reglamentavimo įsigaliojimo ir tokių sprendinių nenustato. Šiuos sprendinius privalės 

nustatyti naujas bendrasis planas, kurio rengimą Klaipėdos miesto savivaldybė jau inicijuoja. 

Pagal Lietuvos Respublikos bendrajame plane nurodytą Lietuvos gamtinio karkaso struktūrą, 

Klaipėdos miesto savivaldybės vakarinė dalis ir miesto savivaldybės teritorijoje esanti Kuršių 

nerijos dalis patenka į pagal Baltijos jūrą besitęsiančią tarptautinės svarbos geoekologinę 

takoskyrą, kurioje išsaugomas ir palaikomas kraštovaizdžio natūralumas. Miesto ir metropolio 

teritorijas pagal Danės ir Smeltalės upių vagas kerta mikroregioninės reikšmės migracijos 

koridoriai, kuriuose grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. Tos 

pačios gamtinio karkaso tvarkymo priemonės yra nustatytos ir miesto periferinėje zonoje esančių 

vidinio stabilizavimo arealų teritorijoms. 

Naujajame bendrajame plane nustatant teritorijų naudojimo reglamentus bus privalu adekvačiai 

naudoti gamtinio prioriteto teritorijas tiek mieste, tiek periferijoje, užtikrinti tinklinę šių teritorijų 

struktūrą, vengti urbanizacijos gamtinio karkaso teritorijoje. 

Pav. 17 Gamtinis karkasas Klaipėdos 

mieste ir gretimybėse 

 

  

Pav. 18 Gamtinio karkaso teritorijoje 

Klaipėdos mieste ir gretimybėse tvarkymo 

priemonės 
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2.10 Užstatymo struktūros efektyvumas 

Nepaisant bendrojo plano galiojimo metu kilusios nekilnojamojo turto krizės, sustabdžiusios miesto 

plėtros procesus, gyventojų emigracijos į užsienį, kitus Lietuvos miestus bei migracijos į 

priemiestinę zoną, Klaipėdos miestas išlaikė pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, miesto 

gyvybingumą užtikrinančius užstatytų teritorijų tankumo bei gyventojų tankumo rodiklius. Nepaisant 

pakankamai matomo gyventų skaičiaus priemiestinėje zonoje augimo, gyventojų tankis tiek 

centrinėje dalyje, tiek pietiniuose mikrorajonuose yra pakankamas išlaikyti socialines bei 

aptarnavimo paslaugas ir finansuoti infrastruktūrą. Netgi anksčiau užstatytuose mažaaukščių 

individualių gyvenamųjų namų kvartaluose šiaurinėje miesto dalyje gyventojų tankis viršija 30 

gyva./ha. Tai rodo pakankamai optimalią šių rajonų ir viso miesto planinę struktūrą. Visgi 

besiformuojančios periferinės zonos tankumo rodikliai pernelyg maži, kad ši zona efektyviai 

funkcionuotų. Urbanistinė periferinės zonos struktūra neplaninga, chaotiška ir neužtikrinanti 

gyvenimo kokybės. Teritorijos naudojimo efektyvumą apibrėžiančio užstatymo intensyvumo rodiklio 

(UI) analizė rodo dviejų intensyviau užstatytų branduolių – istorinio centro ir pietinių gyvenamųjų 

rajonų formavimąsi. Juos vieną nuo kito skiria mažiau intensyvaus užstatymo zona. Tokia struktūra 

skatina miesto skilimą į du polius, kur pietinis polius dėl istorinės struktūros, centro nebuvimo turi 

ženkliai blogesnes raidos perspektyvas. Jas iliustruoja ir dabar vykstantys miesto teritorijos 

socialinės segregacijos procesas į sėkmingesnę šiaurinę miesto dalį ir daugiau problemų turinčią 

pietinę. Šioms miesto dalims plėtoti būtini skirtingi raidos scenarijai, kurie pietinėje dalyje (bent 

centruose) galėtų remtis miesto centrinei daliai būdingų urbanistinės struktūros savybių diegimu 

(tankumas, viešosios erdvės ir pan.). 

Pav. 19 Užstatytų teritorijų gyventojų tankis (kairėje) ir užstatymo intensyvumas (dešinėje) 
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2.11 Socialinė Klaipėdos metropolio segregacija 

Pav. 20 Klaipėdos metropolinės zonos segregacija į miesto ir periferinės zonas pagal gyventojų amžių 

          
 

Vidutinis gyventojų amžius Klaipėdoje ir miesto 

metropolinėje zonoje – 39 metai. Miesto centrinėje ir 

vidurinėje dalyje gyventojų amžius ženkliai didesnis 

nei vidutinis, periferinėje zonoje – ženkliai mažesnis.  

100 gyventojų Klaipėdoje tenka 14 vaikų iki 14 metų 

amžiaus. Vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje 

periferinėje dalyje ženkliai didesnė nei vidurinėje 

miesto dalyje. 

