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2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO   (T2-14)  
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 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
2015 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO   (T2-15)  
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 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR KEITIMO TIKSLŲ NUSTATYMO  (T2-
16)
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APGYVENDINIMO NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-17)  
Paskelbta TAR 2015-02-25 

 DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-18)   

 PRIEDAS  
Paskelbta TAR 2015-02-25 
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VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

« Grįžti atgal

Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos m.

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 

PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: kompleksinis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos 

miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" (PDF);

• Planavimo darbų programa (PDF);

• Teritorijų planavimo sąlygos (PDF);

• Viešinimo pranešimas (nuoroda, PDF);

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF);

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo dokumentai (nuoroda):

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Išorės struktūros brėžinys (PDF);

• Funkcinės struktūros brėžinys (PDF);

• Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys (PDF), panoramos (PDF);

• Užstatymo tankumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo intensyvumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo aukščio brėžiniai metrais (PDF);

• Gamtinės struktūros brėžinys (PDF):

• Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys (PDF);

• NKP objektų sklaidos brėžinys (PDF);

• Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys (PDF);

• Darbo vietų sklaidos brėžinys (PDF);

• Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys (PDF);

• Probleminių arealų brėžinys (PDF)

• Priedai (PDF).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF);

Pritatimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai) 

(sprendimas PDF, schema PDF);

Parengta koncepcija ir SPAV ataskaita (nuoroda, PDF);

Informacinis pranešimas apie parengtą SPAV ataskaitą (nuoroda, PDF);

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

ataskaitos viešo svarstymo susirinkimo protokolas (PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 

koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai (nuoroda, PDF);

Bendrojo plano keitimo sprendiniai:

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Pagrindinis brėžinys (PDF);

• Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė (PDF)

• Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (PDF);

• Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys (PDF);

• Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys (PDF);
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Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5)
26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269,
el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui
(adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento
rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose
tinklapiuose: https://www.klaipeda.lt; http://www.tpdris.lt.

**********

Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu
Nr. T2-110 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo", keitimo  teritorijų planavimo sąlygos.

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8, 79 ir 92 punktais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“ Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorė nusprendė:

1. Patvirtini Planavimo darbų programą Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimui rengti.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įsakymu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

 Planavimo darbų programa

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimo Stebėsenos už 2007 – 2013 metus ataskaitą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė:

1. Pradėti rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
balandžio5 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, keitimą;

2. Nustatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo tikslus.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

 Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžia ir tikslai

 **********

Atliekami pasirengimo Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui darbai. Su numatomų bendrojo plano atnaujinimo
darbų programa galite susipažinti sekdami žemiau pateiktą nuorodą: 

 Pasirengimas Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui
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VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

« Grįžti atgal

Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos m.

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 

PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: kompleksinis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos 

miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" (PDF);

• Planavimo darbų programa (PDF);

• Teritorijų planavimo sąlygos (PDF);

• Viešinimo pranešimas (nuoroda, PDF);

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF);

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo dokumentai (nuoroda):

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Išorės struktūros brėžinys (PDF);

• Funkcinės struktūros brėžinys (PDF);

• Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys (PDF), panoramos (PDF);

• Užstatymo tankumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo intensyvumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo aukščio brėžiniai metrais (PDF);

• Gamtinės struktūros brėžinys (PDF):

• Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys (PDF);

• NKP objektų sklaidos brėžinys (PDF);

• Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys (PDF);

• Darbo vietų sklaidos brėžinys (PDF);

• Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys (PDF);

• Probleminių arealų brėžinys (PDF)

• Priedai (PDF).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF);

Pritatimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai) 

(sprendimas PDF, schema PDF);

Parengta koncepcija ir SPAV ataskaita (nuoroda, PDF);

Informacinis pranešimas apie parengtą SPAV ataskaitą (nuoroda, PDF);

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

ataskaitos viešo svarstymo susirinkimo protokolas (PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 

koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai (nuoroda, PDF);

Bendrojo plano keitimo sprendiniai:

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Pagrindinis brėžinys (PDF);

• Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė (PDF)

• Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (PDF);

• Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys (PDF);

• Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys (PDF);
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18  VASARIS, 2016

Pradedamas rengti Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 „Dėl
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, teritorijos plotas 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje,
patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885,
skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo tikslai:

1. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginės plėtros 2013–2020 metais prioritetus ir tikslus, įvertinus miesto ir regiono
socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti
sąlygas tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam
gyvenimo kokybės augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui.

