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1 ATASKAITOS VIEŠINIMAS 

Kvietimai teikti pasiūlymus bendrojo plano sprendiniams pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje 

2014 m. rugpjūčio 8 d. ir 2014 m. rugsėjo 10 d. ir bei vietinėje spaudoje.  
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Raštu pateiktus siūlymus bendrajam planui Klaipėdos miesto savivaldybė perdavė stebėsenos ataskaitos 

rengėjams. Šie siūlymai ir jų įvertinimas pateikiami atskirame ataskaitos priede. 

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 buvo pristatyta: 

 Klaipėdos miesto savivaldybėje rengtame susitikime 2014 m. rugsėjo 23 d. su Klaipėdos 

pramonininkų asociacijos ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos 

(LASKAO) atstovais. Susitikime dalyvavo stambiausių Klaipėdos įmonių atstovai, teritorijų 

planavimo ir architektūros srityse dirbantys specialistai, kiti visuomenės atstovai. 

 Klaipėdos miesto savivaldybėje rengtame viešame renginyje 2014 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos 

miestas: urbanistinės plėtros apžvalga ir perspektyvos. 

 

  

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

 

Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

1. 
Zita M. Biterienė; 

Žardės kaimas  

 

Pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės 

ūkio į kitos paskirties žemės sklypą 

(mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) 

Šiuo metu BP nustatyta bendro 

naudojimo teritorija. Siūlytina 

nagrinėti rengiant BP keitimą. 

2. Elena Bučienė; 

Žardės kaimas 

Pateikta internetu 

Pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės 

ūkio į kitos paskirties (mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos  

Šiuo metu BP nustatyta bendro 

naudojimo teritorija. Siūlytina 

nagrinėti rengiant BP keitimą. 

3. Vaidas 

Klimantavičius  

Pateikta internetu 

 

3.1 Ištirti galimybę miestų-partnerių 

pavadinimus priskirti teritorijoms ar 

gatvėms  

Gatvių pavadinimai nėra BP 

kompetencijos reikalas. Tikslinga 

nagrinėti atsakingoje institucijoje. 

3.2 Kultūros paveldo objektų plane 

pažymėti Purmalių (A413KP) ir Žardės 

(A384K) piliakalnius tam skirtais ženklais  

Tikslinga patikslinti BP sprendinius. 

3.3 Įvertinti Klaipėdai būdingų medinių ir 

metalinių skulptūrų ir mažosios 

architektūros kūrinių atkūrimą ir 

išsaugojimą, taip pat galimybę Biržos tilto 

penkiakampes žvaigždes šaltkalviškais 

būdais perdirbti į gėlių žiedus  

Tai ne BP, o atskiros metodikos ar 

projektinių siūlymų kompetencija. 

Tokios metodikos parengimas – 

galima priemonė BP įgyvendinimo 

programai.  

3.4 Numatyti glaudų bendradarbiavimą su 

Klaipėdos rajono savivaldybe dėl bendros 

kultūros infrastruktūros plėtros  

Siūlymas nagrinėtinas BP išorinės 

struktūros dalyje. Rezervuojant 

teritorijas kultūros objektams tikslinga 

derinti miesto ir rajono savivaldybių 

planus bei lėšas. 

3.5 Išanalizuoti išlikusių, bet dabar apleistų, 

neprižiūrimų kultūros paveldo kategorijos ir 

iki II-ojo Pasaulinio karo statytų objektų 

(valstybinių ir privačių) kiekį ir būklę, 

nustatyti jų potencialą naujam 

panaudojimui  

II-ojo pasaulinio gynybinių įtvirtinimų 

galimybių studija jau parengta ir 

pagal ją rengiami DP. Pasiūlymą 

tikslinga įvertinti BP esamos būklės 

analizės stadijoje. Racionalus 

paveldo naudojimas - viena iš 

priimtiniausių priemonių miesto 

struktūros efektyvumo bei 

patrauklumo didinimui. 
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

4. 
TS-LKD MP 

SKYRIUS 

Pateikta internetu 

4.1 Išanalizuoti miesto aikštes - (Turgaus, 

Atgimimo. Lietuvininkų) universalumo, 

saugumo užtikrinimo, prieigos/susisiekimo, 

efektyvumo aspektais. Įvertinti istorinį 

kontekstą. Palyginti su geriausiais 

pasaulyje pripažintais pavyzdžiais. 