100 gyventojų Klaipėdoje tinka 17 gyventojų virš 65 

metų amžiaus. Vyresnio amžiaus žmonių dalis 

bendrame gyventojų skaičiuje ženkliai didesnė 

centrinėje ir vidurinėje miesto dalyje nei periferijoje. 

Šios tendencijos rodo, kad jaunos šeimos turėdamos 

finansines galimybes, bei ieškodamos saugesnės 

aplinkos bei kokybiškesnio būsto už adekvačią 

pajamoms kainą, palieka miesto sovietinės statybos 

mikrorajonus ir keliasi į individualių gyvenamųjų namų 

kvartalus ir/ar gyvenvietes miesto periferinėje zonoje 

ir užmiestyje". 
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Pav. 21 Klaipėdos metropolinės zonos segregacija į  šiaurės ir pietų dalis pagal gyventojų socialinį statusą 

     
 

 Vertinant skirtingų socialinių grupių gyventojų 

sklaidą mieste pastebima socialiai stipresnių 

sluoksnių koncentracija šiaurinėje metropolio 

dalyje ir socialiai silpnesnių sluoksnių 

koncentracija pietinėje metropolio dalyje. Pietinėje 

metropolio dalyje ir senųjų gyvenviečių teritorijose 

didesnė iš pašalpų, paramos ir išmokų 

gyvenančių, mažiau išsilavinusių gyventojų dalis 

bendrame gyventojų skaičiuje, nei šiaurinėje 

dalyje, kurioje koncentruojasi labiau išsilavinę, 

pajamas uždirbantys gyventojai. Čia ženkliai 

mažesnė bedarbių dalis bendrame gyventojų 

skaičiuje. Akivaizdžią miesto ir priemiestinės zonos 

segregaciją į pietinę ir šiaurinę dalis rodo ir tai, kad 

abiejose dalyse esant daugmaž vienodam 

vidutiniam gyventojų amžiui bei vaikų daliai 

bendrame gyventojų skaičiuje, gyventojų socialinį 

statusą atspindintys rodikliai ženkliai geresni 

šiaurinėje metropolito dalyje.  
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Probleminę pietinės miesto dalies socialinio silpimo situaciją iliustruoja čia ženkliai didėjantys 

nusikalstamumo rodikliai. 

Pav. 22 Nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai sklaida Klaipėdos mieste 

 

2.12 Socialinę segregaciją skatinantys veiksniai  

Nesiimant priemonių, palikus miesto raidą savieigai, pietinė metropolio dalis silps toliau, o 

stipresnis gyventojų  sluoksnis toliau trauksis iš miesto į šiaurinius priemiestinės zonos rajonus. 

Nevaldomos tokios tendencijos segregaciją tik dindins. Europos miestų pavyzdžiai rodo, kad tokie 

rajonai ilgainiui tampa atskirties židiniais, imigrantų ir kitų socialiai silpnesnių socialinių sluoksnių 

koncentracijos zonomis. Tokiems procesams užkirsti kelią tikslingiausia pačioje jų formavimosi 

pradžioje, kadangi vėliau, įsisukus segregacijos procesams, juos sustabdyti būna ženkliai sunkiau 

ir brangiau.  

Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje sudėtinga visapusiškai įvertinti situaciją ir 

nustatyti miesto metropolinės zonos segregacijos priežastis. Stebint situaciją įmanoma tik vertinti 

vykstančios migracijos miesto viduje ir tarp miesto kompaktiškai užstatytos ir periferinės zonų 

mastą ir siūlyti integralumą didinančius sprendimus. Vertinant teritoriniu pjūviu spėtina, kad 

šiaurinės dalies sėkmę lėmė artumas prie rekreacinio potencialo – jūros pakrantės, greta esančio 

Palangos miesto - patrauklaus kurorto artumas, kontaktas su švaria gamtine aplinka žemyninėje 

dalyje. Pietinė dalis neturėjo ir iki šiol neturi kontakto su greta esančiomis rekreacinėmis 

teritorijomis – Kuršių marių pakrante, Kaizerio Vilhelmo kanalu. Nuo šių potencialių teritorijų 

patrauklumą didinančių elementų šią metropolio dalį užblokuoja uždara uosto teritorija, 

vandenvietė, karinis poligonas. Šios dalies patrauklumą mažina ir pietinėje miesto dalyje esančios 

ir toliau besiplečiančios pramoninės teritorijos. 
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Pav. 23 Klaipėdos metropolio socialinę segregaciją sąlygojantys miesto ir regiono urbanistinės struktūros 

aspektai 

 

2.13 Miesto struktūros formavimo principai 

Miesto ilgalaikė plėtros politika turi būti nukreipta į miesto struktūros optimizavimą, vidinių plėtros 

rezervų panaudojimą, pietinės zonos patrauklumo investicijoms pagerinimą, miesto savitumo,  

marinistinio įvaizdžio puoselėjimą, siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti naujus aktyvius, stipresnio 

socialinio sluoksnio gyventojus.  

