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ĮVADAS 

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

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

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 numatytas patvirtinto Bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir kontrolės vykdymas. 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 pradėti rinkti 2011 metais. 

2012 m. parengtas BP monitoringo vykdymo planas. BP monitoringo stebimų rodiklių lentelė 

patvirtinta KMSA direktoriaus 2013-05-14 įsakymu Nr.AD1-1163. Iki tol buvo pateikiamos 

trumpos ataskaitos apie BP sprendinių įgyvendinimą. BP monitoringo rodikliai ir analizė 

parengta remiantis Klaipėdos miesto  savivaldybės administracijos (toliau - 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 monitoringo dokumente konkretūs duomenys 

pateikiami tik apie tuos sprendinius, kurie yra numatyti kaip konkretūs veiksmai. O tie BP 

sprendiniai, kurie yra kaip bendro pobūdžio nuostatos, vertinami pagal tai, kaip yra 

realizuojami rengiant žemesnio lygmens teritorinio planavimo dokumentus, jų sprendinių 

poveikio aplinkai/strateginio pasekmių aplinkai vertinimus (toliau – PAV/SPAV). 

     

BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) TIKSLAI  

1. Vykdyti Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio ir Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos 

aprašo nuostatas dėl BP monitoringo (stebėsenos).  

2. Vykdant BP monitoringą pasirengti naujo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano rengimui, išsiaiškinti poreikius ir suformuluoti užduotį. 

3. Padėti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – KMSA) darbuotojams 

operatyviau atlikti užduotis. BP monitoringą vykdyti nuolat ir sukauptą informaciją nuolat 

kelti į geografinę informacinę sistemą (toliau – GIS), kad KMSA darbuotojai galėtų 

operatyviai gauti visą reikalingą informaciją vienoje bendroje sistemoje. Tokia sistema 

ypač reikalinga darbuotojų kaitos atveju užtikrinti informacijos pateikimo ir įvertinimo 

objektyvumą, sprendimų priėmimo tikslumą. 

4. Papildyti Klaipėdos miesto žemėlapį http://maps.klaipeda.lt/flexviewer/ BP monitoringo 

metu sukaupta informacija, kad ja galėtų naudotis suinteresuota visuomenė (ypač teritorijų 

planavimo dokumentų rengėjai). 

http://maps.klaipeda.lt/flexviewer/
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BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGO UŽDAVINIAI 

1. __Esamos informacijos apie KMSA atliktus veiksmus BP monitoringo vykdymo srityje 

sukaupimas ir analizė. 

2. __Surenkamos žinios apie KMSA turimos ir kaupiamos informacijos (apie miesto plėtrą) 

apimtis. Duomenų surinkimas iš KMSA: 

2.1. Iš KMSA Strateginio planavimo skyriaus - informaciją apie BP sprendinių 

įgyvendinimo programą ir investicijų poreikį jos įgyvendinimui bei pasiūlymus 

Savivaldybės biudžetui dėl BP sprendinių įgyvendinimo 2007 ÷ 2013 metais. Taip pat 

stebimus ir/ar pageidaujamus stebėti rodiklius. 

2.2. Iš KMSA Investicijų ir ekonomikos departamento – apie investicinių projektų 

įgyvendinimą 2007 ÷ 2013 metais; 

2.3. Iš KMSA Žemėtvarkos skyriaus – apie registruotus teritorinio planavimo dokumentus 

(toliau – TPD) (duomenys - sąrašas, privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo 

režimas, planuojamos teritorijos plotas) 2007 ÷ 2013 metais; 

2.4. Iš KMSA Sąlygų sąvadų poskyrio – apie išduotas sąlygas TPD (duomenys - sąrašas, 

planuojamos teritorijos plotas) 2007 ÷ 2013 metais; 

2.5. Iš KMSA Statybos leidimų poskyrio – apie išduotus statybos leidimus viešosios 

infrastruktūros statiniams statyti (duomenys – sąrašas, pagrindiniai rodikliai (ilgis 

m/km, bendras plotas m²)) 2007 ÷ 2013 metais. 

2.6. Iš KMSA Miesto ūkio departamento – apie Klaipėdos miesto inžinerinės 

infrastruktūros, gamtinės aplinkos, viešojo transporto ir jo infrastruktūros pokyčius 

(plėtrą) 2007 ÷ 2013 metais. 

2.7. Iš KMSA Statybos ir infrastruktūros plėtros departamento – apie susiekimo 

infrastruktūros pokyčius (plėtrą) 2007 ÷ 2013 metais 

2.8. Iš KMSA Socialinių reikalų departamento – apie socialinės rūpybos ir sveikatos 

apsaugos infrastruktūros pokyčius 2007 ÷ 2013 metais. 

2.9. Iš KMSA Ugdymo ir kultūros departamento – apie švietimo ir kultūros 

infrastruktūros pokyčius 2007 ÷ 2013 metais. 

2.10. Iš KMSA Paveldosaugos skyriaus – apie vykdomą gamtos ir kultūros paveldo 

objektų išsaugojimo priežiūrą 2007 ÷ 2013 metais. 

3. __Surenkamos žinios apie įvairių Klaipėdos miesto inžinerinę infrastruktūrą 

valdančių/administruojančių įmonių, kitų įmonių, savo ūkine veikla lemiančių miesto 

struktūrinę kaitą ar sisteminančių duomenis, turimos ir kaupiamos informacijos (apie 

miesto plėtrą) apimtis. Duomenų surinkimas iš: 

3.1. Iš AB Klaipėdos vanduo, AB Lesto, AB Litgrid, AB Klaipėdos energija, AB Lietuvos 

dujos - apie inžinerinių tinklų infrastruktūros pokyčius 2007 ÷ 2013 metais. 

3.2. Iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos - apie uosto infrastruktūros plėtros  

pokyčius 2007 ÷ 2013 metais; 

3.3. Iš UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės – apie pramonės 

parko plėtros pokyčius 2007 ÷ 2013 metais; 

3.4. Iš Lietuvos statistikos departamento – apie oficialiosios statistikos pateikiamus 

įvairius Klaipėdos miesto rodiklius 2007 ÷ 2013 metais. 

4. __Išsiaiškinamas KMSA departamentų ir skyrių poreikis kauptinai informacijai pagal BP 

monitoringo stebėtinus pokyčius (ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, inžinerinės 

infrastruktūros, nekilnojamojo turto rinkos raidos; sveikatos apsaugos ir socialinės 

rūpybos infrastruktūros; kultūros ir švietimo infrastruktūros; teritorijų planavimo 

dokumentų registre; kaip vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo 

priežiūra). 

5. __KMSA turima, kaupiama informacija papildoma pagal pageidaujamus matyti/stebėti 

rodiklius. Parengiama BP monitoringo stebimų rodiklių lentelė. 
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6. __BP monitoringo stebimų rodiklių lentelė aptariama su suinteresuota visuomene, 

priimamos ir analizuojamos pastabos. Atsižvelgiant į priimtas pastabas papildoma stebimų 

rodiklių lentelė.  

 

BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGO VYKDYMO PLANAS 

1. __Stebimas ir analizuojamas BP sprendinių įgyvendinimas, kaupiama ir analizuojama 

informacija. Surenkama informacija iš KMSA departamentų ir skyrių, trūkstama 

informacija perkama rinkoje kartą per metus. 

2. __Informacijos rodikliai sukeliami GIS. Šį darbą atlieka KMSA skyrių darbuotojai arba, 

trūkstant kvalifikacijos ar kitų išteklių, ši paslauga perkama rinkoje kartą per metus. 

3. __Surinktos ir suskaitmenintos informacijos pagrindu kasmet parengiamos pokyčių 

analizės. Jas parengia KMSA darbuotojas, atsakingas už miesto BP monitoringą, renka 

stebimų rodiklių duomenis, informaciją apie sprendinių įgyvendinimą, suveda turimą 

erdvinę informaciją į GIS. 

4. __Parengus 2007 ÷ 2013 metų BP monitoringo rodiklių lentelę ir pokyčių analizę, 

atliekamas vertinimas ir parengiama ataskaita. Vertinama stebimų rodiklių lentelė ir 

pokyčių analizė. Ekspertinis vertinimas perkamas rinkoje. BP atnaujinimui pasirengti 

padeda ekspertai, kurie įvertina stebėsenos analizę ir parengia užduotį BP koregavimui ar 

keitimui. Informacija suvedama į GIS ir po pritarimo pateikiama visiems KMSA 

darbuotojams prieinamoje ArchGis programoje.  

5. __Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą ir pasiūlymus, papildoma BP monitoringo stebimų 

rodiklių lentelė. 

 

BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGO VIEŠINIMO PLANAS 

1. __ Parengta BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos analizė pristatoma Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos kolegijai ir po pritarimo viešinama Klaipėdos miesto savivaldybės 

interneto svetainėje. 

2. __Su BP monitoringo rezultatais supažindinama visuomenė. Pagal monitoringo įvertinimo 

ekspertų paslaugų bei visuomenės informavimo ir įtraukimo į teritorijų planavimą 

infrastruktūros sukūrimo paslaugos pirkimo techninę specifikaciją, BP monitoringo 

ataskaitos rengėjai atlieka: 

2.1. viešinimo procedūras pagal Teritorijų planavimo įstatymo 29 str. 6.dalį; 

2.2. supažindina visuomenę su BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir 

ataskaitos duomenimis, įtraukiant į teritorijų planavimą, organizuojant viešus 

renginius, kurių metu pateikia informaciją apie teritorijų planavimą, planavimo 

procesus vykstančius mieste, sudaro galimybę teikti klausimus dėl planavimo 

dokumentų ir į juos pateikia kvalifikuotų ekspertų atsakymus, priima pasiūlymus ir 

juos vertinti;  

2.3. įtraukia į visuomenės informavimo procesą įvairias suinteresuotas miesto vystymu 

grupes, kurios atstovauja skirtingas sritis;  

2.4. priima visuomenės pasiūlymus dėl BP keitimo ar koregavimo ir juos įvertina; 

2.5. sukuria naują, informavimo apie teritorijų planavimą Klaipėdos mieste, internetinį 

modulį (skiltį www.klaipeda.lt svetainėje), kuriame būtų pateikta visa informacija 

apie teritorijų planavimą, teritorijų planavimo dokumentus, skelbiamos visos 

parengtos ataskaitos. 

3. __Stebėsenos duomenimis pildomas Klaipėdos miesto žemėlapis: 

http://maps.klaipeda.lt/flexviewer (šis veiksmas gali būti atliktas atnaujinus GIS serverį). 

 

PASIRUOŠIMAS NAUJAM BP PLANAVIMUI 

1. __Rengiant kasmetines BP monitoringo analizes išskiriamos ir vertinamos miesto plėtros 

tendencijos, nustatomos probleminės sritys, planavimo poreikis. 

http://www.klaipeda.lt/
http://maps.klaipeda.lt/flexviewer
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2. __BP monitoringo ataskaitų viešinimo metu priimami visuomenės pasiūlymai. Jie 

analizuojami ir vertinami. 

3. __BP monitoringo ataskaitų pagrindu parengiama užduotis naujam Klaipėdos miesto 

savivaldybės teritorijos bendrajam planui rengti ar koreguoti, keisti.  

 

BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGO SUDĖTIS (ASPEKTAI) 

I. Pagal teisės aktus, galiojusius iki 2014-01-01 

1. Rengiama BP sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas investicijų poreikis: 

1.1. Rengiama BP sprendinių įgyvendinimo programa. 

1.2. Nustatomas investicijų poreikis pagal parengtą programą.*** 

2. Teikiami pasiūlymai Savivaldybės biudžetui dėl BP sprendinių įgyvendinimo. 

3. Stebimi pokyčiai: 

3.1. Ekonominio potencialo;* 

3.2. Ūkinės veiklos;* 

3.3. Infrastruktūros;* 

3.4. Nekilnojamojo turto rinkos raidos.* 

4. Vykdoma paveldo objektų išsaugojimo priežiūra: 

4.1. Gamtos paveldo;* 

4.2. Kultūros paveldo.* 

5. Analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros bei jų sąlygų 

pokyčiai: 

5.1. Sveikatos apsaugos infrastruktūros duomenys; 

5.2. Sveikatos apsaugos infrastruktūros duomenų suvedimas į GIS; 

5.3. Sveikatos apsaugos sąlygų duomenys; 

5.4. Sveikatos apsaugos infrastruktūros bei sąlygų pokyčių analizė;** 

5.5. Socialinės rūpybos infrastruktūros duomenys; 

5.6. Socialinės rūpybos infrastruktūros duomenų suvedimas į GIS; 

5.7. Socialinės rūpybos sąlygų duomenys; 

5.8. Socialinės rūpybos infrastruktūros bei sąlygų pokyčių analizė.** 

6. Vykdoma kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė: 

6.1. Kultūros infrastruktūros duomenys; 

6.2. Kultūros infrastruktūros duomenų suvedimas į GIS; 

6.3. Kultūros infrastruktūros duomenų informacijos analizė;** 

6.4. Švietimo infrastruktūros duomenys; 

6.5. Švietimo infrastruktūros duomenų suvedimas į GIS; 

6.6. Švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė.** 

7. Analizuojama LR teritorijų planavimo dokumentų registre sukaupta informacija: 

7.1. TPD registro informacija pagal laikotarpius; 

7.2. TPD registro informacijos suvedimas į GIS; 

7.3. TPD registro informacijos analizė.** 

8. Analizuojamos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir kiti aplinkos kokybę 

įtakojantys faktoriai: 

8.1. Vienintelio uostamiesčio valstybėje specifika; 

8.2. Klaipėdos – jūrinio miesto - turizmo ir poilsio infrastruktūros vystymas; 

8.3. Klaipėda – regiono centras. 
*       Informacija surenkama iš KMSA departamentų, trūkstama informacija perkama rinkoje kartą per 

metus. 