Šiuo metu rengiama Atgimimo a. 

galimybių studija, baigiamas rengti 

viešųjų erdvių DP. Aikščių ir kitų 

viešų erdvių sistema – vieni 

svarbiausių miesto struktūros 

elementų. Pasiūlymai gali būti 

nagrinėjami tiek viso miesto BP, tiek 

miesto dalies BP ar DP - priklauso 

nuo sprendinių mastelio ir rengimo 

programos detalumo.  

4.2 Atgaivinti Žardės - Laistų piliakalnius 

steigiant ten kultūrinę teritoriją  

Siūlymai analizuotini atitinkamos BP 

dalyse- kultūros paveldo, 

urbanistinės struktūros, rekreacinės 

infrastruktūros. Tikslinga parengti 

galimybių studijas, projektinius 

pasiūlymus, kuriuos aptarus su 

visuomene vėliau integruoti į bendro 

plano sprendinius.  

5. 
Petras 

Grecevičius 

Pateikta internetu 

 

5.1 Formuoti svarbiausias urbanistines 

jungtis: Klaipėda - Palanga, Klaipėda - 

Kretinga, Klaipėda -Gargždai, Klaipėda – 

Šilutė. planuoti Šių transportinių koridorių 

plėtrą numatant greituminio transporto 

vystymą, apšvietimą nakties metu ir kt. 

Parengti tolygaus bendruomeninių 

paslaugų tinklo teritorinės struktūros 

modelį. 

Racionalūs pasiūlymai BP išorinės 

struktūros daliai. 

5.2 Greituminio tramvajaus trasos Klaipėda 

- Palanga projektas 

Svarbi regiono rekreacinės bei 

susisiekimo infrastruktūros dalis. Gali 

būti realizuojama nebūtinai tradicinio 

tramvajaus pagalba – jau yra 

tramvajai ant virtualių bėgių. Siūlytina 

analizuoti BP susisiekimo dalies 

sprendiniuose. 

5.3 Daugiaaukščių garažų statyba, 

užtikrinant daugiabučių gyvenamųjų 

kvartalų kiemų atlaisvinimą nuo automobilių  

Sprendinys analizuotinas BP 

susisiekimo dalyje ar atskirame 

darnaus judumo plane. Siūlymas kiek 

abejotinas dėl didelių kaštų – sunku 

tikėtis kad investicijos atsipirks. Taip 

pat reikalinga plati diskusija su 

aplinkinių kvartalų gyventojais. Šiuo 
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

metu rengiama tikslinės teritorijos 

galimybių studija nurodys 

pagrindines automobilių stovėjimo 

vietų išdėstymo alternatyvas tokiuose 

kvartaluose.  

5.4 Vandens transporto plėtra iš Klaipėdos 

į Nidą, Šilutę, Palangą ir kaimyninius 

uostus  

Svarbi regiono rekreacinės 

infrastruktūros dalis – gali būti 

realizuojama ir be BP keitimo. BP 

tikslinga numatyti reikalingą 

infrastruktūrą. 

5.5 Jūrinių jachtų uosto įrengimas ties 

šiauriniu molu 

Jūrinių jachtų uostas - svarbi regiono 

rekreacinės infrastruktūros dalis. Šis 

projektas gali būti realizuojamas ir be 

Klaipėdos miesto BP keitimo. 

Reikalingas kompleksinis susitarimas 

su KVJUD dėl subalansuotos miesto 

ir uosto plėtros. Šiaurinė uosto dalis 

labai svarbi naftos produktų krovai, 

tad šiai veiklai čia teiktinas 

prioritetas. Šventosios uosto 

atkūrimas – reali alternatyva 

siūlymui.  

5.6 Pramogų salos ties Giruliais įrengimas. Siūlymas už Klaipėdos miesto BP 

kompetencijos ribų. Reikalingi 

papildomi TPD ir LRV sprendimai – 

siūloma statyba už KMS ribų. Pati 

idėja iš esmės gali būti analizuojama 

(galima naudoti uosto gilinimo metu 

iškasamą gruntą, netinkamą 

paplūdimių maitinimui). Tačiau 

dirbtinės salos nėra būdingos Baltijos 

pajūriui, todėl reikalinga platesnė 

diskusija visuomenėje. 

5.7 Jūrinių krantų atkūrimas ir 

stabilizavimas ties šiauriniu molu ir 

Melnrage. 

Abejotina, ar tai BP kompetencijos 

klausimas. Svarstytinas įtrakimas į 

BP įgyvendinimo programą. 

Reikalingi bendri KMS ir valstybės 

veiksmai. 