Būtinos aktyvios priemonės skatinant plėtrą miesto viduje: 

 skatinant neefektyviai naudojamų teritorijų konversiją 

 kokybiškai ir kūrybiškai renovuojant esamus sovietinės statybos daugiabučių kvartalus 

 kuriant jaunimui patrauklų būstą mieste už prieinamą kainą – kuriant nuomojamo 

municipalinio būsto fondą,  

 kuriant rišlią patrauklių ir saugių viešųjų erdvių sistemą, jungiančią skirtingas miesto dalis; 

 aktyviai stiprinant marinistinį miesto savitumą, integruojant vandens elementus su miesto 

urbanistine struktūra ir viešų erdvių sistema. 

Miesto urbanistinė struktūra nėra homogeniška. Aiškiai išsiskiria istorinis miesto centras, šiauriau 

Baltijos prospekto formuojasi naujo centro užuomazgos - pramoginių – komercinių objektų ašis. 

Pietiniai gyvenamieji rajonai pernelyg nutolę nuo šių dviejų centrų, todėl jiems būtinas dar vienas 
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lokalus centras, kur koncentruotųsi komercinės ir socialinės paslaugos. Apie Klaipėdos universitetą 

telkiasi šiaurinis miesto pocentris. Tuo būdu formuojasi daugiacentrė, iš 4 centrų susidedanti 

Klaipėdos urbanistinė struktūra. Kiekvienas iš šių centrų privalo turėti kontaktą su mariomis – prie 

vandens vedančią viešųjų erdvių sistemą, patrauklią rekreacinę infrastruktūrą. Todėl toliau vystant  

miesto urbanistinę struktūrą siūlytina statmenai linijinei šiaurės – pietų kryptimi išsidėsčiusių centrų 

sistemai suformuoti rytų – vakarų kryptimi plėtojamus lokalius centrus, kurių viešų erdvių sistemos 

vestų link prie Kuršių marių formuojamų viešų erdvių. Šio tikslo realizavimui būtinos bendros 

Klaipėdos miesto savivaldybės, nekilnojamojo turto plėtotojų ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

pastangos. Tokią miesto centrų struktūrą siūlytina įteisinti Klaipėdos miesto bendrajame plane, 

nustatant adekvačius teritorijos naudojimo bei užstatymo reglamentus. 

Pagal formuojamą centrų sistemą darniai vystant uostamiesčio urbanistinę struktūrą, uosto zoną 

siūlytina skaidyti į 3 dalis – šiaurinę, centrinę ir pietinę. Šiaurinė ir pietinė uosto dalys turi gerą 

prieigą prie išorinės transporto infrastruktūros – autotransporto kelių ir geležinkelių. Centrinė dalis 

nuo išorinės sausumos infrastruktūros pasiekiama tik Baltijos prospektu ar geležinkelio atšaka, 

einančia greta gyvenamųjų kvartalų. Todėl šios uosto dalies plėtra problematiškiausia, reikalaujanti 

didžiausių investicijų į kompensacines priemones. Naujas galimybes atvertų uosto pietinių vartų 

įrengimas – čia galima įrengti dar vieną perkėlą į Kuršių Neriją, ilgalaikio automobilių stovėjimo 

vietas, rekreacinių, Kuršių mariose pritaikytų plaukioti laivų uostą, komercinę, turistams skirtą 

infrastruktūrą, irklavimo ir buriavimo sporto bazes, iškeliant tokią veiklą iš uosto akvatorijos. Dar 

viena miesto kontakto su vandeniu zona formuojasi prie šiaurinių uosto vartų, Melnragėje. Šiuos 

pagrindinius miesto struktūrinius mazgus jungia linijinis gatvių tinklas, miesto magistralinis dviračių 

ir pėsčiųjų takas, siūlytina juos apjungti ir vandens autobuso maršrutu. Toks maršrutas taip pat 

galėtų jungti Klaipėdą su Kuršių Nerijos kurortais.  

Piečiau miesto savivaldybės esančios teritorijos turi išvystytą infrastruktūrą, čia papildomai 

planuojamas Klaipėdos pietinis aplinkkelis, nėra gyventojų todėl jos tinkamos su uostu susijusios 

gamybos ir sandėliavimo paslaugų plėtrai, įrengiant čia logistikos centrus, gamybai skirtas 

teritorijas. 

Įgyvendinus šiuos struktūrinius pertvarkymus, miestas gautų galimybę vystyti savo marinistinį 

įvaizdį, formuoti kontaktą su vandeniu turinčias viešąsias erdves, pilnai išnaudoti ir plėsti rekreacinį 

potencialą, labiau integruotis su patraukliomis aplinkinėmis teritorijomis. 
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Pav. 24 Siūlytini miesto struktūros formavimo principai 
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3 IŠVADOS 

Kadangi tiek galiojančio miesto bendrojo plano sprendiniai, tiek ir miesto raidos tendencijos per 

analizuojamą laikotarpį nesikeitė, ši ataskaitos dalis iš esmės kartoja buvusioje ataskaitoje 

pateiktus vertinimus, išvadas ir rekomendacijas. 

Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės pateiktais duomenimis per  2014 metus realizuojant 

Klaipėdos miesto bendrąjį planą patvirtinti 84 detalieji planai, 5 specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentai, išduoti 36 leidimai statyti gamybos ir pramonės pastatus, 395 leidimai statyti 

gyvenamuosius pastatus (iš jų 204 leidimai statyti vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius 

pastatus), 6 kultūros objektus, 8 mokslo objektus, 4 paslaugų objektus,. 5 poilsio objektus, 12 

prekybos objektų, 2 sporto objektus, 3 viešbučius. Duomenų šaltinis - 

https://tpsis.am.lt/web/guest/zemelapis. 

3 

3.1 Bendros išvados 

1. Klaipėdos miestas išlaikė pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, miesto užstatytų 

teritorijų tankumo bei gyventojų tankumo rodiklius. 

2. Apie 10 procentų Klaipėdos miesto gyventojų per 20 metų persikėlė gyventi į periferinę 

zoną. 

3. Nepaisant stebimo gyventų skaičiaus priemiestinėje zonoje augimo, gyventojų tankis tiek 

centrinėje dalyje, tiek pietiniuose gyvenamuosiuose kvartaluose yra pakankamas išlaikyti 

gyvybingas paslaugas ir finansuoti infrastruktūrą. Tai rodo pakankamai optimalią šių rajonų ir viso 

miesto planinę struktūrą.  

4. Nors besiformuojančioje periferinėje zonoje trūksta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros, 

joje telkiasi jaunesni, aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai. Besiformuojančios periferinės 

zonos tankumo rodikliai pernelyg maži, kad ši zona efektyviai funkcionuotų. Urbanistinė periferinės 

zonos struktūra neplaninga, chaotiška ir neužtikrinanti gyvenimo kokybės.  

5. Trūkstant investicijų į gyvenamosios aplinkos kokybę, senstant gyvenamajam fondui 

išryškėjo stipri miesto segregacija į šiaurinę – sėkmingesniąją ir pietinę – socialiniu požiūriu 

silpnesniąją miesto dalis. Šiaurinės dalies socialiniai rodikliai ženkliai geresni nei pietinės dalies. 

Čia naujesnis būstas, daugiau išsilavinusių gyventojų, čia gyvena jaunesnės šeimos, didesnė vaikų 

dalis bendrame gyventojų skaičiuje, mažiau bedarbių, saugesnė aplinka.  

6. Nevaldomos tokios tendencijos po keleto dešimtmečių gali vesti link socialiai silpnesnių 

gyventojų koncentracijos pietinėje miesto dalyje. Miesto ilgalaikė plėtros politika turi būti nukreipta į 

pietinės zonos patrauklumo investicijoms pagerinimą, siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti naujus 

stipresnio socialinio sluoksnio gyventojus.  

7. Gyventojų ir institucijų pateikti pasiūlymai pateikti šios ataskaitos rengimo metu apima: 

https://tpsis.am.lt/web/guest/zemelapis
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7.1. Prašymai keisti teritorijų naudojimo reglamentą įteisinant daugiafunkcinį teritorijos 

naudojimą bei nustatyti statybos reglamentus (užstatymo aukštingumą, intensyvumą) – 

siūlytina atsižvelgti įteisinant daugiafunkcinį žemės naudojimą; 

7.2. Pasiūlymai tobulinti miesto fizinę bei funkcinę struktūrą, derinti miesto ir jūrų uosto 

plėtrą, kurie turės būti nagrinėjami ir vertinami naujojo bendrojo plano rengimo metu (KVJUD 

direkcijos pastabos stebėsenos ataskaitai); 

8. Klaipėdos miesto bendrasis planas atliko neabejotiną teigiamą vaidmenį valdant 

investicijas planuojamu laikotarpiu. Tačiau pasikeitus miesto plėtros tendencijoms ir 

teisiniam plėtros reguliavimui šiuo metu galiojantis bendrasis planas nebeatitinka dabarties 

poreikių ir yra keistinas: 

8.1. būtina nustatyti daugiafunkcinį teritorijų naudojimo reglamentavimą; 

8.2. būtina nustatyti ribinius plėtros parametrus nustatančius užstatymo aukščio ir 

užstatymo intensyvumo reglamentus; 

8.3. būtina peržiūrėti atskirus probleminius funkcinio zonavimo, teritorijų struktūros 

sprendinius; 

8.4. būtina peržiūrėti atskirų sprendinių BP sprendinių aktualumą ir tikslingumą 

(susisiekimo sistemos objektai ir parametrai, aukštybinių pastatų, teritorijų struktūros 

formavimo, naudojimo ir kiti sprendiniai);  

8.5. bendrąjį planą tikslinga papildyti atskira dalimi – gyvenamosios teritorijos, kuri 

nustatytų savivaldybės formuojamą būsto plėtros politiką, kompleksinio esamų gyvenamųjų 

kvartalų atnaujinimo principus; 

8.6. tikslinga nustatyti teritorijų vystymo prioritetus, kurių įgyvendinimui bus skirtos 

savivaldybės lėšos sekančiu planuojamu periodu; 

8.7. bendrajame plane tikslinga nustatyti teritorijas miesto prieigai prie Kuršių marių. 

