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1 ATASKAITOS VIEŠINIMAS 

Skelbimai apie pradedamą rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

ataskaitą už 2014 metus ir kvietimai teikti pasiūlymus bendrojo plano sprendiniams pateikti Klaipėdos 

miesto savivaldybės ir Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsenos (www.monitoringas.tk) interneto 

puslapiuose 2015 m. balandžio 29 d. 

http://www.monitoringas.tk/
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Raštu pateiktus siūlymus bendrajam planui Klaipėdos miesto savivaldybė perdavė stebėsenos ataskaitos 

rengėjams. 

Pasiūlymai taip pat buvo teikiami internetiniame modulyje, pasiekiamame iš Klaipėdos miesto savivaldybės 

internetinio puslapio - http://monitoringas.tk/pasiulymai. Šie siūlymai ir jų įvertinimas taip pat pateikiami 

ataskaitos priede 

Ataskaita pristatyta 2015 m. gegužės 22 dieną vykusiame renginyje 

  

http://monitoringas.tk/pasiulymai
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2 VISUOMENĖS IR INSTITUCIJŲ PATEIKTI PASIŪLYMAI 

 

Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

1. 
Aida 

Dumbrauskaitė  

Pateikta internetu 

Kurti daugiau apželdintų viešųjų erdvių, 

miesto parkų, skverų, tiek daugiabučių 

pastatų kvartaluose, tiek prie viešųjų 

įstaigų ar privačių komercinių objektų. 

Tyrimas parodė, kad \kalipėdos 

suplanuotas racionalus, gyvenimo ir 

aplinkos kokybę atitinkantis atskirųjų 

vietinių, rajoninių ir bendramiestinių 

želdynų tinklas. Kiekvieno 

gyvenamojo kvartalo artimojoje 

aplinkoje yra suplanuotas gyventojų 

rekreacijai skirtas želdynas. 

Problematiška šių želdynų būklė, 

įrangos kokybė. Tikslinga siekti 

naujai statomuose objektuose įrengti 

ne maženį, nei teisės aktuose 

nustatytą priklausomųjų želdynų 

plotą, įjungti šiuos želdynus į miesto 

želdynų sistemą. Tokiu reglamentu 

galėtų būti papildyti naujo BP 

sprendiniai. 

Šiuo metu rengiamas Klaipėdos 

miesto mažosios architektūros, 

aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei 

aplinkos estetinio formavimo, 

miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo 

specialusis planas, kuriame 

nagrinėjamas atskirųjų želdynų 

pasiekiamumas ir žaliosios jungtys. 

BP kompetenciją atitinkančius šio 

plano sprendinius tikslinga integruoti į 

naujai rengiamą BP. 

2. Žymantas 

Sinkevičius 

Pateikta internetu 

Planuojant susisiekimo sistemos 

infrastruktūrą, numatyti plėtros prioritetus, 

atsižvelgiant į miesto demografiją ir esamų 

bei perspektyvinių transporto srautus. 

Bendrojo plano sprendiniams numatyti 

konkrečius įgyvendinimo terminus. 

Pasiūlymai iš esmės įvertinti naujai 

rengiamo BP programoje.  
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

3. Vytautas 

Valevičius 

Pateikta internetu 

 

Sveiko miesto prioritetai 2014- 2020 

metams 

1. Palanki ir palaikanti gyvenimo aplinka. 

Sveikas miestas – tai lygių galimybių 

miestas, kur visi gyventojai gauna 

palaikymą ir gali tenkinti savo įvairiapusius 

poreikius 

2. Sveikas gyvenimo būdas. Sveikas 

miestas užtikrina galimybes ir sąlygas 

sveikai gyvensenai visoms amžiaus ir 

socialinėms grupėms. 

3. Aplinka ir miesto dizainas palankus 

sveikatai. Sveikas miestas užtikrina tokią 

gamtinę ir antropogeninę aplinką, kuri 

skatina ir palaiko sveikatą, poilsį, gėrovę, 

saugumą, socialinę sąveiką, mobilumą, 

visų gyventojų kultūrinio identiteto ir 

pasididžiavimo jausmą bei jiems 

pasiekiama ir tenkina poreikius. 

 

Sveiko miesto principai -  vienas iš 

aspektų, kuriuo remiantis 

formuojama miesto struktūra, 

išdėstoma rekreacinė infrastruktūra. 

Todėl pateikti principai galėtų būti 

integruoti į bendrojo plano 

bendruosius sprendinius, formuojant 

miesto struktūrą bei į tekstinius 

sprendinius kaip reglamentai. 

4. 
Simonas 

Gentvilas 

Pateikta internetu 

Įrengti atvirą geoterminį baseiną pietinėje 

miesto dalyje. 