5.8 Parengti priemonių, kurios užtikrintų 

kuo skubesnį senamiesčio atgaivinimą, 

kompleksą. 

Gali būti BP sudėtyje, BP 

įgyvendinimo programoje ar kaip 

atskiras dokumentas. 
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

5.9 Atgimimo aikštę tvarkyti ne užstatant, o 

suformuojant šiuolaikišką daugiafunkcinę 

viešąją erdvę 

Pasiūlymas nagrinėtinas žemesnio 

lygmens TPD. 

5.10 Būtinas didesnis dėmesys 

kraštovaizdžio formavimui. Melnragės - 

Girulių miškams turi būti suteikta miesto 

rekreacinių teritorijų kategorija, numatant 

galimybę formuoti (atkurti) tarpukariu 

buvusį parką  

Siūlytina BP želdynus diferencijuoti 

pagal naudojimo intensyvumą ir 

atitinkamai nustatyti naudojimo 

reglamentus / įrengimo lygį  

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. 

6. Aurimas 

Lygnugaris;  

Pateikta internetu 

Numatyti žemės sklype esančio adresu 

Turistų g. 20A, Klaipėdoje, plotas 20,58 

aro, užstatymo tankumą 0.25, užstatymo 

intensyvumą 0.7, aukštingumą 8,5. 

Spręstina naujame BP nustatant 

žemės naudojimo ir statybos 

reglamentus, atsižvelgiant aplinkos 

kontekstą. 

7. UAB „L80“  

Liepų g. 80, 

Klaipėda, 91274  

Pateikta internetu 

Numatyti Klaipėdos m. bendrajame plane 

žemės sklypo esančio adresu Liepų g. 80, 

Klaipėdoje, 91274, sklypo užstatymo 

tankumą 0.4 ir sklypo užstatymo 

intensyvumą 0.5  

Spręstina naujame BP nustatant 

žemės naudojimo ir statybos 

reglamentus, atsižvelgiant aplinkos 

kontekstą. 

8. Mindaugas 

Baltušis  

Pateikta internetu 

 

Siūlau kuo skubiau pradėti tiesti pietinį 

miesto aplinkkelį, ir formuoti nuovažas į 

aplinkinius laukus. Ta vieta ideali verslo 

plėtrai, naujo LEZ kūrimui ir TUI 

pritraukimui  

Sprendinys jau yra galiojančiame BP. 

Baigiamas rengti DP. Siūlytina 

išlaikyti kaip tęstinį sprendinį ir 

spartinti įgyvendinimą. 

9. Gražvydas 

Beržanskis 

 Pateikta internetu 

Sutvarkyti: Paryžiaus Komunos gatvę, 

Ąžuolyno gimnazijos teritoriją, buvusio 

Vaidilos kino teatro teritoriją.  

Nereikalingas BP keitimas – tai 

miesto eksploatavimo klausimas. 

Minėtos teritorijos yra Klaipėdos 

miesto tikslinės teritorijos dalis ir 

numatomas jų tvarkymas naudojant 

ES lėšas. 

10. VšĮ „Dviračių 

kultūra“  

Pateikta internetu 

Parengti Klaipėdos dviračių takų žemėlapį 

ir  pastoviai atnaujinti online.  

Rengiamas dviračių takų SP, 

siūlytina jį integruoti į Klaipėdos 

miesto BP 
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

11. UAB „Ferteksos 

transportas“; 

Klaipėdos m. 

Vilniaus pl. 5 

Raštas S14-130, 

7 lapai 

Sklypo kad. Nr.2101/0035:50 nustatyti 

Pramonės ir sandėliavimo teritorijos 

naudojimo tipą bei galimus žemės 

naudojimo būdus: 

Pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos, 

Komercinės paskirties objektų teritorijos 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijos 

Spręstina naujame BP įteisinant 

daugiafunkcinį žemės naudojimą bei 

nustatant žemės naudojimo ir 

statybos reglamentus 

12. UAB „JMA 

centras“; 

Klaipėdos m.  

Kretingos g. 28 

Raštas Nr.7, 8 

lapai 

Sklypo kad. Nr. 2101/0002:808 nustatyti 

pagrindinę naudojimo paskirtį – 

Komercinės paskirties objektų teritorijos 

bei naudojimo būdą. 

Spręstina naujame BP įteisinant 

daugiafunkcinį žemės naudojimą bei 

nustatant žemės naudojimo ir 

statybos reglamentus. 

13. Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijos 

urbanistinės 

plėtros 

departamento 

paveldosaugos 

skyrius raštas 

Nr.VS-5284,  

2 lapai 

 

13.1 Šių specialiųjų planų sprendiniai turi 

būti integruoti į naujai rengiamą Bendrąjį 

planą: 

- patvirtintais specialiaisiais planais 

apibrėžta Klaipėdos miesto 

senamiesčio teritorija ir apsaugos 

zona, taip pat Klaipėdos miesto 

istorinės dalies teritorija ir apsaugos 

zona.  

- nekilnojamosios kultūros vertybės - 

Smiltynės gyvenvietės (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 21809, buvęs 

kodas U14), Klaipėdos m., teritorijos 

ribų planą ir tvarkymo planą 

- Klaipėdos senamiesčio tvarkymo planą 

- miesto istorinės dalies tvarkymo planas 

- Žardės paveldo objektų ir juos 

supančios aplinkos specialųjį planą 

- Klaipėdos miesto kultūros paveldo 

apsaugos strategija 

Siekiant efektyvaus plėtros 

reglamentavimo galiojantys SP 

privalo būti integruojami į naujai 

rengiamo (ar keičiamo) BP 

sprendinius. Integruojant būtina 

įvertinti šių planų sprendinių 

aktualumą. 

13.2 Dėl archeologinio paveldo apsaugos 

Klaipėdos mieste: 

 

 

-  

Siūlymai analizuotini atitinkamose BP 

dalyse- kultūros paveldo, 

urbanistinės struktūros, rekreacinės 

infrastruktūros, socialinės 

infrastruktūros.  
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

- Žardės paveldo objekte - teritorijos 

plėtra galėtų būti vykdoma tik atlikus 

išsamius archeologinius tyrimus. 

Tyrimų būtinumą nustato LR teisės 

aktai, galimi ir papildomi tyrimai – tai 

reikia numatyti BP įgyvendinimo 

programoje. 

- dėmesį reiktų skirti miesto istorinių 

kapinių apsaugai, ypač neregistruotų 

Kultūros vertybių registre. Kai kuriuose 

iš jų vykdoma gamybinė veikla (Smeltės 

IV-osios kapinės Vakarų laivų remonto 

įmonėje, Vargšų kapinės Stadiono 

gatvėje), kitose žmonės vedžioja šunis 

(Smeltės III-osios kapinės). 

Atitinkamose BP dalyse reikia 

nustatyti atitinkamus naudojimo ir 

vystymo režimus 

- Miesto piliakalniai turi tapti patraukliais 

turistiniais ir edukaciniais objektais. 

Reiktų numatyti sprendinius, nukreiptus 

į piliakalnių atgaivinimą. 

Siūlymai vertintini tiek atitinkamose 

BP dalyse, tiek ir įgyvendinimo 

programoje nurodant šių objektų 

atgaivinimui būtinus parengti TPD. 

13.3 Dėl urbanistinio paveldo apsaugos 

Klaipėdos mieste, Bendrajame plane turi 

būti sprendiniai: 

- dėl Klaipėdos miesto istorinės dalies ir 

Senamiesčio gaivinimo, struktūros 

atkūrimo ir naujadarų atsiradimo 

reglamentavimo 

- dėl istorinių kvartalų apsaugos ir 

regeneravimo. Urbanistinė struktūra, 

reikalaujanti ypatingo dėmesio dėl 

spartaus nykimo - Vitės kvartalas 

- Tokie tarpukario kvartalai, kaip G. 

Žemkalnio - Landsbergio 

suprojektuotas kvartalas, miesto sodas 

tarp I. Kanto g. ir Pievų tako g. turi turėti 

realią apsaugą ir aiškius sprendinius, 

kaip turi būti derinami šiandieniniai 

poreikiai ir paveldo apsauga 

- dėl Tiltų gatvės pavertimo pėsčiųjų 

gatve ir transporto eismo organizavimo 

Senamiestyje 

- dėl istorinių uostų (Žiemos uostas, 

Malkų uostas, Dangės uostas) ir 

šiandieninių uosto ir miesto poreikių 

derinimo bei kultūros vertybių, 

Siūlymai analizuotini atitinkamos BP 

dalyse- kultūros paveldo, 

urbanistinės struktūros, rekreacinės 

infrastruktūros, socialinės 

infrastruktūros. Reikalinga platesnė 

diskusija dėl minimų problemų - 

senamiesčio struktūros atkūrimo, 

kvartalų regeneravimo principų, 

transporto eismo senamiestyje 

organizavimo principų. Todėl 

tikslinga parengti galimybių studijas, 

projektinius pasiūlymus, kuriuos 

aptarus su visuomene vėliau 

integruoti į bendro plano sprendinius.  