9. Rengiant (koreguojant) Klaipėdos miesto bendrąjį planą tikslinga įvertinti galiojančių 

žemesnio lygmens TPD ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius: 

9.1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų specialiųjų planų sprendiniai, 

atitinkantys naujai rengiamo bendrojo plano nuostatas, turėtų būti integruoti į naują bendrąjį 

planą. Neintegruoti specialiųjų planų sprendiniai naikintini arba gali likti galioti kaip 

rekomendaciniai (sektorinės galimybių studijos statusu); 

9.2. Galiojantys detalieji planai bendrojo plano rengimo kontekste naikintini ar keistini tik 

išimtinais atvejais – jei juose nustatyti galiojančio teisinio reglamentavimo ir miesto plėtros 

poreikių neatitinkantys reikalavimai ar nenustatyti tvarią suplanuotų teritorijų plėtrą 

užtikrinantys reglamentai; 

9.3. Bendrojo plano sprendinių rengimo (keitimo) kontekste būtina suteikti teritorinę 

dimensiją galiojančio Klaipėdos miesto strateginio plano sprendiniams 

9.4. Bendrojo plano sprendinių rengimo (keitimo) kontekste tikslinga atsižvelgti ir įvertinti 

savivaldybės teritorijoje rengtas galimybių studijas, koncepcijas, projektinius pasiūlymus ir 

kitus neformalius, teritorijų planavimo dokumentų statuso neturinčius dokumentus; 

9.5. Bendrojo plano sprendinius tikslinga papildyti sveiko miesto principus užtikrinančias 

sprendiniais – konkrečius sprendinius analizuojant atitikimo bendrosioms sveiko miesto 

koncepcijos nuostatoms, bei konkrečiais sveiką gyvenseną užtikrinančias sprendiniais, prieš 

tai parengus atitinkamą savivaldybės normatyvą; 
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10. Siekiant gerinti urbanistinių, architektūrinių, kraštovaizdžio formavimo sprendimų 

mieste kokybę problemas siūlytina parengti atskirų miesto dalių formavimo principus 

nusakančius vietinius normatyvus („miesto kodą“).  

 

11. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsenos ataskaitos išvadas už 

2007-2013 metus Klaipėdos miesto savivaldybė jau pradėjo galiojančio bendrojo plano 

keitimo procedūrą.  

3.2 Svarbiausios tendencijos, išvados ir rekomendacijos atskiroms bendrojo plano dalims.  

3.2.1 Išorinė dalis 

Rekomendacijos: 

Išorinės dalies sprendiniai tobulintini iš esmės: 

 Būtina identifikuoti išorinės struktūros objektą. Tai - už savivaldybės ribų esanti teritorija. 

Išorinės dalies sprendiniai realizuojami dalyvaujant kaimyninių savivaldybių bei aukštesnio 

lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengime.  

 Galiojantys sprendiniai nenusako, kaip valdyti plėtrą į priemiestį. 

 Dalyje daug į vidinę struktūrą orientuotų sprendinių. Jie turėtų būti persvarstyti ar perkelti į 

atitinkamas BP dalis. 

 Atsisakyti sprendinių, kurie nėra BP kompetencijos objektas. (Iš 22 sprendinių 11 yra ne 

BP kompetencijos objektas). 

3.2.2 Urbanistinė dalis 

Teigiamos tendencijos: 

 Nepaisant stebimos gyventojų skaičiaus augimo priemiestinėje zonoje tendencijos, 

Klaipėdos miestas išlaikė pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, efektyvius miesto 

užstatytų teritorijų tankumo bei gyventojų tankumo rodiklius. Tai rodo pakankamai 

optimalią šių rajonų ir viso miesto planinę struktūrą. 

 Miestas išlaikė ir stiprino marinistinį miesto įvaizdį. 

Neigiamos tendencijos : 

 Stiprėjanti gyventojų migracija į priemiestinę zoną 

 Vis dar taikomas monofunkcinis teritorijų naudojimo reglamentavimas sudaro kliūtis 

investicijoms. 

 Nenustatyti esminiai miesto struktūros parametrai – pastatų aukštingumas, užstatymo 

intensyvumas,  

 Nenustatytos miesto struktūros pagrindinės dalys: 

 centrai,  
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 skirtingos morfologinės struktūros mišrūs ir gyvenamieji kvartalai ,  

 neišspręsta miesto prieiga prie marių , 

 nesukonkretintos gairės priemiestinės zonos urbanizavimui ,  

 nenumatyti plėtros prioritetai. 

Rekomendacijos:  

Klaipėdos miesto savivaldybės BP urbanistinė dalis keistina ar tobulintina iš esmės. Būtina: 

 Pasiūlyti investicijoms patrauklias teritorijas mieste konversinių, naujai užstatomų ar 

tankinamų teritorijų pagrindu 

 Nustatyti esmines miesto struktūros dalis:  

centrus,  

konkrečius skirtingos morfologinės struktūros kvartalų reglamentus ,  

išspręsti  miesto prieigą prie marių , 

sukonkretinti gaires priemiestinės zonos urbanizavimui ,  

numatyti plėtros prioritetus. 