**    Analizė daroma turint mažiausiai dviejų laikotarpių (metų) duomenis. 

***  Nustatant investicijų poreikį gali būti pasitelkiami specialistai (perkamos specialistų paslaugos). 

Kas pažymėta ___ spalva - atlieka KMSA. 

Kas pažymėta ___ spalva - atlieka KMSA arba, trūkstant kvalifikacijos ar kitų išteklių, ši paslauga perkama 

rinkoje kartą per metus. 
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Kas pažymėta ___ spalva - paslaugos perkamos rinkoje. 

 

 ŠIŲ ASPEKTŲ PAGRINDU STEBIMI BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 

RODIKLIAI. 

 
II. Pagal BP tekstinius sprendinius 

1. IŠORINĖS APLINKOS DALIES SPRENDINIAI. 

2. URBANISTINĖS DALIES SPRENDINIAI. 

3. SUSIEKIMO DALIES SPRENDINIAI. 

4. PRAMONĖS DALIES SPRENDINIAI. 

5. UOSTO DALIES SPRENDINIAI. 

6. GAMTINĖS APLINKOS DALIES SPRENDINIAI.  

7. KULTŪROS PAVELDO DALIES SPRENDINIAI. 

8. SOCIALINĖS APLINKOS DALIES SPRENDINIAI. 

9. INŽINERINIŲ TINKLŲ DALIES SPRENDINIAI. 

 

 ŠIŲ ASPEKTŲ PAGRINDU ATLIEKAMA BP TEKSTINIŲ SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ANALIZĖ. 

 SURINKTA INFORMACIJA APIE BP TEKSTINIŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMĄ 

(SPRENDINIAI, KURIUOS GALIMA PAVAIZDUOTI PLANE) SUVEDAMA Į GIS. 

 

BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGO PARENGIAMASIS VYKDYMO 

ETAPAS 

1. __Surinkta ir analizuota informacija apie KMSA atliktus veiksmus BP monitoringo 

vykdymo srityje. 

KMSA atlikti veiksmai BP monitoringo srityje: 

1.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-04 įsakymu 

Nr.AD1-372 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2008-2010 

m. programos Subalansuoto miesto urbanistinio planavimo programoje Nr.01 

suplanuota priemonė „Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

programos parengimas ir vykdymas. Bendrojo plano keitimų parengimas“. Priemonės 

įgyvendinimui 2008 m. lėšų nebuvo skirta. Rengiant 2009 m. Strateginį planą 

Bendrojo plano monitoringo programos parengimui planuota 200 tūkst. Lt., tačiau 

lėšų neskirta ir priemonė perkelta į 2011 m., kurios įgyvendinimui skirta 50 tūkst. Lt. 

1.2. KMSA direktorius 2011-02-09  įsakymu Nr.AD1-287 pavedė Architektūros ir miesto 

planavimo skyriui organizuoti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą Klaipėdos miesto BP 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ir ataskaitų rengimo procesą; patvirtino 

Klaipėdos miesto BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ir ataskaitų rengimo 

užduotį; pavedė savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams per vieną 

mėnesį pateikti Architektūros ir miesto planavimo skyriui informaciją apie parengtus 

ir rengiamus strateginius projektus, programas, studijas, veiksmus ir kitus 

dokumentus, kuriais įgyvendinami ar vykdomi Bendrojo plano sprendiniai. Esant 

poreikiui keisti Bendrojo plano sprendinius, per tą patį terminą pateikti 

argumentaciją. 

1.3. Paskelbtame viešo pirkimo konkurse nebuvo dalyvaujančių. Pakartotinai paskelbus 

apklausą BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų rengimui, paraiškų 

negauta. Todėl stebėsena vykdyta Savivaldybės administracijos darbuotojų 

pajėgomis.  

1.4. 2012-06-18 KMSA direktorės įsakymu Nr.P1-367 priimtas naujas darbuotojas į 

Teritorijų planavimo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigas. 

2. __Surinkti duomenys apie KMSA turimą ir kaupiamą informaciją apie miesto plėtrą.  
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Duomenys iš KMSA: 

2.1. KMSA Investicijų ir ekonomikos departamento paprašyta papildyti lentelę „1 lentelė. 

Projektai, kurie buvo įgyvendinami 2010 metais“, kuri buvo pateikta Architektūros ir 

miesto planavimo skyriui 2011-03-08 raštu Nr.VS-1128. Arba pateikti analogiškas 

lenteles pagal 2007 (nuo balandžio 5 d.), 2008, 2009 ir 2011 metus. Išsiųstas raštas 

2012-10-04 Nr.VS-4754. 

Investicijų ir ekonomikos departamentas 2012-11-06 su raštu Nr.VS-5284 pateikė 

lentelę, kurioje išdėstyti 2011 m. vykdyti investiciniai projektai. 

2.2. KMSA Žemėtvarkos skyriaus paprašyta pateikti informaciją apie registruotus 

teritorinio planavimo dokumentus (toliau – TPD) (sąrašas, privalomas teritorijos 

tvarkymo ir naudojimo režimas, planuojamos teritorijos plotas) pagal 2007 (nuo 

balandžio 5 d.), 2008, 2009, 2010 ir 2011 metus; BP urbanistinės, gamtinės aplinkos, 

socialinės aplinkos dalių sprendinių vykdymą. Išsiųsti raštai 2012-10-04 Nr.VS-4752 

ir 2014-03-26 Nr.VS-1790.  

Žemėtvarkos skyrius raštais 2012-11-07 Nr.VS-5325  ir 2014-05-02 Nr.VS-2491 

informavo, kad TPD registre įregistruotų  dokumentų sąrašas nuolat atnaujinamas ir 

pateikiamas Architektūros ir miesto planavimo skyriui. TPD registro apimtyje yra 

kaupiama tokia informacija: suplanuotų teritorijų vieta, plotas (grafinė medžiaga), 

dokumentų lygmuo bei rūšis, dokumentą patvirtinusi institucija (sprendimo, įsakymo 

data ir numeris), planavimo organizatoriai, planų rengėjai, planavimo tikslai, 

planavimo dokumentų originalų ir kopijų saugojimo vieta. Bei, kad šiuo metu GIS 

pagrindu suvedama informacija apie suplanuotose teritorijose suformuotų žemės 

sklypų plotus ir paskirtį. Taip pat, kad žemės sklypų aukcionų skelbimai talpinami 

Savivaldybės tinklalapyje www.klaipeda.lt , o rezultatai nesklebiami, pasikeitus teisės 

aktams – nuo 201-07-01 Savivaldybė nevykdo aukcionų organizatoriaus funkcijos. 

2.3. KMSA Sąlygų sąvadų poskyrio paprašyta informacijos apie išduotas sąlygas TPD 

(sąrašas, planuojamos teritorijos plotas) pagal 2007 (nuo balandžio 5 d.), 2008, 2009, 

2010 ir 2011 metus.  

Sąlygų sąvadų poskyris atsakymo nepateikė.  

2.4. KMSA Strateginio planavimo skyriaus paprašyta informacijos apie BP sprendinių 

įgyvendinimo programą ir investicijų poreikį jos įgyvendinimui, bei pasiūlymus 

savivaldybės biudžetui dėl BP sprendinių įgyvendinimo. Išsiųstas raštas 2012-10-04 

Nr. VS-4753. 

Strateginio planavimo skyrius 2012-10-04 raštu Nr.VS-4760 pateikė prašomą 

informaciją - „Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa - 

atskiros Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos 

parengta nėra. Siekdama nedidinti strateginio planavimo dokumentų kiekio, 

Klaipėdos miesto savivaldybė integruoja BP sprendinius į Klaipėdos miesto plėtros 

strateginį planą 2007-2013 metams (toliau – KSP). KSP – tai ilgalaikis strateginio 

planavimo dokumentas, kuriame numatomi plėtros tikslai, uždaviniai, priemonės bei 

priemonių įgyvendinimo terminai, atsakingi už priemonių įgyvendinimą subjektai, tai 

pat kelių pakopų vertinimo kriterijai, pagal kuriuos vertinama plano įgyvendinimo 

pažanga. Kasmet yra atliekama KSP įgyvendinimo stebėsena (monitoringas) ir 

rengiama ataskaita, kuriai pritariama Savivaldybės tarybos sprendimu (žiūr. 2012-

07-26 sprendimą Nr.T2-194). Šioje ataskaitoje galima rasti informaciją, kas 2007-

2011 m. yra padaryta įgyvendinant kiekvieną KSP veiksmą (priemonę), taip pat 

informaciją apie stebimus rodiklius bei jų reikšmes. Investicijų poreikis yra nustatytas 

ir tikslinamas kasmet, rengiant Investicijų projektų sąrašą, kuris yra rengiamas 

vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

Investicijų projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu (žiūr. 2011-

07-14 įsakymą Nr.AD1-1426). Investicijų projektų sąrašas yra sudaromas 

http://www.klaipeda.lt/
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atsižvelgiant į KSP ir, tuo pačiu, BP turinį. Už Investicijų projektų sąrašo sudarymą 

atsakingas Investicijų ir ekonomikos departamentas. Formuojant savivaldybės 

biudžetą, teikiami pasiūlymai dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo: 

vadovaujantis LR vietos savivaldos, LR biudžeto sandaros ir kitais teisės aktais, 

Savivaldybės biudžetas sudaromas pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano 

(toliau - SVP) programas. SVP yra trumpos trukmės (trijų metų) strateginio 

planavimo dokumentas, į kurį integruojami KSP veiksmai (priemonės). Viena iš SVP 

programų yra Miesto urbanistinio planavimo programa, kuriai skirtų biudžeto 

asignavimų valdytojas yra Urbanistinės plėtros departamentas. Šis departamentas 

taip pat formuoja programos priemones. Minėtoje programoje yra numatomas lėšų 

poreikis teritorijų planavimo dokumentų, skirtų BP sprendiniams įgyvendinti, 

parengimui, numatomi įgyvendinimo terminai. Investicijų projektų, skirtų KSP ir, tuo 

pačiu, BP sprendiniams įgyvendinti, lėšų poreikis pagal atskiras sritis yra 

numatomas kitose SVP programose (jų iš viso yra  13)“.  

2.5. KMSA Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus paprašyta informacijos apie 

išduotus statybos leidimus viešosios infrastruktūros statiniams statyti: sąrašas ir 

pagrindiniai rodikliai (ilgis m, bendras plotas m²) pagal 2007 (nuo balandžio 5 d.), 

2008, 2009, 2010 ir 2011 metus. Išsiųstas raštas 2012-10-04 Nr.VS-4755.  

Statybos leidimų skyrius 2012-10-12 raštu Nr.VS-4908 atsakė, kad skyriaus 

specialistų pastangomis prašomos informacijos surinkti negali. 2014-02-03 skyrius 

pateikė informaciją apie 2013 m. leidimų registro duomenis. 

2.6. KMSA Miesto ūkio departamento paprašyta informacijos apie BP urbanistinės ir 

gamtinės aplinkos dalių sprendinių vykdymą, kokie inžinerinės infrastruktūros 

pokyčiai. Išsiųstas raštas 2014-03-26 Nr.VS-1789.  

Informaciją elektroninėje erdvėje 2014-05-12 pateikė tik Butų ir energetikos poskyris 

apie šilumos ir vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtrą. 

2.7. KMSA Aplinkos kokybės skyriaus paprašyta informacijos apie BP gamtinės aplinkos 

dalies sprendinių vykdymą. Išsiųstas raštas 2014-03-25 Nr.VS-1779.  