Pasiūlymas analizuotinas BP 

rekreacinės infrastruktūros dalyje. 

Šio pasiūlymo realizavimas nebūtinai 

susijęs su BP keitimu – toks objektas 

gali būti statomas galiojančiame BP 

nurodytose visuomeninėse ar 

rekreacinėse teritorijose.   

5. Reda Rimšaitė-

Kovalenko 

5.1 Skatinti jaunuosius ir mikro 

smulkiuosius verslininkus kurtis jame, 

suteikiant atitinkamas mokesčių lengvatas, 

pvz. nekilnojamojo turto, GPM, pelno ar 

pan.  

Skatinti senamiesčio komercinių patalpų 

savininkus išnuomoti patalpas per 

mokesčių sistemą, o juose nevykstant 

veiklai, skatinti jas puoselėti, neapleisti.  

Taip pat siekiant atgaivinimo atitinkamą 

laikotarpį koncentruoti dalį renginių būtent 

šioje miesto dalyje. 

Pasiūlymai nėra BP objektas. 

Pasiūlymai orientuoti į miesto 

administravimą. Tikslinga atsižvelgti 

ir įvertinti rengiant miesto strateginius 

planus. 
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

Aktyviai bendradarbiauti su centrinės 

miesto dalies verslininkais ar asociacijomis, 

siekiant aukščiau išvardintų tikslų. 

 

5.2 Sudaryti sąlygas gyventojams patogiu 

būdu patekti į senamiestį, atsižvelgiant į 

visas Klaipėdos bendruomenes ir 

sluoksnius.  

Pritaikyti senamiesčio infrastruktūrą 

žmonėms su negalia, dviratininkams ir 

pėstiesiems. 

Skatinant pritraukti žmonių srautus, 

sudaryti lengvatą pietų meto automobilių 

stovėjimui Senamiestyje. 

Pasiūlymai analizuotini naujo BP 

susisiekimo dalyje. Daugelis iš 

pasiūlymų atitinka gerąją viešųjų 

erdvių projektavimo praktiką ir 

realizuotini rengiant viešųjų erdvių 

techninius projektus. Kaip 

reglamentą juos galima įtraukti į 

naują BP. 

6. Mindaugas Milinis 

Pateikta internetu 

Kuo greičiau urbanizuoti rytinėje Klaipėdos 

miesto dalyje (tarp  Klemiškės-Tilžės 

gatvių ir Palangos pl., Šaulių kaimu) 

esančias dirvonuojančias teritorijas. Tik 

tuomet jos taps gyvenamaisiais kvartalais, 

kai miestas inicijuos gatvių tiesimą. 

Šių teritorijų urbanizaciją numato 

galiojančio BP sprendiniai, šiuo metu 

rengiami jų detalieji planai. Spręstina 

dėl prioriteto šių teritorijų plėtrai 

suteikimo.  

7. IĮ „APIOL“ 2015-

02-07 raštas, 4 

lapai 

Atlikti miesto bendrojo plano įgyvendinimo 

vertinimą, nustatyti kokią įtaką miesto 

plėtrai turi nesukurtas privažiavimas prie 

komercinės teritorijos prie Liepų g. ir 

magistralinio kelio A1 sankryžos. 

Klaipėdos miesto BP numatyta 

bendramiestinė susisiekimo 

infrastruktūra pakankama teritorijų 

aprūpinimui. Keliama lokali problema 

yra daugiau vietovės lygmens 

teritorijų planavimo dokumento ar 

techninio projekto lygmens. 

8. VĮ „Klaipėdos 

valstybinio jūrų 

uosto direkcija“ 

2015-01-07 raštas 

Nr.UD-9.1.6-72 

Pateikiamos pastabos Klaipėdos miesto 

bendrojo plano stebėsenos už 2007-2013 

m. ataskaitai. 

Pastabos atspindi KVJUD požiūrį į 

miesto ir uosto plėtros poreikių 

derinimą. Tikslinga išanalizuoti ir 

įvertinti rengiant naują Klaipėdos 

miesto BP ir Klaipėdos uosto BP. 
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3 INSTITUCIJŲ IR PILIEČIŲ TEIKTI SIŪLYMAI BP SPRENDINIAMS 

 

Pasiūlymas gautas:   2015-05-01 08:55:58 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas:   fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  Aida Dumbrauskaitė 

El. paštas:  adumbrauskaite1@gmail.com 

Pasiūlymo motyvas  Klaipėdoje daugiausia žaliųjų poilsio zonų 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas:  gamtine 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas):  Visos kur yra laisvesnės vietos pušų ir kitų medžių 

sodinimui 

Pasiūlymo tekstas: 

 

Kad visi miestiečiai netoli savo namų po darbo turėtų žalią poilsio kampelį jei įmanoma tvenkinuką. Lietuva neįkainojama 

vertybė su savo miškais ir vandenimis. Kuršių nerija šalia, žaliuoti turėtų ir Klaipėda, kuo daugiau parkelių ne tik prie 

daugiabučių, bet ir prie visų įstaigų, mokinių susibūrimui, kultūrininkų, menininkų muzikantų ir visų kitų sveikai gyvenančių 

žmonių, kurie nenorėtų palikti miesto, nes jis dabr labai užterštas. 