 Reglamentuoti trūkstamus parametrus – pastatų aukštingumą, užstatymo intensyvumą,  

 Keistinas teritorijų naudojimo reglamentavimas. Būtinas daugiafunkcinis žemės naudojimo 

reglamentavimo principas, derinant jį su aplinką įtakojančios plėtros apimties (UI, UT, 

aukštingumas) reglamentavimu.  

 Nustatyti reikalavimus prekybos centrų išdėstymui, deklaruojama jų prioritetinės statybos 

priemiestinėje zonoje politika prieštarauja susiklosčiusiai praktikai, todėl ji tikslintina arba 

peržiūrėtina iš esmės. 

 Persvarstyti aukštybinių pastatų išdėstymo politiką 

 Perkelti BP sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo 

programą 

3.2.3 Susisiekimo sistema 

Linijinė Klaipėdos miesto urbanistinė struktūra sudaro puikias sąlygas tolesnei 

racionaliai miesto susisiekimo sistemos plėtrai.  

Teigiamos tendencijos: 

 Sąlyginai nedidelėmis investicijomis esmingai pagerinta eismo situacija mieste - įrengtos  

Metalo ir Savanorių gatvės, dalis Verslo gatvės, Šiaurinio išvažiavimo dalis nuo Kretingos 

gatvės iki Liepų gatvės, jungtys su keliu A13, rekonstruota gatvių, formuojant miesto 

centrinės dalies žiedinį ir pasiskirstomąjį gatvių tinklą. 

Neigiamos tendencijos:  

Nerealizuoti BP susisiekimo sistemos elementai: 
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 Neįrengtas Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinis ir pietinis 

išvažiavimai;  

 Nepastatytas Bastionų tiltas; 

 Išlieka didelis neigiamas geležinkelio stočių ir kelyno poveikis miesto teritorijai; 

 Dviračių takų tinklas išlieka fragmentiškas, trūksta sisteminių jungčių. 

 Rekomendacijos: 

Atskirus susisiekimo dalies sprendinius būtina aktualizuoti bei optimizuoti 

koreguojant bendrąjį planą arba rengiant susisiekimo sistemos galimybių studiją ar 

darnaus judumo planą: 

 Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir etapiškumą atsižvelgiant į pakitusias 

susisiekimo sistemos funkcionavimo sąlygas: 

 dėl pasikeitusių miesto plėtros mastų, užmiesčio kelių apkrautumo ir t.t., peržiūrėti. naujų 

gatvių tiesimą, skirtingų lygių sankryžų įrengimą miesto pakraščiuose numatančius 

sprendinius; 

 peržiūrėti aukštos kategorijos gatvių trasuočių keitimą numatančius sprendinius, 

apsisprendžiant dėl tokių sprendimų racionalumo; 

 žemesnės kategorijos gatvių (D ir žemiau) trasuotes rekomenduotina tikslinti rengiant 

vietovės lygmens TPD. 

 išlieka aktualus miesto centrinės dalies gatvių tinklo racionalizavimas, pėsčiųjų ir dviračių 

takų tinklo tankinimas. 

3.2.4 Pramonė 

Pramonės sektorius – vienas iš Klaipėdos miesto ir regiono gyvybingumo garantų. 

Teigiamos tendencijos: 

 Pramonės plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje vyksta sėkmingai, naudojantis  Klaipėdos 

LEZ, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto potencialu: 

o vyko Pramonės parko plėtra  

o įrengtos Metalo ir Verslo gatvės 

o tęsiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams veiksmai  

 Parengus TP dokumentus sudarytos sąlygos svarbių miesto plėtrai teritorijų konversijai: 

Bastionų gatvės kvartalo, „Pajūrio medienos“, „Laivitės“, AB „Klaipėdos energija“; 

 Parengtos Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos stebėsenos, atliekų tvarkymo 

programos.  

Rekomendacijos: 

 BP pramonės dalies sprendiniai iki šiol aktualūs, reikėtų atsisakyti teisės aktų nuostatų 

dubliavimo; 

 Pramonės plėtrai tikslinga išnaudoti pietinės miesto dalies potencialą. 
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3.2.5 Uostas 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – vienas iš svarbiausių Klaipėdos miesto plėtros 

generatorių. Todėl jo konkurencingumas regione ir plėtra gyvybiškai svarbūs Klaipėdos 

miestui. 

Teigiamos tendencijos: 

 Klaipėdos valstybinis jūrų uostas išliko konkurencingas regione, jo plėtra atitiko BP 

nustatytą zonavimą; 

 Klaipėdos prieigose kuriami logistikos centrai ir distribuciniai centrai; 

 Didėja uosto rekreacinė reikšmė – auga kruizinės laivybos apimtys, planuojami bei 

įrengiami rekreacinių laivų uostai; 

 Vystoma pramoginės laivybos aptarnavimo veikla Danės upės krantinėse ir Klaipėdos 

piliavietėje. 