Aplinkos kokybės skyrius 2014-04-09 raštu Nr.VS-2101 pateikė informaciją apie 

gamtinės aplinkos pokyčius. 

2.8. KMSA Transporto skyriaus paprašyta informacijos apie BP susisiekimo 

infrastruktūros pokyčius. Išsiųstas raštas 2014-03-24 Nr.VS-1753.  

Transporto skyrius 2014-04-02 pateikė informaciją elektroninėje erdvėje apie viešojo 

transporto maršrutus plėtrą bei Aplinkos kokybės skyrius apie gamtinės aplinkos 

pokyčius. 

2.9. KMSA Kultūros skyriaus paprašyta informacijos apie BP kultūros infrastruktūros 

pokyčius. Išsiųstas raštas 2014-03-20 Nr.VS-1703.  

Kultūros skyrius 2014-04-10 raštu Nr.VS-2157 pateikė Klaipėdoje veikiančių 

kultūros įstaigų sąrašą. 

2.10. KMSA Sveikatos apsaugos skyriaus paprašyta informacijos apie BP sveikatos 

apsaugos infrastruktūros pokyčius. Išsiųstas raštas 2014-03-20 Nr.VS-1702.  

 Sveikatos apsaugos skyrius 2014-04-18 raštu Nr.VS-2289 pateikė informaciją apie 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigų plėtrą bei Klaipėdos mieste veikiančių sveikatos 

priežiūros įstaigų sąrašą. 

2.11. KMSA Švietimo skyriaus paprašyta informacijos apie BP švietimo infrastruktūros 

pokyčius. Išsiųstas raštas 2014-03-20 Nr.VS-1695.  

Švietimo skyrius 2014-04-11 raštu Nr.VS-2172 pateikė informaciją apie mokinių 

skaičių, mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų skaičių bei Klaipėdos mieste veikiančių 

švietimo įstaigų sąrašą. 
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2.12. KMSA Socialinių reikalų departamento paprašyta informacijos apie BP socialinės 

rūpybos infrastruktūros pokyčius. Išsiųstas raštas 2014-03-20 Nr.VS-1694.  

Socialinių reikalų skyrius 2014-03-26 raštu Nr.VS-1810 pateikė informaciją apie 

socialinių paslaugų teikimo infrastruktūrą bei Klaipėdos mieste veikiančių socialinių 

paslaugų įstaigų sąrašą. 

2.13. KMSA Paveldosaugos skyriaus paprašyta informacijos apie BP vykdomą gamtos ir 

kultūros paveldo objektų išsaugojimo priežiūrą. Išsiųstas raštas 2014-03-19 Nr.VS-

1680.  

Paveldosaugos skyrius 2014-04-04 raštu Nr.VS-2015 pateikė informaciją apie 

kultūros paveldo objektų paveldotvarką. 

2.14.  KMSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus paprašyta informacijos apie BP 

susisiekimo infrastruktūros pokyčius. Išsiųstas raštas 2014-05-07 Nr.VS-2585.  

 Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius atsakymo nepateikė. 

2.15. KMSA Geodezijos ir GIS skyriaus paprašyta informacijos apie  Klaipėdos miestą ir 

rodiklius, kurie yra suvedami, kaupiami ir nuolat atnaujinami GIS sistemoje bei 

kuriuos iš informacinių rodiklių galima išskirti pagal 2007 (nuo balandžio 5 d.), 

2008, 2009, 2010 ir 2011 metus. Taip pat 2013-10-28 raštu Nr.VS-5726 skyriaus 

buvo paprašyta monitoringo metu surinktus duomenis padaryti prieinamus 

Savivaldybės darbuotojams vidiniame GIS tinkle, o tam tikrus – aktualius - 

visuomenei.  

Geodezijos ir GIS skyrius atsakė 2013-01-07 raštu Nr. VS-95, kad Savivaldybės GIS 

sistemoje kaupiami ir nuolat atnaujinami topografiniai objektai: pastatų kontūrai 

(kaupiama aprašomoji informacija – pastatų aukštingumas, paskirtis, medžiaga, 

plotas); gatvių, šaligatvių, privažiavimų, įvažiavimo į kiemus kontūrai (kaupiama 

aprašomoji informacija – danga, plotas); upių, upelių, ežerų, tvenkinių kontūrai. 

Prie visų objektų kaupiama objektų atnaujinimo data. 

BP sprendiniai Savivaldybei buvo pateikti GIS formate ir yra pasiekiami 

Savivaldybės darbuotojams vidiniu tinklu.  

Švietimo įstaigų GIS duomenų bazėje pažymėtos pagrindinių mokyklų, gimnazijų, 

neformaliojo ugdymo įstaigų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vietos. Švietimo įstaigų 

GIS duomenų bazė nėra nuolat atnaujinama.  

Komunalinių atliekų konteinerių GIS duomenų bazę sukūrė ir nuolat atnaujina 

Aplinkos kokybės skyriaus specialistai. Atviro konkurso būdu buvo pasirinkti 

laimėtojai ir yra sukurti Klaipėdos miesto kelių, pramonės, geležinkelių, suminiai 

triukšmo žemėlapiai. Triukšmo žemėlapių atnaujinimas vykdomas pagal poreikį, 

vykdant konkursą, darbams atlikti. 

Žemėtvarkos skyriaus specialistai kaupia ir nuolat atnaujina detaliųjų planų, 

planavimo sąlygų ribas. 

Geodezijos ir GIS skyrius sukūrė ir pagal poreikį atnaujina rinkimų apylinkių, 

apygardų, būstinių duomenų bazę.  

Registruotų sklypų duomenų bazės paskutinis atnaujinimas buvo vykdomas 2010-01-

01. 2010 metais VĮ Registrų centras vienašališkai nutraukė bendradarbiavimo sutartį 

su KMSA.  

Topografiniai objektai, BP sprendiniai, planavimo sąlygų, detaliųjų planų ribos, 

komunalinių atliekų konteinerių vietos, triukšmo žemėlapiai miesto gyventojams yra 

pasiekiami interneto adresu http://maps.klaipeda.lt/flexviewer 

Pastebėjo, kad Klaipėdos miesto savivaldybėje yra didžiulis poreikis naudoti 

registruotų sklypų vektorinius duomenis. 

Geodezijos ir GIS skyrius atsakė 2013-11-13 raštu Nr. VS-6041, kad BP monitoringo 

duomenys bus įkelti į miesto žemėlapį ir pasiekiami visuomenei 2014 m., kai bus 

įsigytas naujas GIS serveris, o požeminių tinklų GIS duomenis kaupia ir atnaujina 

http://maps.klaipeda.lt/flexviewer
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inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos, kurios,  motyvuodamos 

saugumo sumetimais, neduoda leidimo GIS duomenų viešam publikavimui. 

Apibendrinus galima teigti, kad: 

- informacija į GIS sistemą suvedama tik Geodezijos ir GIS skyriuje, Aplinkos 

kokybės skyriuje ir Žemėtvarkos skyriuje. Kiti KMSA padaliniai nesinaudoja 

galimybe suvedinėti jiems reikalingą ir naudingą informaciją į bendrą sistemą; 

- turima informacija GIS sistemoje, išskyrus topografinį pagrindą, yra 

neatnaujinama arba atnaujinama epizodiškai – nesistemingai; 

- iš GIS‘o išimti ankstesnių metų informacinius rodiklius pagal tam tikrus 

laikotarpius yra techniškai sudėtinga arba neįmanoma (priklausomai nuo 

rodiklių), nes informacija nebuvo suvedama pagal laiko parametrus. Todėl 

praėjusių metų pokyčių stebėjimo pagal GIS informaciją negalima kokybiškai 

atlikti. 

3. __Išsiaiškintas KMSA departamentų ir skyrių poreikis kauptinai informacijai pagal BP 

monitoringo stebėtinus rodiklius (ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, 

Nekilnojamojo turto rinkos raidos,  I. 4. Vykdoma Paveldo objektų išsaugojimo priežiūra: 

Gamtos paveldo; Kultūros paveldo). Visų 2-ame punkte išvardintų KMSA padalinių 

užklausta informacijos apie stebimus ir/ar pageidaujamus stebėti rodiklius. 

Strateginio planavimo skyrius 2012-10-04 raštu Nr.VS-4760 pasiūlė: „Strateginio 

planavimo skyriaus stebimus rodiklius, apie kurių reikšmes kasmet surenkama 

informacija, rasite šiuose dokumentuose: KSP įgyvendinimo ataskaita (žiūr. 2012-07-26 

sprendimą Nr.T2-194); Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės 

administracijos veiklos ataskaita (žiūr. 2012-03-29 sprendimą Nr.T2-66) bei Klaipėdos 

miesto savivaldybės 2012-2015 m. veiklos prioritetai (žiūr.  2011-11-24 sprendimą Nr.T2-

350). Dėl naujų BP stebėsenos rodiklių siūlome suformuoti darbo grupę, į kurią įeitų 

suinteresuotų struktūrinių padalinių specialistai, ir parengti rodiklių, kurie bus stebimi, 

sąrašą“. 

Žemėtvarkos skyrius pasiūlė šiam tikslui sudaryti darbo grupę. 

Strateginio planavimo skyrius pasiūlė suformuoti darbo grupę, į kurią įeitų suinteresuotų 

struktūrinių padalinių specialistai ir parengti sąrašą rodiklių, kurie bus stebimi. 

Apibendrinus gautus pasiūlymus galima teikti, kad KMSA padaliniai nenurodė, kokių 

rodiklių stebėjimo poreikis yra, o pasiūlė sudaryti darbo grupę, kad išsiaiškinti. 

4. __Sudaryta darbo grupė, pristatyta BP monitoringo stebimų rodiklių lentelė aptarta, pagal 

pastabas papildyta, pakoreguota, patvirtinta KMSA direktoriaus 2013-05-14 įsakymu 

Nr.AD1-1163.  

5. __Surinkti iš organizacijų, įstaigų, įmonių turimi ir kaupiami duomenys apie miesto 

plėtrą:  

5.1. KMSA 2014-03-13 raštu Nr.(4.39.)-R2-820 ir 2014-05-07 raštu Nr.US2-19-(21.92.) 

paprašė AB „Klaipėdos vanduo“ pateikti duomenis apie vandentiekio ir nuotekų 

tinklų ir įrenginių vystymą. AB „Klaipėdos vanduo“ 2014-04-14 raštu Nr.2014/S.01-

1290 ir 2014-05-23 raštu Nr.2014/S.01-1793 pateikė duomenis apie vykdytą 

inžinerinės infrastruktūros plėtrą.  

5.2. KMSA 2014-03-13 raštu Nr.(4.39.)-R2-825 ir 2014-05-07 raštu Nr.US2-21-(21.92.) 

paprašė AB „Lietuvos dujos“ pateikti duomenis apie dujotiekio tinklų ir įrenginių 

vystymą. AB „Lietuvos dujos“ 2014-03-19 raštu Nr.S-125-293 ir 2014-05-14 raštu 

Nr.S-I25-584 pateikė duomenis apie vykdytą inžinerinės infrastruktūros plėtrą.  

5.3. KMSA 2014-03-13 raštu Nr.(4.39.)-R2-824 ir 2014-05-07 raštu Nr.US2-20-(21.92.) 

bei 2014-05-07 raštu Nr.US2-18-(21.92.) paprašė AB „Lesto“ ir AB „Litgrid“  

pateikti duomenis apie elektros tiekimo tinklų ir įrenginių vystymą. AB „Lesto“ 

2014-03-31 raštu Nr.43011-497 ir 2014-05-19 raštu Nr.40400-1380 bei 2014-03-25 

raštu Nr.SD-1496 pateikė duomenis apie vykdytą inžinerinės infrastruktūros plėtrą.  
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5.4. KMSA 2014-03-13 raštu Nr.(4.39.)-R2-823 paprašė AB „Klaipėdos energija“ pateikti 

duomenis apie šilumotiekio tinklų ir įrenginių vystymą. AB „Klaipėdos energija“ 

2014-04-23 elektroniniu paštu pateikė duomenis apie vykdytą inžinerinės 

infrastruktūros plėtrą. 

5.5. KMSA 2014-03-13 raštu Nr.(4.39.)-R2-822 paprašė UAB „Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos valdymo bendrovė“ pateikti duomenis apie pramonės vystymą. 

UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ 2014-03-21 raštu 

Nr.SD-14-50 pateikė duomenis apie Pramonės parko vystymą. 