 

 

 

Pasiūlymas gautas:   2015-02-12 16:47:56 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas:   fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  Žymantas Sinkevičius 

El. paštas:  zymanto@gmail.com 

Pasiūlymo motyvas  Nes įdomu kaip miestas vystysis toliau.... 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas:  susisiekimas 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas):  Pasiūlymas bendro pobūdžio nesiorientuojant į 

konkretų adresą. 

Pasiūlymo tekstas: 

 

Susisiekimo dalyje planuojant plėtro objektus ar kapitalines rekonstrukcijas numatyti jų eiliškumą (prioritetus) remintis 

automobilizacijos lygiu, demografiniais rodikliai, perspektyvinėmis teritorijų panaudojimo rūšimis ir t.t.. Manau BP 

aiškinamajame ar brėžinyje rašte turėtų būti įvardinti pagrindiniai plėtros prioritetai ir nustatytos įgyvendinimo apytikslės 

datos ir terminai. Iš vienos pusės tai padėtų miesto savivaldai ir tarybai planuoti investicijas ir ruoštis stambesniems 

projektams, iš kitos pusės investuotojai pažvelgę į susisiekimo plėtros planus ir jų preliminarias datas galėtų sekti miesto 

progresą ir realų projektų įgyvendinimą (arba ne), ko pasekoje, laiku įgyvendinant projektus, augtų pasitikėjimas miestu ir tai 

skatintų investicijų pritraukimą. Taip pat tai suteiktų gyventojams ir vietiniam verslui galimybę matyti kur juda miestas, kokią 

kryptį jis renkasi ir kada preliminariai bus įgyvendintas vienas ar kitas susisiekimo objektas. Iš principo naivu tikėtis, kad visi 

planai eis pagal preliminarias datas, tačiau tai būtų stimulas ir motyvacija siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti vieną ar kitą 

projektą remiantis ilgalaike miesto vizija, o ne atsitiktinumu ar pavienių interesų grupių poreikių tenkinimu. Pasiūlymo esmė 

siekti rimčiau pažiūrėti į pagrindinį miesto infrastruktūros plėtros dokumentą, nes šiuo metu susisiekimo dalies sprendinių 

įgyvendinimas yra ganėtinai nenuoseklus, be aiškių prioritetų - kiti sprendiniai nuolatos tiesiog perkeliami į sekančius planus 

ir taip nesukuriamas patikimo miesto įvaizdis. Taip pat būtina susisiekimo dalį konstruktyviai derinti su uosto bendruomene, 

kuri nuolatos rengia savo plėtros planus susijusius su apyvartų augimu, o tai neišvengiamai atsiliepia miesto susisiekimo 

sistemai. Todėl tik bendradarbiaujant galima nubrėžti aiškius planus kur ir kada turi būti įrengti aplinkeliai, kelių lygių 

sankryžos ir t.t. Visa tai sukurtų susisiekimo sistemos kompleksinį darnumą. 
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Pasiūlymas gautas:   2015-02-05 12:51:58 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas:   fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  Vytautas Valevičius 

El. paštas:  vytautas@sveikatosbiuras.lt 

Pasiūlymo motyvas  Klaipėda yra Sveikų Miestų judėjimo narys 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas:  urbanistine 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas):   

 

Pasiūlymo tekstas: 

 

Sveiko miesto prioritetai 2014- 2020 metams 

1. Palanki ir palaikanti gyvenimo aplinka 

Sveikas miestas – tai lygių galimybių miestas, kur visi gyventojai gauna palaikymą ir gali tenkinti savo įvairiapusius poreikius 

2. Sveikas gyvenimo būdas 

Sveikas miestas užtikrina galimybes ir sąlygas sveikai gyvensenai visoms amžiaus ir socialinėms grupėms. 

3. Aplinka ir miesto dizainas palankus sveikatai 

Sveikas miestas užtikrina tokią gamtinę ir antropogeninę aplinką, kuri skatina ir palaiko sveikatą, poilsį, gėrovę, saugumą, 

socialinę sąveiką, mobilumą, visų gyventojų kultūrinio identiteto ir pasididžiavimo jausmą bei jiems pasiekiama ir tenkina 

poreikius. 