Ryšiui tarp pilies ir senamiesčio 

realizuoti būtini alternatyvūs 

projektiniai siūlymai. Spendimas 

„tuneliu“ taip pat nė efektyviausias 

dėl saugumo problemos. 
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Eil.

Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

patenkančių į uosto teritoriją apsaugos 

- Reiktų mažinti Pilies gatvės 

„barjeriškumą“. Atsisakyti gatvės 

praplatinimo iki 6 juostų. Pilies jungtį su 

Senamiesčiu planuoti tunelių pagalba, 

kuriuose turėtų būti vykdoma komercinė 

veikla 

13.4 Kultūros paveldo objektai, kurie galėtų 

būti atskirai aptarti Bendrajame plane: 

- Piliavietės teritorija ir pilies atkūrimas 

- Gelderno bastiono (taip vadinamo Jono 

kalnelio) atgaivinimas ir pritaikymas 

rekreacinei veiklai 

- Klaipėdos elektrinės pastatų komplekso 

sutvarkymas 

- Biržos pastato atkūrimo galimybė 

- Jono bažnyčios atkūrimas 

- Karinio paveldo objektų integravimas į 

miesto audinį ir panaudojimo galimybės 

Siūlymai analizuotini atitinkamos BP 

dalyse - kultūros paveldo, 

urbanistinės struktūros, rekreacinės 

infrastruktūros, socialinės 

infrastruktūros. Jei reikalinga 

platesnė diskusija dėl minimų objektų 

atgaivinimo ir tvarkymo principų - 

tikslinga parengti galimybių studijas, 

projektinius pasiūlymus, kuriuos 

aptarus su visuomene vėliau 

integruoti į bendrojo plano 

sprendinius. Atskirų objektų 

atgaivinimas gali būti nagrinėjamas ir 

atskiruose TPD, kurių parengimą 

tikslinga įtraukti Į BP įgyvendinimo 

programą 

13.5 Nurodyti, kokiomis sąlygomis, kur, 

kaip ir kokiu santykiu naujadarai atsiranda 

Klaipėdos senamiestyje ir miesto istorinėje 

dalyje. 

Siūlymai analizuotini nustatant 

reglamentus atitinkamose BP dalyse 

- kultūros paveldo, urbanistinės 

struktūros. Šiuos klausimus taip pat 

sprendžia galiojantys SP, kurių 

sprendiniai bus integruojami į BP. 

14. Lilija Petraitienė 

Raštas Nr. 09/08 

3 lapai 

Raštas Nr.09/08 1 

lapas 

14.1 Apleistą teritoriją tarp Prano Mašioto 

progimnazijos ir Pajūrio vidurinės mokyklos 

sutvarkyti, išsaugant kaip aktyvaus 

laisvalaikio praleidimo vaikams ir 

paaugliams viešą erdvę. 

Nereikalingas BP keitimas – tai 

miesto eksploatavimo klausimas.  

14.2 Teritoriją už Sąjūdžio parko link BIG 

prekybos centro suformuoti kaip 

gyvenamųjų namų – tikslinga būtų 

nedaugiaaukščių kvartalą. 

Nereikalingas BP keitimas – jau yra 

parengtas DP. 

14.3 Viešąją erdvę esančia tarp Varpų g. 

daugiabučių namų ir BIG prekybos centro, 

įrengti kaip šunų vedžiojimo teritoriją. 

Nereikalingas BP keitimas – jau yra 

parengtas DP. 
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Nr. 
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Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

14.4 Debreceno g. 45/47 namų gyventojai 

prašo praplėsti automobilių parkavimą 

išnaudojant žalios vejos plotą. 

Nereikalingas BP keitimas – yra 

parengtas DP 

15. AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 

Kopūstų km., 

Pauostis 

Raštas Nr.2-3876,  

1 lapas 

Keisti galiojančio BP sprendinius: 

15.1 plėsti Klaipėdos kelyną, naujas stotis 

planuojant priemiestyje, Klaipėdos Kopūstų 

kaimo įrengiant aplinkkelį už miesto.  

15.2 perspektyvinį Pauosčio kelyną 

(Melagėje) planuoti nekertant miško 

Siūloma: 

15.3 Naują stotį planuoti 3-5 km atstumu 

nuo uosto (galima vieta Girulių 

aplinkkelyje) 

15.4 Kompensuoti už kertamą miško dalį 

naujų želdynų Klaipėdos miesto centre 

įrengimu. 