5.6. KMSA 2014-03-13 raštu Nr.(4.39.)-R2-821 paprašė VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija“ pateikti duomenis apie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

infrastruktūros vystymą. VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ 2014-04-03 

raštu Nr.UD-9.1.4.-1178 pateikė duomenis apie Uosto infrastruktūros vystymą ir 

plėtrą. 

 

BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS VYDYMAS 2014 METAIS 

1. Stebėsena vykdoma, vadovaujantis naujais teisės aktais: Teritorijų planavimo įstatymo 

(naujos įstatymo redakcijos nuo 2014-01-01) 29 straipsniu ir Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu LR AM 2014-01-07 įsakymu Nr.D1-21. Pažymėtina, kad nuo 

2014-01-01 įsigaliojo naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas (toliau TPĮ) ir visa 

eilė poįstatyminių aktų, reguliuojančių teritorijų planavimą. Tai smarkiai įtakoja statybų ir 

NT rinkas. Taip pat pastebima, kad vykdant naujus teisės aktus, iki 2014-01-01 parengti 

teritorijų planavimo dokumentai (tame tarpe ir BP) yra dažnai ribojantys ūkinę veiklą, 

kurios palengvinimo siekė Aplinkos ministerija (toliau – AM), parengdama naują TPĮ 

redakciją.“ 

2. __Nuolat kaupti ir analizuoti informaciją, kaip įgyvendinami BP sprendiniai 2014 metais, 

atkreipiant išskirtinį dėmesį į: 

2.1. Uosto bendrojo plano rengimą, kuris numatytas VĮ KJUD artimiausiuose planuose 

(pagal VĮ KVJUD 2014-04-03 raštą Nr.UD-9.1.4.-1178); 

2.2. Savivaldybės rengiamus teritorinio planavimo dokumentus; 

2.3. Pagal ES projektą „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ rengiamus teritorinio 

planavimo dokumentus; 

2.4. Kitų valstybinių institucijų, įmonių, bendrovių rengiamus teritorinio planavimo 

dokumentus. 

3. __Kitų metų pirmajame ketvirtyje pateikti duomenis (metinius Savivaldybės BP stebimus 

rodiklius pagal Aprašo 3 priedą) už praėjusius kalendorinius metus į LR teritorijų 

planavimo stebėsenos informacinę sistemą.  

4. __Pagal 2014 metų birželio 17 d. Paslaugų sutartį Nr. J9-800: 

4.1. __Ne vėliau nei 2014 metų spalio 27 d. parengti ir aprobuoti Klaipėdos miesto BP 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2007-2013 metų ataskaitą bei paviešinti 

Savivaldybės tinklalapyje ir spausdintoje formoje pateikti AM; 

4.2. __Ne vėliau nei 2015 metų vasario 27 d. parengti ir aprobuoti Klaipėdos miesto BP 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2014 metų ataskaitą bei paviešinti Savivaldybės 

tinklalapyje ir spausdintoje formoje pateikti AM; 

4.3. __Ne vėliau nei 2016 metų vasario 27 d. parengti ir aprobuoti Klaipėdos miesto BP 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2015 metų ataskaitą bei paviešinti Savivaldybės 

tinklalapyje ir spausdintoje formoje pateikti AM.  
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KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO)  

2007-2013 METŲ ANALIZĖS SUVESTINĖ 

 

 

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

1 Išorinės aplinkos dalies sprendiniai

 1.1.

1.1.1. 1

1.1.2. 1

1.1.3. 1

1.1.4. 1

1.1.5. 1

1.1.6. 1

1.1.7. 1

1.2. 1

1.3. 1

1.4. 1

1.5. 1

1.6. 1

1.7. 1

1.8. 1

1.9. 1

1.10. 1

1.11. 1

1.12. 1

1.13.

1.13.1. 1

1.13.2. 1

1.13.3. 1

1.13.4. 1

1 6 12 3

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

2 Urbanistinės dalies sprendiniai

2.1.

2.1.1. 1

2.1.2. 1

2.1.3. 1

2.2.

2.2.1. 1

2.2.2. 1

2.2.3. 1

2.2.4. 1

2.2.5. 1

2.2.6. 1

2.2.7. 1

2.2.8. 1

2.3.

2.3.1. 1

2.3.2. 1

2.3.3. 1

2.3.4. 1

2.4.

2.4.1. 1

2.4.2. 1

2.4.3. 1

2.4.4. 1

2.4.5. 1

2.5.

2.5.1. 1

2.5.2. 1

2.5.3. 1

2.5.4. 1

2.5.5. 1

4%

27%

55%

14%

Išorinės aplinkos dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta

10%

35%

35%

20%

Urbanistinės dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta
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Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

2.5.6. 1

2.5.7. 1

2.5.8. 1

2.5.9. 1

2.5.10. 1

2.5.11. 1

2.5.12. 1

2.5.13. 1

2.6.

2.6.1. 1

2.6.2. 1

2.6.3. 1

2.7. 1

2.8. 1

2.9. 1

2.10. 1

2.11. 1

2.12.

2.12.1. 1

2.12.2. 1

2.12.3. 1

2.12.4. 1

2.12.5. 1

2.12.6. 1

2.13. 1

2.14. 1

2.15. 1

2.16. 1

5 18 18 10

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

3 Susisiekimo dalies sprendiniai

3.1.

3.1.1. 1

3.1.2. 1

3.1.3. 1

3.1.4. 1

3.1.5. 1

3.1.6. 1

3.1.7. 1

3.1.8. 1

3.1.9. 1

3.1.10. 1

3.1.11. 1

3.1.12. 1

3.1.13. 1

3.1.14. 1

3.1.15. 1

3.1.16. 1

3.1.17. 1

3.2. 1

3.3.

3.4. 1

3.5. 1

3.6. 1

3.7. 1

3.8. 1

3.9. 1

3.10. 1

7%

43%

11%

39%

Susisiekimo dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta
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Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

3.11. 1

3.12. 1

3.13. 1

2 12 3 11

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

4 Pramonės dalies sprendiniai

4.1 1

4.2 1

4.3 1

4.4 1

4.5 1

4.6 1

4.7 1

4.8 1

4.9 1

4.10 1

4.11 1

4.12 1

4.13 1

0 12 0 1

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

5 Uosto dalies sprendiniai

5.1 1

5.2 1

5.3 1

5.4 1

5.5 1

5.6 1

5.7 1

5.8 1

5.9 1

5.10 1

5.11 1

5.12 1

1 6 2 2

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

6 Gamtinės dalies sprendiniai

6.1

6.1.1 1

6.1.2 1

6.1.3 1

6.1.4 1

6.1.5 1

6.1.6 1

6.1.7 1

6.2.

6.2.1 1

6.2.2 1

6.3

6.3.1 1

6.3.2 1

6.3.3 1

6.4

6.4.1 1

6.4.2 1

6.4.3 1

6.4.4 1

6.4.5 1

9%

55%

18%

18%

Uosto dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta

92%

8%

Pramonės dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta
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Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

6.4.6 1

6.4.7 1

6.4.8 1

6.4.9 1

6.4.10 1

6.4.11 1

6.4.12 1

6.4.13 1

6.4.14 1

6.4.15 1

6.5

6.5.1 1

6.5.2 1

6.5.3 1

6.5.4 1

6.5.5 1

6.6

6.6.1 1

6.6.2 1

6.6.3 1

6.6.4 1

6.6.5 1

6.7 1

6.8 1

6.9 1

6.10 1 1

6.11 1

6.12 1

6 17 10 11

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

7 Kultūros paveldo dalies sprendiniai

7.1 1

7.2 1

7.3 1

7.4 1

7.5 1

7.6 1

7.7 1

7.8 1

7.9 1

7.10 1

7.11 1

7.12 1

7.13 1

7.14 1

7.15 1

7.16 1

7.17 1

7.18 1

7.19 1

7.20 1

7.21 1

7.22 1

7.23 1

7.24 1

7.25 1

7.26 1

3 13 6 4

14%

38%
23%

25%

Gamtinės dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta

12%

50%

23%

15%

Kultūros paveldo dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta
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Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

8 Socialinės dalies sprendiniai

8.1

8.1.1 1

8.1.2 1

8.1.3 1

8.1.4 1

8.1.5 1

8.1.6 1

8.1.7 1

8.1.8 1

8.1.9 1

8.1.10 1

8.1.11 1

8.1.12 1

8.2

8.2.1 1

8.2.2 1

8.2.3 1

8.2.4 1

8.2.5 1

8.2.6 1

8.2.7 1

8.2.8 1

8.3

8.3.1 1

8.3.2 1

8.3.3 1

8.3.4 1

8.3.5 1

8.3.6 1

8.3.7 1

8.3.8 1

8.3.9 1

8.4

8.4.1 1

8.4.2 1

8.4.3 1

8.4.4 1

8.5

8.5.1 1

8.5.2 1

8.5.3 1

8.5.4 1

8.5.5 1

8.5.6 1

8.5.7 1

8.5.8 1

8.5.9 1

8.5.10 1

8.5.11 1

8.5.12 1

8.5.13 1

8.5.14 1 1

8.6

8.6.1 1

8.6.2 1

8.6.3 1

8.6.4 1

13%

42%
28%

17%

Socialinės dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta
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Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

8.6.5 1

8.7 1

7 23 15 9

Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

9 Inžinerinių tinklų dalies sprendiniai

9.1

9.1.1 1

9.1.2 1

9.1.3 1

9.1.4 1

9.1.5 1

9.1.6 1

9.1.7 1

9.1.8 1

9.1.9 1

9.1.10 1

9.1.11 1

9.1.12 1

9.1.13 1

9.2

9.2.1 1

9.2.2 1

9.2.3 1

9.2.4 1

9.2.5 1

9.2.6 1

9.2.7 1

9.2.8 1

9.2.9 1

9.2.10 1

9.2.11 1

9.2.12 1

9.3

9.3.1 1

9.3.2 1

9.3.3 1

9.3.4 1

9.3.5 1

9.3.6 1

9.3.7 1

9.3.8 1

9.4

9.4.1 1

9.4.2 1

9.4.3 1

9.4.4 1

9.4.5 1

9.4.6 1

9.4.7 1

9.4.8 1

9.4.9 1

9.5

9.5.1 1

9.5.2 1

9.5.3 1

9.5.4 1

9.6

9.6.1 1

21%

34%

26%

19%

Inžinerinių tinklų dalies sprendiniai

Įvykdyta Vykdoma

Nuolat vykdoma Neįvykdyta
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Įvykdyta Vykdoma Nuolat vykdoma Neįvykdyta

9.6.2 1

9.6.3 1

9.6.4 1

9.6.5 1 1

9.6.6 1

9.6.7 1

9.7

9.7.1 1

9.7.2 1

9.7.3 1

9.7.4 1

9.7.5 1

9.7.6 1

9.7.7 1

9.7.8 1

13 21 16 12

38 128 82 63

311

IŠVADOS

1. Daugiausia BP sprendinių įgyvendinta inžinerinių tinklų ir    

gamtinės dalių, mažiausiai - išorinės aplinkos ir susisiekimo 

dalių. Visai nėra neįgyvendintų BP sprendinių pramonės dalies, 

nes dauguma jų yra vykdymo stadijoje.

3. NUOLAT VYKDOMA - BP sprendinys yra tęstinis, nusakantis

privalomumą nuolat laikytis jo nuostatų ir jį vykdyti.

4. NEĮVYKDYTA - BP sprendinys yra baigtinis, konkretus 

veiksmas, kuris nėra pradėtas/užbaigtas, nėra įgyvendintas.

PAAIŠKINIMAI 

1. ĮVYKDYTA - BP sprendinys yra baigtinis, konkretus veiksmas, 

kuris pilnai užbaigtas, įgyvendintas.

2. VYKDOMA - BP sprendinys yra baigtinis, konkretus veiksmas,

kuris yra įvairiose įgyvendinimo stadijose. 

2. Daugiausia BP sprendinių, esančių įvairiose įgyvendinimo 

stadijose yra pramonės  ir susisiekimo dalių, mažiausiai - išorinės

aplinkos ir inžinerinių tinklų dalių.

3. Daugiausia BP sprendinių neįgyvendinta susisiekimo ir  

gamtinės dalių, mažiausiai - pramonės ir išorinės aplinkos dalių.

4. Daugiausia BP sprendinių nuostatų nuolat laikomasi išorinės

aplinkos ir urbanistinės dalių, mažiausiai - susisiekimo ir uosto

dalių. Visai nėra BP sprendinių pramonės dalies, kurių nuostatų 

būtų laikomasi nuolat, kurios būtų bendro pobūdžio.