 

 

 

Pasiūlymas gautas:   2014-12-05 13:43:08 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas:   fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  Simonas Gentvilas 

El. paštas:  simonas@gentvilas.eu 

Pasiūlymo motyvas  Pietinių kvartalų regeneravimas, regioniai traukos 

objektai 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas:  socialine 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas):  Statybininikų prospekto aplinka arba Rimkai 

 

Pasiūlymo tekstas: 

 

BP monitoringo ataskaitoje nustatyta, jog pietiniai miesto gyvenamieji kvartalai stokoja patrauklumo ir geros gyvenamosios 

kokybės. Išvadose teigiama, jog reikia dėti papildomas pastangas  jų regeneracijai. 

Kaip viena iš renegeracijos galimybių galėtų būti regioninio traukos objekto sukūrimas. Tai galėtų būti atviras geoterminis 

baseinas.  

Tam yra tinkamos sąlygos, nes Klaipėdos LEZ teritorijoje įsikūrusi UAB Geoterma yra vienintelė geoterminė jėgainė Baltijos 

šalyse. Jos išgaunamas 38 laipsnių temperatūros vanduo yra šiuo metu naudojamas tik centralizuotam šildymui. 

Druskingas vanduo yra išgaunamas iš 1500 m gylio 2 gavybiniais gręžiniais LEZ teritorijoje. Atgal į žemę sušvirkščiamas 

Rimkuose. 

Atviro geoterminio vandens baseino įrengimo kaštus didžiąja dalimi sudaro gręžinių įrengimas. Panaudojus esamus 

gręžinius,miesto pietinėje dalyje galima būtų išvystyti Baltijos šalyse unikalų objektą. 

Klaipėdos mokslų technologijų parkas yra atlikęs geoterminio vandens panaudojimo galimybių studiją. 
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Pasiūlymas gautas:   2014-10-19 19:08:58 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas:   fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  Reda Rimšaitė-Kovale 

El. paštas:  info@refinta.lt 

Pasiūlymo motyvas  Skatinti senamiesčio verslumą 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas:  urbanistine 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas):  Senamiestis 

 

Pasiūlymo tekstas: 

 

Sveiki, visų pirma neleidžia parašyti pilnai pavardės, palikta mažai simbolių. Aš Reda Rimšaitė-Kovalenko, atstovauju 

Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjungą. Mano tikslas, kad į miesto bendrąjį planą būtų įtraukta daugiau tikslų susijusių su 

senamiesčio vystymu ir kaip Jūs rašote regeneracija. Reikėtų konkretesniu tikslų, nes turint aiškią viziją, jos siketi yra 

lengviau. Sudaryti sąlygas gyventojams patogiu būdu patekti į senamiestį, atsižvelgiant į visas Klaipėdos bendruomenes ir 

sluoksnius. Skatinti jaunuosius ir mikro smulkiuosius verslininkus kurtis jame, suteikiant atitinkamas mokesčių lengvatas, 

pvz. nekilnojamojo turto, GPM, pelno ar pan. Skatinti senamiesčio komercinių patalpų savininkus išnuomoti patalpas per 

mokesčių sistemą, o juose nevykstant veiklai, skatinti jas puoselėti, neapleisti. Skatinant pritraukti žmonių srautus, sudaryti 

lengvatą pietų meto automobilių stovėjimui. Taip pat siekiant atgaivinimo atitinkamą laikotarpį koncentruoti dalį renginių 

būtent šioje miesto dalyje. Aktyviai bendradarbiauti su centrinės miesto dalies verslininkais ar asociacijomis, siekiant 

aukščiau išvardintų tikslų. Pritaikyti senamiesčio infrastruktūrą žmonėms su negalia, dviratininkams ir piestiesiems. Siūlyčiau 

net atskirai išskirti kaip uždavinį apie senamiesčio regeneracijos planus, nes tai kas tai padarys, laimės daug Klaipėdai ir jos 

gyventojams. Tikiuosi tai ne per vėlu. 

 

 

 

Pasiūlymas gautas:   2014-10-09 11:07:29 

Pasiūlymą teikiančio asmens tipas:   fizinis 

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas:  Mindaugas Milinis 

El. paštas:  m.milnis@gmail.com 

Pasiūlymo motyvas  Užpildyti miesto teritoriją 

BP dalis, kuriai teikiamas pasiūlymas:  urbanistine 

Pasiūlymo apimama teritorija (adresas):   

 

Pasiūlymo tekstas: 

 

Kuo greičiau urbanizuoti rytinėje Klaipėdos miesto dalyje (tarp  Klemiškės-Tilžės gatvių ir Palangos pl., Šaulių kaimu) 

esančias dirvonuojančias teritorijas. Tik tuomet jos taps gyvenamaisiais kvartalais, kai miestas inicijuos gatvių tiesimą. 
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