Siūlymai analizuotini atitinkamose BP 

dalyse – susisiekimo infrastruktūros, 

urbanistinės struktūros darnios 

plėtros kontekste – derinant 

aplinkosauginius ir socialinius 

iššūkius su ekonominėmis 

galimybėmis bei poreikiais. Esant 

neigiamam poveikiui gamtinei ir 

socialinei aplinkai, tikslinga naudoti 

papildomas kompensacines 

priemones – priešgarsines sienutes, 

technines ir konstrukcines garso 

slopinimo priemones ir panašiai. 

16. 
VĮ „Turto bankas“  

Raštas Nr.(10.3-

22)-SK4-1759,  

2 lapai 

Raštas  

SK4-3067 

2 lapai 

(minimi objektai 

persidengia) 

 

Pakeisti žemės sklypų naudojimo 

reglamentavimą nustatant daugiafunkcines 

žemės naudojimo galimybes vietoje esamo 

naudojimo būdo – visuomeninės paskirties 

teritorijos:  

 - Pamario g. 4, Giruliai – keisti į paslaugų 

teritorija (žemės naudojimo būdai – 

K,V,R,Z) 

- Jūros g. 1– keisti į mišri centro teritorija 

(žemės naudojimo būdai –G,K,V,R) 

- Jūros g. - 4 keisti į mišri centro teritorija 

(žemės naudojimo būdai – K,V,R) 

- Taikos pr. 62 keisti į mišri centro teritorija 

(žemės naudojimo būdai – K,V) 

- Taikos pr. 63 keisti į mišri centro teritorija 

(žemės naudojimo būdai –K,V) 

- Šermukšnių g. 10 keisti į mišri centro 

teritorija (žemės naudojimo būdai –G,K,V) 

Taip pat teritorijos Šlaito 18, Pamario g.2, 

J.Zauerveino g.16, Jūros g. 1B, Jūros g. 

2B – įteisinti daugiafunkcinį naudojimą 

(gyvenamosios, komercinės ir 

visuomeninės teritorijos) 

Spręstina naujame BP pagal 

galiojantį teisinį reguliavimą nustatant 

žemės naudojimo 

daugiafunkciškumą, leidžiantį 

platesnį teritorijos naudojimo būdų 

pasirinkimą galimiems 

investuotojams į parduodamą turtą. 

Tikslinga keisti BP sprendinius. 

17. Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

17.1 Dėl Tilžės g. rajono racionalaus 

vystymosi ir panaudojimo 

Vertinant galiojančio BP sprendinius 

reikėtų pastebėti, kad kvartaluose 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 11 

Eil.
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Institucija; 

Vietovės 
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Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

administracija 

Raštas Nr. 

(4.39.)-R2-3295 

2 lapai 

tarp Kauno g. ir Baltijos pr. 

formuojasi naujo miesto centro 

(komercinio – rekreacinio – pramogų) 

zona. Greta prekybos centro 

„Akropolis“ yra didelis konversinių 

teritorijų potencialas, kur gali atsirasti 

pakankamai dideli traukos objektai. 

Šiems miesto plėtros tikslams 

užtikrinti reikalingas adekvatus gatvių 

tinklas. Tas pats gatvių tinklas 

reikalingas ir užtikrinti rytinių miesto 

teritorijų plėtrą. Akivaizdu, kad 

bendrojo plano sprendiniai negalės 

būti realizuojami pažodinio perkėlimo 

į žemesnius planavimo lygmenis 

būdu – reikia tikslinti gatvių trasas, 

nustatyti įrengimo etapus, 

konkretizuoti jungčių su išoriniu kelių 

tinklu vietas. Ekspertų manymu tai 

galima įgyvendinti nebūtinai BP 

keitimo būdu – įmanoma rengti 

žemesnio vietovės lygmens BP ir 

tikslinti (koreguoti) savivaldybės 

lygmens BP (gatvės trasos 

patikslinimas nėra esminis BP 

keitimas). 