Neigiamos tendencijos: 

 Nėra sutarimo dėl miesto ir uosto plėtros derinimo: uostas blokuoja Klaipėdos miesto 

prieigą prie marių, taip neleisdamas panaudoti turimas galimybes gyvenimo kokybei mieste 

gerinti bei atsiskleisti marinistiam miesto savitumui;  

 Didėjant krovos apimtims ir krovinių į uostą srautams, miesto infrastruktūra nevystoma 
adekvačiai uosto infrastruktūros plėtrai 

 Nesuplanuotos uosto rezervinės teritorijos, neaiški jų vystymo perspektyva; 

 Nėra apsisprendimo dėl išorinio uosto statybos; 

 Neįrengti pietiniai uosto vartai. 

Rekomendacijos: 

 Būtinas strateginis susitarimas dėl miesto ir uosto plėtros suderinimo tarp uosto plėtrą 

koordinuojančios ir organizuojančios  KVJUD ir miesto gyventojų interesus atstovaujančios 

KMS. Toks susitarimas gali būti įteisintas Klaipėdos miesto bendrajame plane ar uosto 

plėtrą reglamentuojančiame vietos lygmens TPD . 

 Uosto plėtrą reglamentuojančios BP dalies sprendiniai yra tobulintini, nustatant 

miesto prieigos prie marių akvatorijos zonas bei tiksliau įvardinant uosto plėtros 

potencialą 

3.2.6 Gamtinė aplinka 

Teigiamos tendencijos: 

 Įgyvendinant BP sprendinius tvarkomos pakrantės -– Danės upės, Smeltalės upelio, 

Mumlaukio, Žardės, Draugystės parko tvenkinių.  
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 Vykdomas miesto aplinkos monitoringas, įgyvendinamas centralizuotas lietaus nuotekų 

surinkimas, įgyvendinama atliekų surinkimo sistema. 

 Pradėta Klaipėdos miesto pramoninių teritorijų konversija centrinėje miesto dalyje prie 

Danės upės, parengti keli teritorijų planavimo dokumentai. NT krizė sustabdė plėtrą 

Neigiamos tendencijos 

 Bendro plano sudėtyje nėra šiuo metu pagal teisės aktus privalomos BP dalies – miesto 

gamtinio karkaso, kaip viso miesto gamtines ir gamtinio prioriteto teritorijas jungiančio 

ekologinio kompensavimo tinklo. (nebuvo privaloma BP rengimo metu).  

 Dėl lėšų stokos nekuriama Baltijos jūros krantosaugos infrastruktūra;  

 Vykdamas į uosto krovos terminalus sunkusis tranzitinis automobilinis ir geležinkelių 

transportas tebekerta gyvenamas teritorijas  

Rekomendacijos 

 Rekomenduotina atsisakyti teisės aktų reikalavimus dubliuojančių sprendinių. 

 Rekomenduotina diferencijuoti gamtinio prioriteto teritorijas pagal naudojimo intensyvumą - 

išskiriant intensyviai ir ekstensyviai naudojamus želdynus, apsauginius želdynus ir 

panašiai. 

 Įteisinti miesto gamtinį karkasą – tinklinę struktūrą teritorijų, kurios privalo išsaugoti gamtinį 

prioritetą. 

 Nustatyti gamtinių teritorijų tvarkymo prioritetus 

3.2.7 Kultūros paveldas 

Teigiamos tendencijos: 

 Klaipėdos mieste vykdoma kultūros paveldo stebėsena. 

 Parengti ar rengiami Klaipėdos miesto senamiesčio ir istorinės dalies paveldosauginiai ir 

paveldotvarkiniai teritorinio planavimo dokumentai, vertingųjų savybių nustatymo, 

apsaugos ir pritaikymo techniniai dokumentai.  

 Tęsiami Klaipėdos piliavietės tvarkybos darbai, atveriant ją viešajam naudojimui, 

nubrėžiant gaires jos regeneracijai, vykdant Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus plėtrą. 

 Vykdomi unikalūs jūrinio paveldo tyrinėjimai. 

Neigiamos tendencijos: 

 Pernelyg detalizuoti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kurie žymia dalimi 

nebeaktualūs, bei naujai nustatytos vertingosios savybės dažnai trukdo planuoti ir 

projektuoti objektus (rekonstrukciją, naują statybą, susisiekimo infrastruktūrą), kurie 

paskatintų senamiesčio atgaivinimą. 
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Rekomendacijos: 

 Sprendiniai, aprašantys sekančiuose etapuose reikalingų parengti TP dokumentų rengimo 

poreikį perkeltini į įgyvendinimo programą. 

 Reikalingi kompleksiškesni sprendimai dėl senamiesčio regeneravimo, atgaivinimo, 

pritraukiant į jį naujas funkcijas, principinės nuostatos dėl antro pasaulinio karo metu 

pažeistų  senamiesčio erdvių ir erdvinių sistemų traktavimo ir atskirų fragmentų atkūrimo 

galimybių, transporto eismo organizavimo ,automobilių stovėjimo vietų išdėstymo galimybių 

ir panašiai. 