Įvykdyta
12%

Vykdom
a

41%

Nuolat 
vykdom

a
27%

Neįvykdyt

a

20%

Bendrojo plano tekstiniai 
sprendiniai
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KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 

2007-2013 METŲ RODIKLIAI IR ANALIZĖ 

 

 

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo 

vienetas

Reikšmė 

2007 m. 

*1

2011 m. 2012 m. 2013 m. Pastabos
GIS 

parametrai

1

1 BP sprendinių įgyvendinimo programa parengta/ne atskira ne atskira ne
atskira 

ne
atskira ne

integruota 

į KSP

2
BP sprendinių įgyvendinimo investicijų poreikis 

pagal programą
tūkst. Lt 121 032 143 513 193 519 129 605 SVP

3 Įgyvendinta sprendinių pagal programą tūkst. Lt 88 975 97 129 110 219 92 281 SVP

2

1 Pateikta pasiūlymų tūkst. Lt 121 032 143 513 193 519 129 605 SVP

3

1 Ekonominio potencialo pokyčiai

1 Materialinės investicijos vienam gyventojui Lt/gyv. 12 931 10 300 7 172 n.d. SD

2 Investicijos pagal numatytus prioritetus Lt/gyv. 511 601 692 584 SVP

3 Miesto biudžetas Lt/gyv. 2 298 2 545 2 400 2 424 KMS

6 Užimtumo lygis % 50,95 62,9 66,4 67,1 SD

7 Darbingo amžiaus gyventojų potencialas vnt. 123 928 102 860 99 951 98 483 SD

8 Užsienio investicijos, tenkančios 1 žmogui Lt/gyv. 12 341 15 184 15 593
n.d. (LR 14 

532)
SD

2 Ūkinės veiklos pokyčiai

1
Veikiančių ūkio subjektų kiekis pagal darbuotojų 

skaičių
vnt. 5 516 6 280 5 946 5 984

SD (6 

125 

2014 m.)

2 Veikiančių ūkio subjektų kiekis pagal pajamas vnt. 5 516 6 280 5 946 5 984
SD (5984 

2014 m.)

3 Veikiančių ūkio subjektų bendras kiekis vnt. 5 516 6 280 5 946 5 984
SD (6125 

2014 m.)

3 Susisiekimo infrastruktūros pokyčiai

1
Gatvių tinklo plėtra (naujos trasos, esamų 

gatvių renovacjos) 
km

2,78 

(13,21*)
2,17 0,4 4,04 KMS data

2
Dviračių takų tinklo plėtra (naujos ir 

renovuojamos trasos)
km

8,95 

(7,68*)
6,19 0 0 KMS data

3 Geležinkelių kelyno plotas mieste (plėtra) ha//km 214//189 12 044//190 12 047//188 12 052//190
AB "Lietuvos 

geležinkeliai" data

4
Vežta keleivių miesto viešuoju transportu per 

metus
tūkst. vnt. 33 340 33 379 33 860 34 621 KMS

5 Viešojo transporto maršrutų kiekis vnt. 23 26 36 38 KMS data

4 Inžinerinės infrastruktūros pokyčiai:

1 Vandentiekis. Miesto vandentiekio tinklų plėtra  km 10,2 19 33,9 23,2
AB 

"Klaipėdos 

vanduo"

data

2
Buitinės nuotekos. Miesto buitinių nuotekų 

tinklų plėtra
 km 12,8 20,3 41,5 19,6

AB 

"Klaipėdos 

vanduo"

data

3 Elektros tiekimas. Miesto elektros tinklų plėtra  km 35 38 25 38 AB "Lesto" data

4 Dujų tiekimas. Miesto dujotiekio  tinklų plėtra  km 0,95 0,26 0,11 0,32
AB "Lietuvos 

dujos" data

5
Centralizuotas šilumos tiekimas. Miesto 

šilumos  tinklų plėtra
 km 2,5 0,73 0,44 1,21

AB 

"Klaipėdos 

energija""

data

6
Kiek įrengta naujų požeminių arba pusiau 

požeminių atliekų konteinerių
vnt. 0 0 8 0 KMS data

Rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas  investici jų poreikis

Formuojant saviva ldybės  biudžetą, teikiami  pas iūlymai  dėl  Bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo

Stebimi  ekonominio potencia lo, ūkinės  veiklos , infrastruktūros , neki lnojamojo turto rinkos  ra idos  

pokyčia i

2007-2013 METŲ RODIKLIAI

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 

Eil. Nr.
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Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo 

vienetas

Reikšmė 

2007 m. 

*1

2011 m. 2012 m. 2013 m. Pastabos
GIS 

parametrai
Eil. Nr.

5 Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai

1. Statybos leidimai
adr., data, 

tipas 

 1.1 Išduotų statybos leidimų kiekis *6 vnt. 293 243 215 311 Infostatyba

iš jų gyvenamajai statybai vnt. 240 119 151 217 SD

iš jų negyvenamiesiems objektams vnt. 58 42 29 37 SD

iš jų  pramonės ir transporto objektams vnt. 31 31 27 34 KMS

 1.2
Bendrasis plotas pagal išduotus statybos 

leidimus  *6
tūkst. m² 355,5 132,2 140,6 116,6 Išvestinis

iš jų gyvenamosios statybos tūkst. m² 174 31,5 41,2 54,3 SD

iš jų negyvenamųjų objektų tūkst. m² 94,5 50,7 34,4 35,1 SD

iš jų pramonės ir transporto objektų tūkst. m² 87 50 65 27 KMS

4

1 Gamtos paveldo išsaugojimo priežiūra

1 Gamtos paveldo objektų skaičius vnt. 7 7 7 7 KMS tipas

2 Gamtos paveldo objektų užimamas plotas tūkst.m² 28 28 28 28 KMS tipas

3
Saugomų teritorijų plotas mieste („Natūra 

2000“, savivaldybės saugomos)
ha 401,81 401,81 401,81 401,81 VSTT tipas

2 Kultūros  paveldo išsaugojimo priežiūra

1 Kultūros paveldo objektų skaičius vnt. 395 398 405 410 KMS tipas

2 Kultūros paveldo objektų užimamas plotas tūkst.m² 395,79 396,92 406,75 411,06 KMS tipas

5

1 Sveikatos apsaugos infrastruktūros pokyčiai *2

1 Sveikatos priežiūros įstaigų kiekis vnt. 256 301 317 n.d.//19 SD//KMS data, tipas

2 Per metus aptarnaujama žmonių tūkst. vnt. 1 588 1 616 1 671 n.d.//199 SD//KMS

2 Socialinės rūpybos infrastruktūros pokyčiai *2

1 Socialinės rūpybos įstaigų kiekis vnt. 5 8 8 8 KMS data, tipas 

2 Per metus aptarnaujama žmonių vnt. 3 278 3 758 4 101 1 820 KSP

6

1 Kultūros infrastruktūros pokyčiai

1 Kultūros  įstaigų skaičius vnt. 18 20 20 22
KMS (be 

kino teatrų)

tipas, 

lank. sk. 

2 Lankytojų skaičius per metus tūkst. vnt. 1 708 707,6
281 (be kino 

teatrų)
698

SD (su kino 

teatrų)//KMS

3 Sporto objektų skaičius vnt. 138 194 212 255 KMS
tipas, 

lank. sk. 

P.S. Galima diferencijuoti pagal dydį, jei yra 

informacijos

2 Švietimo infrastruktūros pokyčiai

1 Ikimokyklinių įstaigų skaičius vnt. 40 43 46 46 SD

Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose vnt. 7 350 8 003 8 585 8 672 SD//KMS

Vaikų skaičius vnt. 7 214 7 754 8 433 8 862 KMS

Nevisiškai užpildytų ikimokyklinių įstaigų 

skaičius
vnt. n.d. 0 0 0 KMS

2 Mokyklų skaičius vnt. 53 50 49 50 SD

Vietų skaičius mokyklose vnt. n.d. n.d. n.d. n.d. KMS

Vaikų skaičius vnt. 25 310 21 206 20 103 19 403 SD

Nevisiškai užpildytų mokyklų skaičius vnt.  n.d. 10 10 10 KMS

3 Aukštųjų mokyklų skaičius vnt. 8 7 7 7 SD

Vietų skaičius aukštosiose mokyklose vnt. n.d. n.d. n.d. n.d.

Vykdoma gamtos  i r kul tūros  paveldo objektų i šsaugojimo priežiūra

Anal izuojami  sveikatos  apsaugos  i r socia l inės  rūpybos  infrastruktūros  bei  jų sąlygų pokyčia i

 vietų sk., 

studiju 

kryptis

adr., data, 

tipas, 

paskirtis, 

bend. 

plotas, 

butų sk. 

 vietų sk., 

vaikų sk., 

renovacijo

s data 

 vietų sk., 

vaikų sk., 

renovacijo

s data,  

Vykdoma kultūros  i r švietimo infrastruktūros  duomenų informaci jos  anal izė

adr., data, 

tipas, 

paskirtis, 

bend. 

plotas, 

butų sk. 
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Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo 

vienetas

Reikšmė 

2007 m. 

*1

2011 m. 2012 m. 2013 m. Pastabos
GIS 

parametrai
Eil. Nr.

7

1 Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai: vnt. 70 (218*) 81 91 112 Išvestinis

1  iš jų Bendrojo plano pakeitimai vnt.// tūkst. m² 0 0 0 0 KMS plotas, data

2 Iš jų specialieji planai vnt.// tūkst. m² 2 (9*) 4 7 2 KMS//KPD plotas, data

3 Iš jų detalieji planai vnt.// tūkst. m² 68 (208*) 39 22 24 KMS plotas, data

 3.1 Suplanuota naujų sklypų vnt. 268 730 KMS

iš jų gyvenamosios paskirties statybai vnt. 135 335 KMS

iš jų visuomeninės paskirties statybai vnt 6 51 KMS

Iš jų komercinės paskirties statybai vnt 14 79 KMS

Iš jų pramoninės paskirties statybai vnt 20 13 KMS

Iš jų inžinerinės paskirties vnt 27 181 KMS

iš jų rekreacinės paskirties vnt 1 6 KMS

iš jų bendro naudojimo vnt 65 54 KMS

 3.2 Suplanuotų naujų sklypų bendrasis plotas tūkst. m² 1 431,3 KMS

iš jų gyvenamajai paskirčiai tūkst. m² 159 KMS

iš jų visuomeninei paskirčiai tūkst. m² 64,3 KMS

iš jų komercinei paskirčiai tūkst. m² 114,5 KMS

iš jų pramoninei paskirčiai tūkst. m² 445,3 KMS

iš jų inžinerinei paskirčiai tūkst. m² 555,3 KMS

iš jų rekreacinei paskirčiai tūkst. m² 30 KMS

iš jų bendrojo naudojimo paskirčiai tūkst. m² 62,9 KMS

4
TPD, kuriems parengta SPAV ataskaita (ar 

atranka) (ar jiems atliktas PAV)
vnt. 12 (29*) 19 16 12 KPD data

5
Priemonės oro, vandens, triukšmo, dirvožemio 

taršai mažinti
vnt. n.d. 1 1 n.d. KMS data

6
Gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų, 

kuriems parengti detalieji planai
tūkst. m² 61,06 124,31 300,16 KMS

7 Iš jų planai, prilyginami detaliesiems planams vnt.// tūkst. m² 1* 38 62 86 KMS

2
Išduotos sąlygos teritorijų planavimo 

dokumentams rengti:
vnt. 109 (65*) 60 57 56 KMS

1 Iš jų specialiesiems planams rengti vnt. 5 (10*) 3 12 4 KMS

2 Iš jų detaliesiems planams rengti vnt. 104 (55*) 57 45 52 KMS

8

1 Bendrieji miesto rodikliai:

1 Miesto teritorijos plotas ha 9 826 9 826 9 826 9 826
NŽT//R

C
2 Gyventojų skaičius vnt. 174 037 161 520 159 342 157 946 SD

3 Studentų skaičius vnt. 19 937 16 809 15 447 14 213 SD

4 Vaikų skaičius vnt. 35 312 33 490 32 439 31 824 SD

5 Vidutinis gyventojų amžius metai 39,1 40,1 40,8 41 SD

6 Darbo vietų skaičius tūkst. vnt. 81,5 76,6 78,7 79,2 SD

2 Socialiniai rodikliai:

1 Populiacijos struktūra pagal amžių

0-16 vnt. 28 623 25 162 26 705 26 586 SD

17-60 vnt. 119 116 102 407 99 413 96 343 SD

60 ir daugiau vnt. 35 057 37 032 35 362 35 612 SD

2 Vidutinė gyvenimo trukmė metai 71,24 73,89 75,02 n.d. SD

3 Mirtingumo ir gimstamumo santykis vnt. 1,005 0,98 1,02 1,13 SD

4 Emigracijos ir imigracijos santykis vnt. 1,69 1,75 1,37 1,22 SD

1 211,68

183,1

79,54

82,74

86,99

Anal izuojamos  ki tos  pagrindinės  ekonominės  veiklos  sąlygos  i r apl inkos  kokybę lemiantys  

faktoria i

Anal izuojama Lietuvos  Respubl ikos  teri tori jų planavimo dokumentų regis tre sukaupta  informaci ja

data

data, 

plotas 

adresas, 

paskirtis, 

bendras 

plotas, 

data

adresas, 

paskirtis, 

bendras 

plotas, 

data
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IŠVADOS 

BP sprendinių įgyvendinimo programa yra integruota į Klaipėdos miesto plėtros strateginį 

planą įvairiose prioritetuose ir programose. BP sprendinių įgyvendinimo investicijų poreikis 

numatomas šiuose dokumentuose. Lėšų poreikio, sprendinių įgyvendinimo dinamika atspindi 

šalies ekonominę situaciją – pakilimas 2012 m. (ekonominei šalies būklei sparčiai atsigaunant 

po krizės), sumažėjimas 2013 m. (ekonominei šalies būklei stabilizuojantis po krizės). Tokia 

pati dinamika stebima ir pateiktuose pasiūlymuose formuojant Savivaldybės biudžetą bei 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo 

vienetas

Reikšmė 

2007 m. 