17.2 Dėl Pilies g. platinimo iki 6 juostų 

racionalumo 

Pilies g. platinimas iki 6 juostų 

numatytas viešojo transporto juostos 

įrengimui. Šio sprendinio aktualumas 

analizuotinas bendrame susisiekimo 

sistemos vystymo kontekste – 

esamas gatvių pralaidumas, 

parametrai, bendri transporto srautai, 

viešojo transporto eismo dažnis, 

keleivių srautai ir t.t. Atskirų viešojo 

transporto juostų įrengimas aktualus 

siekiant padidinti viešojo transporto 

greitį, įrengti greitojo viešojo 

transporto tinklą. Jis, siekiant 

efektyvaus veikimo privalo važiuoti 

atskira juosta. Siūlytina skubotai 
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Vietovės 
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nenaikinti šio BP sprendimo, o 

išsamiai išnagrinėti jį bendrame 

susisiekimo sistemos, viešojo 

transporto plėtros, urbanistinės 

struktūros, miesto ir regiono raidos 

kontekste. 

17.3 Dėl daugiafunkcinės miesto struktūros 

ir centrų vietos koregavimo BP 

Faktinė miesto struktūros  ir raidos 

analizė patvirtina būtinumą formuoti 

miesto struktūrą kaip daugiacentrę 

sistemą (pagrindinis centras ir 2-3 

pocentriai). Tokia struktūra mažintų 

pastebėtas miesto segregacijos 

tendencijas. Tikslinga keisti BP 

sprendinius. 

17.4 Rytinėje miesto dalyje numatyti 

socialiniai objektai, žalieji plotai 

nepakankami ar sunkiai realizuojami, 

transporto sistema neadekvati numatytai 

plėtrai ir neaiškiai argumentuota. Įvertinti 

BP sprendinių keitimo/koregavimo 

būtinumą 

Būtinas kompleksiškas miesto 

socialinės ir inžinerinės 

infrastruktūros įvertinimas – ar 

tikslinga kurti naują ar renovuoti ir 

efektyviau naudoti esamą. Mažėjant 

gyventojų skaičiui mieste būtina siekti 

racionaliausių sprendimų. BP 

sprendiniai traktuojami pernelyg 

detaliai – konkrečius žaliųjų plotų, 

socialinės infrastruktūros išdėstymo, 

susisiekimo tinklo formavimo 

klausimus tikslinga spręsti ne BP, o 

vietovės lygmens TP dokumentuose 

(miesto dalies BP ar DP). BP 

tikslinga nustatyti tik principinius 

sprendinius (C ir aukštesnės 

kategorijos susisiekimo tinklas, 

želdynų sistema ir pan.). Keičiant 

galiojantį BP minėtus sprendinius 

būtina tikslinti. 

18. Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijos 

urbanistinės 

plėtros 

departamento 

žemėtvarkos 

18.1 Atsisakyti BP rodyti suskirstymą 

sklypais 

Racionalus siūlymas naujam BP. 

Sklypų ribos – ne BP sprendinys.  

18.2 Miesto centrinę dalį rodyti kaip 

daugiafunkcinę teritoriją 

Spręstina naujame BP įteisinant 

žemės naudojimo 

daugiafunkciškumą. 

18.3 Nustatyti BP sprendinių įgyvendinimo 

prioritetus (išskirti teritorijas, kuriose 

Privaloma pagal galiojantį TPĮ – 

privalės būti naujo BP sprendiniuose. 
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Nr. 

Institucija; 

Vietovės 

adresas 

Pasiūlymas Ekspertų vertinimas 

skyrius 

Raštas Nr.VS-

5377,  

1 lapas 

savivaldybė skirs lėšas teritorijų išvystymui 

BP galiojimo laikotarpiu) 

BP sprendiniai nedraudžia iki jų 

įgyvendinimo vykdyti veiklą pagal 

esamą žemės paskirtį. 

KMS planuoja parengti BP sprendinių 

įgyvendinimo prioritetus Klaipėdos 

miesto vystymo zonose nustatančią 

schemą, kuri vėliau turi būti 

integruota į naują BP. 

18.4 Žardupės g. 15, 17, 19 išskirti kaip 

gyvenamąsias teritorijas 

Esamų gyvenamųjų teritorijų 

įteisinimui BP keitimas neturėtų būti 

privalomas. Pietinės miesto dalies 

plėtra analizuotina rengiant naujo BP 

sprendinius, darnios plėtros 

užtikrinimo kontekste ( derinami 

gamtosaugos, paveldosaugos, 

socialinės aplinkos reikalavimai ir 

plėtros poreikis) 

18.5 Išspręsti konfliktą kai bendro želdynų 

teritorijos  patenka dalis privačių sklypų 

gyvenamosios statybos (šalia Danės upės 

už Joniškės kapinių) 

Sklypų ribos – ne BP sprendinys. Tai 

greičiau BP sprendinių traktavimo 

klausimas. Rengiant naują BP 

funkcinių zonų ribas tikslinga 

patikslinti, kartu nustatyti teritorijos 

naudojimo daugiafunkciškumą 

užtikrinančius sprendinius Tokie 

sprendimai konkrečių ribų nustatymo 

klausimus spręsti žemesniame 

lygmenyje. 