2. Sudaryti sąlygas subalansuotam Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų (savivaldybių) sistemos funkcionavimui,
stiprinti miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvos didžiųjų miestų
urbanistiniame tinkle ir tarptautiniame kontekste.

3. Sudaryti sąlygas kompleksiškam Klaipėdos miesto teritorijos vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų
naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės,
inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių
parametrų užtikrinimui.

4. Suformuoti hierarchizuotą miesto centrų, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių, uosto ir kitų teritorijų
sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos
savivaldybės investicijos.

5. Sudaryti sąlygas savitų Klaipėdos miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam
miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu
požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai.

6. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų (kultūros paveldo
vietovių, objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Klaipėdos miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai,
tausojančiam naudojimui ir pažinimui.
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7. Sudaryti sąlygas visaverčių gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kūrimui, formuojant sveiką, saugią, darnią ir
kokybišką gyvenamąją aplinką, didinant būsto įvairovę ir prieinamumą.

8. Sudaryti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant
tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Klaipėdos mieste.

9. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas
racionaliam Klaipėdos miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir
infrastruktūros lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose
numatytiems projektams.

10. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos
naudotojų poreikiais ir ilgalaikiais Klaipėdos miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal
pasikeitusias susisiekimo sistemos plėtros tendencijas.

11. Suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos
naudojimu, teisiškai ir kitaip pagrįstas Klaipėdos miesto plėtros kryptis ir teritorijų naudojimo ir tvarkymo sąlygas
(režimus ir reglamentus).

12. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio
1 d. įsakymu Nr. AD1-885 (/lit/img/5000).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 62 27, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėja Milda
Žekonytė tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas milda.zekonyte@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5)
26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212
0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt, informaciją teikia projekto vadovas - koordinatorius Mindaugas
Grabauskas, tel. (8 5) 231 2455, el. paštas mindaugas.grabauskas@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo
organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.klaipeda.lt;
http://www.tpdris.lt.

https://www.klaipeda.lt/lit/img/5000
mailto:planavimas@klaipeda.lt
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mailto:andzelika.kaziene@urbanistika.lt
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KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas -188710823 
Liepų g. 11, 91502, Klaipėda. Tel. (+370 46) 396 066, faks. (+370 46) 410 047, 

el. paštas info@klaipeda.lt. Pasitikėjimo telefonas (+370 46) 217 888. 
2016-02-18Pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas
Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, teritorijos plotas 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje,
patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885,
skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo tikslai:

1. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginės plėtros 2013–2020 metais prioritetus ir tikslus, įvertinus miesto ir regiono
socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti sąlygas
tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam gyvenimo
kokybės augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui.

2. Sudaryti sąlygas subalansuotam Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų (savivaldybių) sistemos funkcionavimui, stiprinti
miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvos didžiųjų miestų urbanistiniame tinkle ir
tarptautiniame kontekste.

3. Sudaryti sąlygas kompleksiškam Klaipėdos miesto teritorijos vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų naudojimo
tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, inžinerinės ir
susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų
užtikrinimui.

4. Suformuoti hierarchizuotą miesto centrų, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių, uosto ir kitų teritorijų sistemą,
nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės
investicijos.

5. Sudaryti sąlygas savitų Klaipėdos miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto
želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu
jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai.

6. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų (kultūros paveldo vietovių,
objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Klaipėdos miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai,
tausojančiam naudojimui ir pažinimui.

7. Sudaryti sąlygas visaverčių gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kūrimui, formuojant sveiką, saugią, darnią ir kokybišką
gyvenamąją aplinką, didinant būsto įvairovę ir prieinamumą.

8. Sudaryti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant
tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Klaipėdos mieste.

9. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas
racionaliam Klaipėdos miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir infrastruktūros
lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose numatytiems projektams.

10. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos naudotojų
poreikiais ir ilgalaikiais Klaipėdos miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal pasikeitusias susisiekimo
sistemos plėtros tendencijas.

11. Suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos
naudojimu, teisiškai ir kitaip pagrįstas Klaipėdos miesto plėtros kryptis ir teritorijų naudojimo ir tvarkymo sąlygas (režimus ir
reglamentus).

12. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d.
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įsakymu Nr. AD1-885 (/lit/img/5000).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8
46) 39 62 27, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėja Milda Žekonytė tel. (8 46)
39 60 24, el. paštas milda.zekonyte@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26
19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas
andzelika.kaziene@urbanistika.lt, informaciją teikia projekto vadovas - koordinatorius Mindaugas Grabauskas, tel. (8 5) 231
2455, el. paštas mindaugas.grabauskas@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui
(adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento
rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.klaipeda.lt;
http://www.tpdris.lt.
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Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos m.

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 

PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: kompleksinis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos 

miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" (PDF);

• Planavimo darbų programa (PDF);

• Teritorijų planavimo sąlygos (PDF);

• Viešinimo pranešimas (nuoroda, PDF);

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF);

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo dokumentai (nuoroda):

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Išorės struktūros brėžinys (PDF);

• Funkcinės struktūros brėžinys (PDF);

• Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys (PDF), panoramos (PDF);

• Užstatymo tankumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo intensyvumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo aukščio brėžiniai metrais (PDF);

• Gamtinės struktūros brėžinys (PDF):

• Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys (PDF);

• NKP objektų sklaidos brėžinys (PDF);

• Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys (PDF);

• Darbo vietų sklaidos brėžinys (PDF);

• Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys (PDF);

• Probleminių arealų brėžinys (PDF)

• Priedai (PDF).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF);

Pritatimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai) 

(sprendimas PDF, schema PDF);

Parengta koncepcija ir SPAV ataskaita (nuoroda, PDF);

Informacinis pranešimas apie parengtą SPAV ataskaitą (nuoroda, PDF);

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

ataskaitos viešo svarstymo susirinkimo protokolas (PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 

koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai (nuoroda, PDF);

Bendrojo plano keitimo sprendiniai:

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Pagrindinis brėžinys (PDF);

• Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė (PDF)

• Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (PDF);

• Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys (PDF);

• Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys (PDF);

LT EN

Įprastinė versija Versija neįgaliems

Paieška...
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Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos m.

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 

PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: kompleksinis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos 

miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" (PDF);

• Planavimo darbų programa (PDF);

• Teritorijų planavimo sąlygos (PDF);

• Viešinimo pranešimas (nuoroda, PDF);

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF);

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo dokumentai (nuoroda):

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Išorės struktūros brėžinys (PDF);

• Funkcinės struktūros brėžinys (PDF);

• Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys (PDF), panoramos (PDF);

• Užstatymo tankumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo intensyvumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo aukščio brėžiniai metrais (PDF);

• Gamtinės struktūros brėžinys (PDF):

• Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys (PDF);

• NKP objektų sklaidos brėžinys (PDF);

• Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys (PDF);

• Darbo vietų sklaidos brėžinys (PDF);

• Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys (PDF);

• Probleminių arealų brėžinys (PDF)

• Priedai (PDF).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF);

Pritatimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai) 

(sprendimas PDF, schema PDF);

Parengta koncepcija ir SPAV ataskaita (nuoroda, PDF);

Informacinis pranešimas apie parengtą SPAV ataskaitą (nuoroda, PDF);

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

ataskaitos viešo svarstymo susirinkimo protokolas (PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 

koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai (nuoroda, PDF);

Bendrojo plano keitimo sprendiniai:

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Pagrindinis brėžinys (PDF);

• Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė (PDF)

• Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (PDF);

• Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys (PDF);

• Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys (PDF);

LT EN
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APIE SISTEMĄ
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18  BIRŽELIS, 2018

Bendrojo plano keitimo koncepcijos
pristatymas

Š. m. birželio 15 d. Klaipėdos miesto
savivaldybėje vyko Klaipėdos miesto bendrojo
plano keitimo koncepcijos ir parengtos SPAV
ataskaitos viešas pristatymas.

Pristatyme dalyvavo Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos nariai, Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos specialistai,
seniūnaičiai, bendruomenių atstovai,
architektai ir kiti suinteresuotos visuomenės
atstovai.

Susitikimo metu buvo aptarta bendrojo plano
rengimo eiga, pristatyta bendrojo plano
koncepcija ir SPAV ataskaita, taip pat

aptarti iki viešo svarstymo gauti pasiūlymai dėl SPAV ir koncepcijos, diskutuota, kaip planuojama tikslinti koncepciją
atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus.