*1

2011 m. 2012 m. 2013 m. Pastabos
GIS 

parametrai
Eil. Nr.

3 Gyventojų apsirūpinimas gyvenamuoju plotu:

1 Gyventojų skaičiaus ir butų skaičiaus santykis vnt./vnt. 2,38 2,07 2,03 n.d. SD

2 Butų ploto ir gyventojų skaičiaus santykis m²/vnt. 0,022 0,026 0,026 n.d. SD

4 Žalieji miesto plotai:

1 Miesto parkų (skverų) plotas tūkst. m² 164,43 164,43 164,43 164,43 KMS data

2 Miško plotas mieste (valstybinio miško plotas) ha 1 792,62 (2 000) 1 792,62 (2 000) 1 792,62 (1970)1 792,62 (1970)
NŽT//RC//L

RV

3 Parkų sutvarkymo projektai vnt., tūkst. m² 0 0 2 0 KMS  data

9

1 Urbanistinės plėtros pokyčiai:

1
Urbanizuotų teritorijų plotas - kitos paskirties 

žemė (užstatyta teritorija//keliai//želdiniai)
ha//%M

2 931,3//29,83 

(2 005,38 // 

451,58 // 

474,34)

3 021,09//30,75 

(2101,62 // 

451,58 // 

467,89)

3 039,61//30,93 

(2115,75 // 451,58 

// 472,28)

3 078,5//31,33 

(2149,78 // 

451,58 // 

477,14)

NŽT//R

C
 data

2
Neurbanizuotų teritorijų plotas (žemės ūkio, 

miško, vandenų paskirties žemė, kita žemė) 
ha//%M 6 894,7//70,17 6 804,91//69,25 6 786,39//69,07 6 747,5//68,67

NŽT//R

C
 data

3
Įgyvendintų Bendrojo plano sprendinių dalis, 

proc. 
% Išvestinis

4 Įgyvendinta *7 tūkst. m² KMS

iš jų gyvenamosios paskirties tūkst. m² KMS

iš jų visuomeninės paskirties tūkst. m² KMS

iš jų komercinės paskirties tūkst. m² KMS

iš jų pramoninės paskirties tūkst. m² KMS

iš jų inžinerinės paskirties tūkst. m²

 *1

*2

3.

4.

5.

*6

*7

8.

12 (27 nuolat vykdoma)

162,78

79,98

76,54

42,54

361,84

Anal izuojami  urbanis tinės  plėtros  pokyčia i

Sutrumpinimai: SD- statistikos departamento duomenys; KSP - Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau - KMS) strateginis plėtros planas; SVP - 

KMS strateginis veiklos planas; VSTT - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;  NŽT - Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM; RC - VĮ Registrų 

centro duomenys; LR - Lietuvos Respublika; LRV -Lietuvos Respublikos vyriausybė; %M -  % lyginant su miesto plotu; T tūkst. m² - suplanuotų 

teritorijų plotas; n.d. - nėra duomenų.

Yra poreikis Savivaldybei turėti nuolat atnaujinamus Registrų centro duomenis apie sklypus ir pastatus (teritorijų planavimui, 

statybos leidimams), tačiau, tam neskyrus lėšų, šie duomenys nerenkami, o analizuojama tik TPD registro duomenys. 

Sąlygų pokyčiai analizuojami atskirai, rengiant ataskaitas.

Rodikliai peržiūrimi kiekvienais metais, ir, esant poreikiui, tikslinami. Parengiama patikslinta rodiklių lentelė ir toliau renkami 

duomenys pagal ją.

Negyvenamieji: viešbučiai, administraciniai, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, 

religiniai pastatai;

Pramonės ir transporto: gamybos ir pramonės, sandėliavimo, transporto, garažų, specialūs pastatai.

Išvestiniai duomenys gaunami sulyginus pastatų registro duomenis su patvirtintų TPD duomenimis arba, neturint Registrų 

centro duomenų, sulyginami statybos leidimų ir TPD duomenys;

Tikslinga suskirstyti miestą rajonais, kad būtų teritoriškai aiškesnis monitoringas ir kad būtų galima duomenis iš SD užsakyti 

pagal tuos rajonus.

Duomenys pateikiami geografinėje informacinėje sistemoje (toliau - GIS).

Gyvenamieji: 1-2-bučiai, daugiabučiai, įvairių socialinių grupių pastatai;

Statiniai grupuojami pagal naudojimo tipą, pateikiami išskleisti porūšiai pagal statinių naudojimo paskirtį (STR 1.01.09:2003):

Pastabos

Esant poreikiui ir turint duomenų, išskiriamos reikšmės 2008, 2009, 2010 metų.
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išvestiniame rodiklyje – materialinėse investicijoje vienam miesto gyventojui, nepaisant 

fakto, kad Klaipėdos miesto gyventojų skaičius stabiliai mažėja (tuo pačiu ir darbingo 

amžiaus gyventojų), nors užimtumo lygis stabiliai kyla. Veikiančių ūkio subjektų skaičius, 

sumažėjęs 2012 m. (lyginant su 2011 m.), 2013 m. vėl nežymiai pakilo. 

Susisiekimo infrastruktūros pokyčių duomenys rodo žymesnę gatvių tinklo plėtrą 2013 m., 

bet dviračių takų tinklo plėtra nuo 2011 m. nevyko visai (plėtros vertinimo kriterijus – 

užbaigti statybos darbai, objektai pripažinti tinkami naudoti). Geležinkelio kelyno plotas 

mieste nuo 2011 m. beveik nekito, o 2007 m. buvo žymiai mažesnis, greičiausiai dėl 

nesuformuotų žemės sklypų prie naudojamų statinių, nes kelyno ilgis beveik nekito nuo pat 

2007 m. Viešuoju transportu vežamų keleivių skaičius didėja, maršrutų skaičius didėja, ir tai 

yra teigiamas poslinkis vaduojant miestą nuo perteklinio transporto srautų. 

Inžinerinės infrastruktūros plėtros dinamika irgi atspindi ekonomikos tendencijas – pakilimas 

2012 m. vandentiekio-buitinių nuotekų tinklų plėtroje, ypač dėl ES lėšų įsisavinimo, kai tuo 

tarpu elektros, dujų ir centralizuotos šilumos tinklų plėtros mastuose 2012 m. įvyko žymus 

sumažėjimas ir vėl žymus didėjimo šuolis 2013 m., bet lyginant su 2007 m. matosi dujų ir 

centralizuotos šilumos poreikio mažėjimas. 

2013 m. pradėjo didėti išduotų statybos leidimų rodiklis gyvenamosios statybos srities dėka, 

tačiau išlieka stabiliai mažėjantis bendrojo ploto pagal išduotus statybos leidimus rodiklis 

visose statybos objektų srityse. 

Gamtos ir kultūros saugojimo srityje pokyčiai nevyko ar vyko labai nežymūs didėjimo 

kryptimi. 

Vyko sveikatos priežiūros įstaigų plėtra – iš esmės privačių pirminių sveikatos priežiūros 

centrų dėka. Socialinės rūpybos įstaigų kiekis paskutinius trejus metus nekito, iki 2012 m. 

didėjant aptarnaujamų žmonių skaičiui, o 2013 m. šiam rodikliui žymiai kritus.  

Mažėjant žiūrovų skaičiui, vyko kultūros įstaigų ir sporto objektų skaičiaus tolygus didėjimas. 

Švietimo įstaigų dinamikoje atsispindi vaikų skaičiaus mažėjimo pasekmės – nežymiai 

mažėja bendrojo lavinimo mokyklų ir aukštųjų mokyklų, bet didėja ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų kiekis, didėjant ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiui. 

Didėjimo tendencija stebima teritorijų planavimo srityje – pastaruosius trejus metus daugėja 

parengtų ir patvirtintų TDP, dominuojant planams, prilyginamiems detaliesiems planams. 

2012 m. stebimas specialiųjų planų rengimo pakilimas. BP pakeitimų nebuvo. Prašymų BP 

pakeitimams oficialiai pateiktų nebuvo, bet bendrai analizuojant prašymus rengti detaliuosius 

planus, keisti žemės sklypų naudojimo paskirtį ir/ar būdą, buvo pastebėta, kad BP sprendinius 

traktuojant „pažodžiui“ yra problemiškų vietų, kurias detaliai planuojant neįmanoma 

racionaliai suplanuoti žemės ar atsižvelgti į pasikeitusius sklypų valdytojų poreikius (pvz.: VĮ 

Turto banko valdomi visuomeninio naudojimo būdo sklypai, infrastruktūros teritorijos aplink 

miesto gatves, itin smulkūs kiti BP brėžinio sprendiniai, nustatantys žemės sklypų naudojimo 

būdą ir net pobūdį konkretiems sklypams). Didėja suplanuotų naujų žemės sklypų kiekio 

rodiklis, ypač gyvenamosios, komercinės, visuomeninės, inžinerinės paskirties statybai. 

Paskutinius trejus metus nežymiai mažėjo išduotų sąlygų kiekis detaliųjų planų rengimui, bet 

jis žymiai mažesnis nei 2007 m. Panaši tendencija ir išduotų sąlygų specialiųjų planų 

rengimui kiekio kaitos – minimalus skirtumas tarp 2011 m. ir 2013 m., didesnis kiekis 2012 

m. ir žymiai didesnis kiekis 2007 m. 

Klaipėdos miesto teritorijos bendras plotas nekito.  

Gyventojų skaičius stabiliai mažėja, taip pat ir vaikų, studentų, darbingo amžiaus gyventojų. 

Stebimas stabilus populiacijos senėjimas. Paskutinius trejus metus daugėja darbo vietų. Ilgėja 

vidutinė gyvenimo trukmė. Mažėja emigracijos ir imigracijos santykis. 
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Daugėja gyvenamojo ploto vienam gyventojui. 

Klaipėdos miesto žalieji plotai (parkai, skverai, valstybinis miškas ar kita miško žemė) kito 

nežymiai valstybinio miško sąskaita. 

Stebima stabili Klaipėdos miesto urbanizacijos plėtra – didėja urbanizuotos teritorijos, t.y. 

kitos paskirties žemė (užstatyta teritorija, keliai, tvarkomi želdiniai). Mažėja neurbanizuoti 

plotai – žemės ūkio, kita žemė - be paskirties, nenaudojama, pažeista, pelkės, savaiminių 

želdinių ir pan.).  

Nuo 2014-01-01 pasikeitus teritorijų planavimą reguliuojančiai teisinei bazei BP sprendiniai 

nevisiškai atitinka šiandienos lūkesčius ir naujojo TPĮ skelbiamas statybos be detaliojo plano 

galimybes. 
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GIS DUOMENYS IR ANALIZĖ 

 

URBANIZUOTŲ TERITORIJŲ SCHEMA 

 

Matomas aiškus  

urbanizacijos 

koncentravimas palei 

uosto zoną, centrinėje ir 

pietinėje Klaipėdos 

miesto teritorijos 

zonose. 

Didžiausi miškų plotai 

yra vakarinėje ir 

šiaurinėje Klaipėdos 

miesto teritorijos zonose 

bei  Danės upės slėnyje. 