 Siūlytina formuoti svarbiausius paveldo, kultūrinius bei paslaugų objektus ir viešas erdves 

jungiančią žiedinę viešų erdvių senamiestyje sistemą. 

 Naujai rengiamame Klaipėdos miesto bendrajame plane tikslinga identifikuoti miesto 

savitumą formuojančias teritorijas, užtikrinti jų apsaugos reikalavimus bei numatyti savitos 

struktūros suformavimo priemones kitose miesto dalyse. 

3.2.8 Socialinė aplinka 

Socialinės aplinkos sprendiniai tikslintini ir aktualizuotini įvertinus esamas tendencijas. 

Teigiamos tendencijos: 

 Vykdomi BP sprendiniai, sudarantys sąlygas gerinti gyvenamąją aplinką : 

o parengti ar rengiami esamų gyvenamųjų rajonų detalieji planai,  

o vykdoma daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa,  

o parengtas Klaipėdos miesto tyliųjų zonų indentifikavimo ir triukšmo prevencijos 

planavimo tvarkos aprašas,  

o vyksta sodų bendrijų transformacija į gyvenamuosius kvartalus. 

 Vykdomi BP kultūros ir mokslo, švietimo ir ugdymo infrastruktūros plėtros sprendiniai:  

o aukštojo mokymo daugiafunkcinio komplekso Klaipėdos universiteto miestelio 

teritorijoje plėtra,  

o pastatyta multifunkcinė arena,  

o renovuojamos bendrojo lavinimo mokyklos,  

o įrengtas teminis pramogų parkas, įkurti vaikų laisvalaikio centrai  

 Vystoma sveikatos ir socialinės rūpybos infrastruktūra:  

o privačia iniciatyva įsteigti pirminės sveikatos priežiūros kabinetai mikrorajonuose;  

o decentralizuotai įkurtos įvairios socialinių paslaugų įstaigos. 

Neigiamos tendencijos: 

 Jaunesnių šeimų migracija į periferinę zoną, neturinčią socialinės infrastruktūros; 

 Akivaizdi miesto teritorijų socialinė segregacija labiau išsilavinusiems, geresnes pajamas 

turintiems gyventojams renkantis šiaurinę miesto dalį, o socialiai silpnesniems sluoksniams 

telkiantis pietinėje miesto dalyje;  
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 Lėti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo tempai; 

 Nevyksta kompleksinė sovietinės statybos rajonų modernizacija, apimanti tiek pastatų 

šiluminės varžos pagerinimą ir inžinerinių sistemų sutvarkymą, tiek ir būsto pagerinimą, 

aplinkos rekonstrukciją ir humanizavimą, 

 Nekuriama socialinė infrastruktūra periferinėje zonoje, tiek naujos statybos kvartaluose, 

tiek buvusių sodininkų bendrijų teritorijose. 

Rekomendacijos: 

 Būsto politiką aprašančią bendrojo plano dalį tikslinga atskirti nuo socialinės infrastruktūros 

dalies; 

 Būtina numatyti sovietinės statybos rajonų gyvenamosios aplinkos gerinimo priemones, 

didinančias šių rajonų patrauklumą;  

 Sveiko miesto vizijos įgyvendinimui reikalingi atitinkami BP sprendiniai nustatantis 

privalomus sportinei bei sveikatinimo veiklai skirtų teritorijų išdėstymo reikalavimus bei 

normatyvus; 

 Reikalinga alternatyvų analizė ir strateginiai apsisprendimai dėl periferinės zonos 

gyventojams reikalingų mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų plėtros ir pasiekiamumo, taikant 

darnaus judumo principus.  

3.2.9 Inžinerinė infrastruktūra 

Teigiamos tendencijos: 

 Nepaisant nekilnojamojo turto krizės, inžineriniai tinklai plėtoti naudojant ES paramą; 

 Inžineriniai tinklai plėtoti daugiausia periferijoje, atsižvelgiant į BP sprendiniuose numatytus 

prioritetus;  

 Prie atskirų objektų inžineriniai tinklai realizuoti pagal poreikius. 

Neigiamos tendencijos: 

 Inžinerinių tinklų plėtra nevykdoma iš anksto, prioritetinėse vystinose teritorijose, 

inžineriškai jas paruošiant ir padidinant investicinį patrauklumą; 

 Nevyksta lietaus nuotekų tinklo rekonstrukcija ir plėtra; 

 Nekompleksiškai vystomi sodų bendrijų inžineriniai tinklai; 

 Neintegruota miesto ir priemiestinės zonos infrastruktūros plėtra. 

Rekomendacijos:; 
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 Tikslinga skatinti pilnai inžineriškai paruoštų sklypų individualių gyvenamųjų namų statybai 

pasiūlą miesto teritorijoje; 

 Būtini sprendimai priemiestinės zonos, sodų bendrijų integravimui į miesto inžinerinio 

aprūpinimo sistemą; 

 Išnagrinėti lietaus nuotekų sistemos plėtojimo alternatyvias galimybes – tinklų plėtra, 

infiltracija, decentralizuotos valyklų sistemos, vandens kaupyklos. 

 