Visa informacija apie Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo eigą skelbiama ČIA .
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 Š. m. birželio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir
parengtos SPAV ataskaitos viešo svarstymo susirinkimas.  Protokolas.

**********

Informuojame, kad 2018 m. gegužės mėn. atliktas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos (toliau-
Koncepcija) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau-SPAV) ir parengta ataskaita. Susipažinti su parengta SPAV
ataskaita ir koncepcija galima nuo š. m. gegužės 14 d. iki birželio 15 d. (imtinai):

Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000;
SPAV dokumentų rengėjo būstinėje žemiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.).

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos kokybės ir koncepcijos galima planavimo organizatoriui žemiau
nurodytu adresu arba el. paštu planavimas@klaipeda.lt iki birželio 15 d. viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė,
teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo
datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės
adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu
pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl plano SPAV ataskaitos kokybės ir koncepcijos bus nepriimami.

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/01/protokolas0001-1.pdf
https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000
mailto:planavimas@klaipeda.lt


VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

« Grįžti atgal

Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos m.

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 

PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: kompleksinis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos 

miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" (PDF);

• Planavimo darbų programa (PDF);

• Teritorijų planavimo sąlygos (PDF);

• Viešinimo pranešimas (nuoroda, PDF);

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF);

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo dokumentai (nuoroda):

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Išorės struktūros brėžinys (PDF);

• Funkcinės struktūros brėžinys (PDF);

• Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys (PDF), panoramos (PDF);

• Užstatymo tankumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo intensyvumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo aukščio brėžiniai metrais (PDF);

• Gamtinės struktūros brėžinys (PDF):

• Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys (PDF);

• NKP objektų sklaidos brėžinys (PDF);

• Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys (PDF);

• Darbo vietų sklaidos brėžinys (PDF);

• Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys (PDF);

• Probleminių arealų brėžinys (PDF)

• Priedai (PDF).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF);

Pritatimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai) 

(sprendimas PDF, schema PDF);

Parengta koncepcija ir SPAV ataskaita (nuoroda, PDF);

Informacinis pranešimas apie parengtą SPAV ataskaitą (nuoroda, PDF);

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

ataskaitos viešo svarstymo susirinkimo protokolas (PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 

koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai (nuoroda, PDF);

Bendrojo plano keitimo sprendiniai:

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Pagrindinis brėžinys (PDF);

• Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė (PDF)

• Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (PDF);

• Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys (PDF);

• Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys (PDF);
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Pritarta 
miesto 
bendrojo 
plano keitimo 
koncepcijai
Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymu pritarta Klaipėdos 

miesto bendrojo plano 

keitimo koncepcijai.

Tęsiasi Jono 
kalnelio 
rekonstrukcija
Iki šių metų vasaros 

pabaigos planuojama 

kardinaliai atnaujinti Jono 

kalnelį.

Kviečiame 
įvertinti 
Klaipėdos 
savivaldybės 
darbą
Apklausoje sudalyvauti 

kviečiame iki gegužės 15 

dienos.

Visos naujienos 

Kviečiame 
susipažinti su 
ataskaita
Parengta Klaipėdos m. 

integruotų investicijų 

teritorijos vietos veiklos 

grupės vietos plėtros 

Dėl Pamario 
gatvės 
pavadinimo 
pakeitimo
Rengiamasi pakeisti 

Pamario gatvės pavadinimą 

į Girulių plento gatvę.

Priimamos 
gyventojų
paraiškos
Nuo š. m. balandžio 1 d. 

priimamos gyventojų, 

pageidaujančių skirti 

tikslinių lėšų susisiekimo 

Naujienos

Skelbimai

26
KOVAS,

2019

25
KOVAS,

2019

22
KOVAS,

2019

26
KOVAS,

2019

25
KOVAS,

2019

25
KOVAS,

2019

7 PRIEDAS



25 KOVAS,2019

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 
PLANO KEITIMAS

**********

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. kovo 18 d. įsakymu 

Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos“ pritarė Klaipėdos miesto bendrojo 

plano keitimo koncepcijai.

 Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcija

 Visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažyma

 SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma

Norint detaliau susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių, 
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, 413 kab., tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

**********

Kviečiame susipažinti su parengta ir pagal subjektų pastabas papildyta Klaipėdos miesto bendrojo 

plano keitimo koncepcijos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.  SPAV 
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26  KOVAS, 2019

Pritarta miesto bendrojo plano
keitimo koncepcijai

Informuojame, kad Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos
direktorius 2019 m. kovo 18 d.
įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo
koncepcijos“ pritarė Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo
koncepcijai.