2012 m. užfiksuotas 

1,5% miško teritorijos 

sumažėjimas. Miško 

ploto sumažėjimo 

arealai užfiksuoti 

Giruliuose, Luizės 

rajone, Smiltynėje, 

Danės upės slėnyje ir 

palei pietinę miesto ribą. 
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PATVIRTINTŲ TPD SCHEMA 

 

2007-2013 m. Klaipėdos 

miesto urbanistinė 

struktūra ir funkcinis 

zonavimas plėtojosi 

pagal Klaipėdos miesto 

bendrojo plano 

sprendinius, kurių dalis 

buvo detalizuoti 

specialiaisiais ir 

detaliaisiais teritorinio 

planavimo dokumentais. 

Per šį laikotarpį parengti 

24 specialieji planai (t. 

sk. 12 specialiųjų planų, 

patvirtintų ne savivaldos 

institucijos), 361 

detaliųjų planų, 187 

planai, prilyginami 

detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentui. 

Mažiausia detaliojo 

planavimo dokumentų 

koncentracija šiuo 

laikotarpiu yra pietinėje 

miesto dalyje. BP 

pakeitimų nebuvo. 

Pagal 2007-2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 

programos 4 prioriteto 

„Administracinių 

gebėjimų stiprinimas ir 

viešojo administravimo 

efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonę 

VP1-4.2-VRM-04-R 

„Teritorijų planavimas“ 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijai 2010 m. 

pradėjus vykdyti šios 

priemonės Teritorijų 

planavimo dokumentų 

rengimo etapus, buvo pradėta įgyvendinti didelė dalis Bendrojo plano sprendinių, svarbių miesto 

gyvenamosios, socialinės, gamtinės, rekreacinės aplinkos kokybės gerinimui ir vystymui, susisiekimo ir 

inžinerinės infrastruktūros plėtrai, paveldo objektų pritaikymui šio laikmečio poreikiams. Rengiami 24 

teritorijų planavimo dokumentai, kurių organizatorius - KMSA direktorius. Iš jų iki 2014 m. patvirtinti 8. 
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DETALIAI SUPLANUOTŲ IR PLANUOJAMŲ GYVENAMŲJŲ KVARTALŲ SCHEMA 

 

Įgyvendinant BP 

sprendinius, 

gerinančius 

gyvenamąją 

aplinką – parengti 

ar rengiami esamų 

gyvenamųjų 

rajonų detalieji 

planai, vykdoma 

Daugiabučių 

namų atnaujinimo 

(modernizavimo) 

programa, 

parengtas 

Klaipėdos miesto 

tyliųjų zonų 

indentifikavimo ir 

triukšmo 

prevencijos 

planavimo 

tvarkos aprašas. 

2007-2013 m. 

buvo parengti 9 

daugiabučių namų 

gyvenamųjų 

kvartalų detalieji 

planai, t. sk. 4 

detalieji planai 

parengti 

Savivaldybės 

biudžeto lėšomis. 

Pagal ES projektą 

„Teritorinio 

planavimo 

dokumentų 

rengimas“ 2010-

2013/2014 m. 

parengti/rengiami 

11 daugiabučių 

namų 

gyvenamųjų 

namų kvartalų 

detalieji planai. 
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IŠDUOTŲ SĄLYGŲ TPD RENGIMUI SCHEMA 

 

2013 m. buvo 

išduotos 56 sąlygos 

teritorijų planavimo 

dokumentams 

rengti, iš jų 4 

specialiesiems 

planams rengti, 52 

detaliesiems 

planams rengti. 

2012 m. buvo 

išduotos 57 sąlygos 

teritorijų planavimo 

dokumentams 

rengti, iš jų 12 

specialiesiems 

planams rengti, 45 

detaliesiems 

planams rengti. 

2011 m. buvo 

išduotos 57 sąlygos 

teritorijų planavimo 

dokumentams 

rengti, iš jų 3 

specialiesiems 

planams rengti, 57 

detaliesiems 

planams rengti. 

2007 m. buvo 

išduotos 109 

sąlygos teritorijų 

planavimo 

dokumentams 

rengti, iš jų 5 

specialiesiems 

planams rengti, 104 

detaliesiems 

planams rengti. 
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STATYBOS LEIDIMŲ SCHEMA 
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ŽALIŲJŲ PLOTŲ SCHEMA 

 

Žaliųjų plotų plėtra 2007-2013 m. nevyko.  

Vangiai prižiūrimi tik esami plotai. 
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NAUJAI ĮREGISTRUOTŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SCHEMA 
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KULTŪROS OBJEKTŲ SCHEMA 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS OBJEKTŲ SCHEMA 

 

Nuo 2008 m. LR 

sveikatos 

apsaugos 

ministro 

įsakymu visi 

pirminiai 

sveikatos 

priežiūros 

centrai teikia 

ambulatorines 

slaugos 

paslaugas 

namuose. 

Privačių 

pirminių 

sveikatos 

priežiūros centrų 

steigimosi 

savivaldybė 

neįtakoja. 

Privatūs 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

kabinetai yra 

nutolusiuose nuo 

miesto centro ir 

miesto 

medicininio 

aptarnavimo 

įstaigų 

mikrorajonuose. 
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SOCIALINĖS RŪPYBOS OBJEKTŲ SCHEMA 

 

BĮ Klaipėdos 

miesto šeimos ir 

vaiko gerovės 

centrui nuo 2012 

m. perduotos 

naudotis patalpos 

Debreceno g. 48, 

kuriose  

teikiamos 

trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugos (8 

vietos), krizių 

įveikimo 

pagalbos 

paslaugos (16 

vietų), iki tol 

minėtų paslaugų 

teikimui buvo tik 

16 vietų. 

Nuo 2013 m. 

Moterų namų 

pastatas adresu 

Taikos pr. 76 

perduotas  BĮ 

Klaipėdos miesto 

šeimos ir vaiko 

gerovės centrui, 

įstaigoje pradėtos 

teikti 

psichosocialinės 

pagalbos 

paslaugos bei 

trumpalaikės 

socialinės globos 

paslaugos 

moterims ir 

motinoms su 

vaikais, 

nukentėjusioms 

nuo smurto 

šeimoje ar 

prekybos 

žmonėmis. 
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VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ SCHEMA 

 

2013 metų 

vasarį viešojo 

transporto 

patrauklumui 

padidinti 

Klaipėdoje 

startavo greitojo 

viešojo 

transporto 

sistema. 

Įvertinus 

keleivių srautus 

buvo parinkti 

maršrutai, 

sustojimai ir 

tinkamiausios 

maršrutams 

aptarnauti 

transporto 

priemonių 

talpos. Per 

metus keleivių 

skaičius 

greituosiuose 

maršrutuose 

padvigubėjo. 

Per 2013 m. 

atsirado 3 nauji 

maršrutai (6E, 

8E, 9A) 
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BENDROSIOS IŠVADOS 

IŠVADOS 

1. 2007-2013 metų Klaipėdos miesto urbanistinė struktūra ir funkcinis zonavimas plėtojosi 

pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, kurių dalis buvo detalizuoti 

specialiaisiais ir detaliaisiais teritorinio planavimo dokumentais. Per šį laikotarpį parengta 

24 specialieji planai (t. sk. 12 specialiųjų planų, patvirtintų ne savivaldos institucijos), 361 

detaliųjų planų, 187 planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 

Mažiausia detaliojo planavimo dokumentų koncentracija per šį laikotarpį yra pietinėje 

miesto dalyje. BP pakeitimų nebuvo. 

2. Didesnioji BP sprendinių yra baigtiniai, nusakantys konkretaus veiksmo 

įvykdymą/neįvykdymą. Apie trečdalis BP sprendinių yra tęstiniai, bendro pobūdžio, 

nusakantys privalomumą nuolat laikytis jų nuostatų ir taip juos vykdyti.  

3. Daugiausia BP sprendinių įgyvendinta inžinerinių tinklų ir gamtinės dalių, mažiausiai - 

išorinės aplinkos ir susisiekimo dalių. Visai nėra neįgyvendintų BP sprendinių pramonės 

dalies, kurių daugiausia yra vykdymo stadijoje. Daugiausia BP sprendinių, esančių 

įvairiose įgyvendinimo stadijose yra pramonės  ir susisiekimo dalių, mažiausiai – išorinės 

aplinkos ir inžinerinių tinklų dalių. Daugiausia BP sprendinių neįgyvendinta susisiekimo 

ir gamtinės dalių, mažiausiai - pramonės ir išorinės aplinkos dalių. Daugiausia BP 

sprendinių nuostatų nuolat laikomasi išorinės aplinkos ir urbanistinės dalių, mažiausiai - 

susisiekimo ir uosto dalių. Visai nėra BP sprendinių pramonės dalies, kurių nuostatų būtų 

laikomasi nuolat, kurios būtų bendro pobūdžio. 

4. Didžioji dalis BP neįgyvendintų sprendinių yra dėl neskirto finansavimo, ypač 

ekonominės krizės laikotarpiu. Maža dalis BP sprendinių yra neįgyvendinti dėl pakitusio 

poreikio, NT rinkos pokyčių, pakitusios demografinės situacijos. 

5. Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijai 2010 metais pradėjus vykdyti šios priemonės Teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo etapus, buvo pradėta įgyvendinti didelė dalis Bendrojo 

plano sprendinių, svarbių miesto gyvenamosios, socialinės, gamtinės, rekreacinės aplinkos 

kokybės gerinimui ir vystymui, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai, paveldo 

objektų pritaikymui šio laikmečio poreikiams. Rengiami 24 teritorijų planavimo 

dokumentai, kurių organizatorius - KMSA direktorius. Iš jų iki 2014 m. patvirtinti 8. 

6. Silpnai bendradarbiaujama su gretimomis savivaldybėmis, ypač rengiant ir vykdant 

bendrus projektus. Pagrindinė to priežastis - administracinis pavaldumas. Klaipėdos 

miesto administracinė riba nesutampa su miesto įtakos zona, su priemiesčiais. Praktiškai 

tikrasis Klaipėdos miestas yra dviejose (ar net keturiose, jei įskaitysime KNNP direkciją ir 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją) administracinėse ribose, skirtingose 

savivaldybėse. 

7. Kiekybinė Klaipėdos miesto plėtra vyko mažesniu mastu, nei buvo numatyta BP 

sprendiniais. Pietinės miesto dalies plėtra vyko neintensyviai, tačiau pastatyta keletas 

svarbių transporto, gyvenamųjų bei komercinių objektų. Intensyviausiai plėtra vyko 

šiauriniuose miesto rajonuose. Daugiausia tai buvo gyvenamieji objektai, tačiau pastatyta 

ir keletas prekybos centrų. Plėtra vyko ir LEZ teritorijoje.   

8. Kokybinė Klaipėdos miesto plėtra vyko taip pat mažesniu mastu, nei buvo numatyta BP 

sprendiniais. Intensyviausiai ji vyko centrinėje miesto dalyje. Dalis ambicingų 

gyvenamųjų kvartalų projektų, pvz. vykdant pramonės teritorijų konversiją, neįgyvendinti, 

ištikus ekonominei krizei. Atsigaunant NT rinkai jaučiama kokybiško gyvenamojo ploto 

paklausa, labiau linkstama į šiaurinės ir centrinės miesto dalies vystymą. Svarbiausi BP 
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sprendiniai yra realizuoti plėtojant visuomenines ir rekreacines teritorijas, tačiau ir šiuo 

atveju įgyvendinta mažoji sprendinių dalis.  

9. Klaipėdos miesto centre BP sprendiniais numatytos konversinės teritorijos juda vangiai. 

Tam turėjo įtakos ekonominė krizė. Daliai teritorijų yra parengti detalieji planai, kurie 

numato pramonės ir sandėliavimo iškėlimą bei gyvenamosios-komercinės statybos plėtrą, 

tačiau nagrinėjamu laikotarpiu reali konversija nevyko, teritorijų naudotojai siekia 

išsaugoti esamą žemės naudojimo būdą ir vykdyti miesto centrui netinkamą veiklą.  

10. Vieni svarbiausių BP miesto susisiekimo infrastruktūros sprendinių - Klaipėdos miesto ir 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvažiavimo ir pietinio išvažiavimo įrengimas ir 

Bastionų tilto pastatymas – nebuvo įgyvendinti, valstybei neskyrus tam lėšų. Tai lėmė 

apribojimus kitų BP sprendinių įgyvendinimui. Nevykdomi BP sprendiniai dėl 

geležinkelio stočių ir kelyno teritorijų laipsniško mažinimo mieste, naujas stotis 

planuojant priemiestyje - atsisakyta naujos stoties iškėlimo į priemiestį Kopūstų kaime. 