18.6 Teikti sprendinius, kad sodininkų 

bendrijų teritorijose galima ir žemės ūkio 

veikla ir gyvenamųjų kvartalų atsiradimas 

Spręstina naujame BP įteisinant 

žemės naudojimo 

daugiafunkciškumą. 

19. VĮ „Klaipėdos 

valstybinio jūrų 

uosto direkcija“ 

Raštas Nr.UD-

9.1.4.-3456,  

6 lapai 

Numatyti dviejų navigacijos švyturių vietas 

BP 

Bendrajame plane tikslinga ne 

numatyti švyturių vietas, o nustatyti, 

kad maksimalaus aukščio ribojimo 

reikalavimai netaikomi inžineriniams 

statiniams, reikalingiems pagal 

technologiją (gali būti derinama 

architektūrinė išraiška). 

20 L. Koverienė 

B. Gaudutienė 

A. Kazlauskas 

Pasiūlymas 

Teritorijoje Tilžės g. 42 numatyti teritorijos 

naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos 

ir komercinės teritorijos, nustatyti 

maksimalius leistinus teritorijų planavimo 

Šiuo metu numatyta infrastruktūros 

teritorija. Tikslinga įteisinti 

daugiafunkcinį naudojimą ir teritorijos 

vietai miesto struktūroje adekvačius 
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 3 lapai 

 

reglamentus užstatymo reglamentus. Nustatant 

užstatymo reglamentus būtina 

atsižvelgti į aplinkinę urbanistinę 

struktūrą, užstatymo tipologiją ir 

parametrus, kompozicinius, 

socialinius, aplinkosauginius ir kitus 

aspektus. 

21 Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

tarybos 

strateginės 

plėtros komitetas 

Posėdžio 

protokolas 

Nr.TAR-48,  

3 lapai 

21.1 Inicijuoti Klaipėdos bazės detalųjį 

planą dėl sklypo Sandėlių gatvei 

suformavimo. 

 

 

 

 

 

Pagal LR TPĮ sklypo ribos ir 

konkrečios D kategorijos gatvių 

trasuotės nėra BP objektai. BP 

sprendiniai traktuojami pernelyg 

detaliai – konkrečius D kategorijos 

susisiekimo tinklo formavimo 

klausimus sprendžia ne BP, o 

vietovės lygmens TP dokumentuose 

(miesto dalies BP ar DP). Šiuo metu 

minimoje teritorijoje yra DP, kuris 

numato gatvės suformavimą. Todėl 

šis klausimas neanalizuotinas BP 

kontekste. 

21.2 Sandėlių gatvės atnaujinimą įtraukti į 

miesto strateginius planus 

Sandėlių gatvė yra pakankamai 

patrauklioje miesto pramoninių 

teritorijų konversijos zonoje. Klaipėda 

– buvęs ir iki šiol likęs pramoninis 

miestas, todėl jo konversinių 

teritorijų, ypač miesto centre, 

potencialas labai didelis. Todėl 

konversijos prioritetas nustatytinas 

ten, kur būtina užtikrinti žaliąsias 

jungtis, kur kuriamos naujos mišrios 

miesto dalys, patrauklios viešųjų 

erdvių struktūros. 

Gatvės įrengimo prioritetas turi būti 

svarstomas kartu su naują kokybę 

kuriančia teritorijos konversija. 

22 VšĮ „Klaipėdos 

irklavimo centras“  

Raštas Nr. R-50 

2 lapai 

Dėl vietos irklavimo bazei parinkimo  Siūlytina suformuoti teritoriją 

visuomeninės paskirtiems objektams 

prie numatomų pietinių uosto vartų, 

greta suprojektuoto rekreacinių laivų 

uostelio. Tolesnėje perspektyvoje 

tikslinga analizuoti Klaipėdos 
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vandenvietės iškėlimą, užtikrinant 

miestiečių aprūpinimą geresnės 

kokybės vandeniu bei Kaizerio 

Vilhelmo kanalą gražinant 

rekreacinės laivybos tikslams bei 

irklavimui. 
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