11. Silpnai/vangiai įgyvendinami BP sprendiniai dėl nemotorizuoto transporto susisiekimo 

infrastruktūros plėtros. 

12. Vykdant BP sprendinius Pramonės parko plėtojimui, rezultatyviai tęsiami žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams veiksmai LEZ teritorijoje. 

13. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrą vykdant pagal BP sprendinius Uosto teritorijos 

zonavimui, nepriimti jokie abipusiai – miesto bendruomenei ir Uostui – priimtini 

konkretūs sprendimas dėl Uosto perspektyvų prie šiaurinio molo, dėl pramoginės laivybos 

prie Kuršių marių kranto į pietus nuo tarptautinės perkėlos, dėl Uosto rezervinių teritorijų. 

Uosto direkcija neinicijuoja ir nefinansuoja infrastruktūrinių objektų už Uosto ribų, būtinų 

jo veiklai.   

14. Nevykdomi PB sprendiniai dėl Baltijos jūros krantosaugos infrastruktūros – neskiriamos 

lėšos. Šie sprendiniai susiję su jūrine LR dalimi ir negali būti išspręsti tik Klaipėdos 

miesto savivaldybės iniciatyva ir lėšomis.  

15. Įgyvendinant BP gamtinės aplinkos dalies sprendinius paviršinių ir gruntinių vandenų 

taršos ribojimui, diegiamai atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemai, neplečiami žalieji 

plotai, vangiai tvarkomi esami. Tai reikšmingi veiksniai, lemiantys miesto ekologinę 

kokybę. 

16. BP sprendiniai kultūros paveldui sėkmingiausiai įgyvendinami Klaipėdos piliavietės 

tvarkybos darbuose, atveriant ją viešajam naudojimui, nubrėžiant gaires jos regeneracijai, 

vykdant Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus plėtrą. Per daug detalizuoti teritorijų 

planavimo dokumentų (sklypų suplanavimo projektų) 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. 

17. Įgyvendinant BP sprendinius, gerinančius gyvenamąją aplinką – parengti ar rengiami 

esamų gyvenamųjų rajonų detalieji planai, vykdoma Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programa, parengtas Klaipėdos miesto tyliųjų zonų indentifikavimo ir 

triukšmo prevencijos planavimo tvarkos aprašas. 2007-2013 m. buvo parengti 9 

daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų detalieji planai, t. sk. 4 daugiabučių namų 

gyvenamųjų kvartalų detalieji planai parengti Savivaldybės biudžeto lėšomis. Pagal ES 

projektą „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ 2010-2013/2014 m. 

parengti/rengiami 11 daugiabučių namų gyvenamųjų namų kvartalų detalieji planai.  

18. BP sprendiniai senamiesčiui nesustabdė senamiesčio „tuštėjimo meto“ - gyvybingumo 

mažėjimas, ypač komercinės ir visuomeninės funkcijų nykimas yra lemiamas įvairių 

priežasčių – ekonominių, socialinių, demografinių, kultūrinių (paveldosauginių), 

urbanistinių, teisinių.   
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19. Įgyvendinami BP sprendiniai sporto objektų infrastruktūrai prie Baltijos prospekto - 

pastatyta multifunkcinė „Švyturio arena“, startuoja Klaipėdos miesto baseino (50m) su 

sveikatingumo centru statybų techninės dokumentacijos rengimas.  

20. Įgyvendinant BP sprendinius kultūros ir mokslo, švietimo ir ugdymo infrastruktūrai,  

sėkmingai renovuojamos bendrojo lavinimo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 

tęsiama aukštojo mokymo daugiafunkcinio komplekso Klaipėdos universiteto miestelio 

teritorijoje plėtra, įvyko konkursas dėl Klaipėdos muzikinio teatro vietos parinkimo - 

parinkta vieta, potencialiai unikali urbanistiniu-architektūriniu sprendimu, bet sunkiai 

įgyvendinama dėl daugelio priežasčių – ekonominių, teisinių, nuosavybės, kultūrinių 

(paveldosauginių).  

21. BP sprendinių inžinerinių tinklų infrastruktūros plėtrai įgyvendinimas vyko pakankamai 

intensyviai ir sėkmingai, nes tam buvo skiriama ES parama: beveik įgyvendintas 

Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas; geriamojo 

vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas apima visą Klaipėdos miesto teritoriją; yra 

galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti teritorijoms, esančioms už administracinių 

miesto ribų. 

22. Neįgyvendintas projektas „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, vystant vandens 

nuotekų tinklus“, nes paskirtos išlaidos nebuvo tinkamos finansuoti.   

23. Neįgyvendintas BP sprendinys, kokybiškai reikšmingas Klaipėdos miesto vizualinei 

panoramai - iškėlimas centrinės dujų paskirstymo stoties į mažiau vertingą priemiesčio 

teritoriją. 

24. BP sprendiniai aukštos įtampos elektros linijų - 110 kV elektros oro linijų iškėlimui ar 

keitimui kabelių linijomis neįgyvendinti, nes nebuvo numatyti  nei Lietuvos elektros 

energetikos sistemos 330-110 kV 10 metų tinklo plane, nei Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2014 m.  patvirtintame Lietuvos elektros energetikos 

sistemos 330-110 kV plėtros plane 2013-2022 m.   

25. Įgyvendintas BP sprendinys, reikšmingas Klaipėdos piliavietės teritorijos vystymui - 

panaikintas elektros tiekimo skirstomųjų tinklų paskirstymo punktas SP-3, bet 

neįgyvendintas kitas toks pat reikšmingas sprendinys – neiškelta į kitą vietą nuotekų 

siurblinė Nr.2. 

26. Įgyvendintas BP sprendinys, reikšmingas Klaipėdos piliavietės teritorijos vystymui - 

panaikintas elektros tiekimo skirstomųjų tinklų paskirstymo punktas SP-3, bet 

neįgyvendintas kitas toks pat reikšmingas sprendinys – neiškelta į kitą vietą nuotekų 

siurblinė Nr.2. 

27. Nuo 2014-01-01 pasikeitus teritorijų planavimą reguliuojančiai teisinei bazei BP 

sprendiniai nevisiškai atitinka šiandienos lūkesčius ir naujojo TPĮ skelbiamas statybos be 

detaliojo plano galimybes. 

 

BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) TIKSLAI, kurie 

pasiekti 2013 metais ir 2014 metų I-ame pusmetyje:  

1. Vykdomos Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio ir Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo 

tvarkos aprašo nuostatos dėl BP monitoringo (stebėsenos) vykdymo.  

2. Pasirengiant Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano atnaujinimui, 

išsiaiškinta, kad poreikis keisti sprendinius yra tiek iš privačios iniciatyvos, tiek dėl 

pasikeitusios teisinės bazės, tiek dėl bendrų pokyčių mieste (pvz. gyventojų skaičiaus 

mažėjimas). Taip pat įvertinta bendra per pastaruosius metus rengtų TPD, kurių 

organizatorius buvo KMSA direktorius, darbų eigos praktika ir problematika. BP 

atnaujinimo užduoties suformulavimui nupirkta ekspertinė paslauga, kad skirtingų sričių 
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kompetentingi specialistai įvertintų BP monitoringo analizes, BP sprendinius ir 

suformuluotų užduotį. 

3. Stebėsenos metu surinkta informacija, pagal KMSA direktoriaus patvirtintą rodiklių 

stebėjimo lentelę, suvedama į GIS. Ji panaudota rengiant BP stebėsenos pokyčių analizę. 

Jau pasitarnavo darbuotojų kaitos atveju, nes 2013-2014 metais monitoringo vykdymo 

užduotis atliko trys skirtingi specialistai skirtingu metu ir duomenų buvimas vieningoje 

sistemoje leido sklandžiau perimti darbus.  

4. Šiuo metu nėra galimybės stebėsenos informaciją skelbti miesto žemėlapyje, nes trūksta 

naujo GIS serverio, tačiau planuojama tai atlikti iki metų pabaigos. 2014 metais 

stebėsenos medžiaga yra perduodama planų rengėjams, ypač specialiųjų planų ir schemų 

rengėjams. 

 

PROBLEMATIKA 

Nauja Teritorijų planavimo įstatymo redakcija numato teisę statyti neparengus detaliųjų 

planų, o vadovaujantis bendraisiais planais. Šios įstatymo nuostatos vykdymui Klaipėdos 

miesto BP vienu atžvilgiu yra itin detalus ir apriboja galimybes, kitu atveju trūksta 

informacijos, kad nustatyti galimus būsimų statybų parametrus. Siekiant kokybiškai 

įgyvendinti naują teisę į statybas reikia: 

- Nustatyti tūrinę/erdvinę miesto vystymo koncepciją; 

- Keisti miesto teritorijos funkcinių prioritetų žymėjimą, nustatant funkcines zonas ir jose 

galimus teritorijų naudojimo tipus. 

Taip pat vadovaujantis nauja Teritorijų planavimo įstatymo redakcija teisė statyti galioja 

visose urbanizuotose ir urbanizuojamose miesto teritorijose, o Klaipėdos miesto BP praktiškai 

visa teritorija, išskyrus miškus ir vandenis, numatyta urbanizuoti. Su tuo siejasi inžinerinių ir 

susisiekimo tinklų plėtra, socialinės infrastruktūros plėtra ir pasiekiamumo užtikrinimas. 

Siekiant subalansuotos plėtros ir jai skiriamų lėšų panaudojimo skaidrumo, bei nustatyti 

aiškias sąlygas investicijoms, reikia papildyti BP sprendinius, išskiriant prioritetines plėtros 

teritorijas. 

Atsižvelgiant į miesto gyventojų skaičiaus mažėjimą, bei šiuolaikines judumo skatinimo 

tendencijas, teikiamą prioritetą viešajam transportui ir skirtingų transporto rūšių integravimui, 

reikia peržiūrėti BP susisiekimo sistemos dalies sprendinius ir įvertinti. 

Siekiant stebėseną atlikti kokybiškiau ir tikslingiau bei stebėti ne tik BP, bet ir 

strateginiams dokumentams reikšmingus rodiklius tikslinga miesto gyvenamąsias teritorijas 

suskirstyti į rajonus, apsibrėžiant jų kiekį apie 10-12, kad teritoriniu pagrindu rinkti ir stebėti 

rodiklių pokyčius bei investicijų poveikį. 

 

SIŪLYMAI 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnį „Teritorijų planavimo tikslai“, 14 straipsnį 

„Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrieji planai, objektai ir uždaviniai“ ir 25 

straipsnį „Kompleksinis teritorijų planavimo procesas“ bei pagal Kompleksinio teritorinio 

planavimo dokumentų rengimo taisyklių ketvirto skyriaus „Savivaldybių bendrieji planai“ 

trečiąjį skirsnį „Parengiamasis etapas“, vykdant pasiruošimą BP atnaujinimui/rengimui 

naujam laikotarpiui nuo 2017 metų, parengiamuoju laikotarpiu: 

1. Svarbu yra ieškoti lėšų ir galimybių įgyvendinant šiuos BP sprendinius: nerekonstruotas 

centrinis miesto ir uosto įvažiavimas, neįrengtas pietinis uosto išvažiavimas, nepastatytas 

Bastionų tiltas, neišvystytos Kuršių marių prieigos miestiečiams, vangi pramoninių 
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teritorijų konversija miesto centre, dviračių takų infrastruktūros nepakankamumas, 

nesuformuota krantosaugos infrastruktūra.       

2. Atnaujinti Klaipėdos miesto gyvenamųjų kvartalų schemą.  

3. Parengti Klaipėdos miesto tūrinę/erdvinę koncepciją - Klaipėdos miesto mažosios 

architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, 

miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą ir jo sprendinius integruoti į BP.   

4. Parengti Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studiją.  

5. Parengti Prioritetinių Klaipėdos miesto vystymo zonų schemą. Rengiant šią schemą 

glaudžiai bendradarbiauti su gretimomis savivaldybėmis, ypač įtraukiant Klaipėdos rajono 

savivaldybės atstovus į schemos rengimo procesą racionalių, abipusiai naudingų, 

suderintų pozicijų išryškinimui. 

6. Keisti Klaipėdos miesto teritorijos funkcinių prioritetų žymėjimą, nustatant funkcines 

zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus. 

7. Pastoviai rinkti pasiūlymus dėl BP keitimo ar koregavimo, kad nuolatos žinoti koks yra 

poreikis ir pagal numatytą grafiką rengti motyvuotus pakeitimus. 

8. Rengti daugiau renginių ir diskusijų BP tema, kad supažindinti visuomenę su BP 

sprendiniais ir reikšme, bei įtraukti į miesto planavimą. 

9. Atlikti išsamų parengiamąjį etapą rengiantis BP atnaujinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