Su pasirinkta koncepcijos
alternatyva galima susipažinti
Klaipėdos miesto savivaldybės

tinklapyje https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-
bendrojo-plano-keitimas/2590.

Norint detaliau susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių, Liepų g. 11,
LT-91502 Klaipėda, 413 kab., tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.
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VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

« Grįžti atgal

Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos m.

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 
PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015

TPD rūšis: bendrasis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos miesto 
bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo" (PDF );

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. AD1-885 
"Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo" (PDF)

• Viešinimo pranešimas (Nuoroda, PDF)

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF)

Rengimo etapo dokumentai:

• Esamos būklės medžiaga ( Nuoroda)

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.-R2-749) (PDF)

• Pritarimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos 
alternatyvai)  (PDF, PDF);

• Koncepcijos SPAV ir parengta ataskaita( Nuoroda, PDF, Atsakaita);.

• Koncepcijos SPAV ir parengta ataskaita( Nuoroda, PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 "Dėl 
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 
koncepcijai.

Detali informacija https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-
miesto-bendrojo-plano-keitimas/2590
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KLAIPĖDOS M. SAV. TPDKLAIPĖDOS M. SAV. TPD

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.

Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,

el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Page 1 of 2Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai - Klaipėdos m. - Infoplanavimas

2019-03-26http://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/cont...
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08  LAPKRITIS, 2019

Parengti bendrojo plano keitimo
sprendiniai

Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir
pradedamas bendrojo plano baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių
viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas. Visa išsami informacija apie
bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiama
www.klaipeda.lt skilties „Teritorijų planavimas“ puslapiuose „Bendrojo plano keitimas“,
„Urbanistinio planavimo programa“ ir www.tpdris.lt.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p.
planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt

Bendrojo plano rengėjai –UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“,
Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto
svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie sprendinius teikia projekto vadovas Saulius
Motieka, el. p. saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo konkretizuotais sprendiniais nuo 2019 m.
lapkričio 15 d. iki 2019 gruodžio 16 d. savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt skilties “Teritorijų planavimas” puslapiuose
“Planavimo viešumas”, “Bendrojo plano keitimas” ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Klaipėdos
miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu
laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab. Nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. kiekvieną penktadienį nuo 13 iki 14 val.
113 kabinete (Liepų g. 11, Klaipėda) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-
Amšiejienė konsultuoja bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo klausimais.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 17:00
val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės
atstovus.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano galima pateikti iki 2019 m. gruodžio 16 d. viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymai
raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt, ir (ar) Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS). Visuomenė,
teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę
(pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti
pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
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08  LAPKRITIS, 2019

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS
KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO
KEITIMO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir pradedamas bendrojo plano baigiamasis etapas,
kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas. Visa išsami informacija apie
bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiama www.klaipeda.lt skilties „Teritorijų planavimas“
puslapiuose „Bendrojo plano keitimas“, „Urbanistinio planavimo programa“ ir www.tpdris.lt.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396
024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261
9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie sprendinius teikia projekto vadovas
Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo konkretizuotais sprendiniais nuo
2019 m. lapkričio 15 d. iki 2019 gruodžio 16 d. savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt skilties “Teritorijų planavimas”
puslapiuose “Planavimo viešumas”, “Bendrojo plano keitimas” ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su sprendinių aiškinamojo rašto
dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab. Nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. kiekvieną
penktadienį nuo 13 iki 14 val. 113 kabinete (Liepų g. 11, Klaipėda) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos
skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė konsultuoja bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo klausimais.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2019 m. gruodžio 16 d.
17:00 val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus
visuomenės atstovus.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano galima pateikti iki 2019 m. gruodžio 16 d. viešo susirinkimo pabaigos.
Pasiūlymai raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt, ir (ar)
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje
(TPDRIS). Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę
(pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti
pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti
pasirašytas.

PRIDEDAMA.  Pranešimas apie susipažinimo, konsultavimosi ir viešo svarstymo tvarką, vietą bei laiką.

mailto:info@klaipeda.lt
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RAŠTO „INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPĖDOS MIESTO 

BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJA IR STRATEGINIO PASEKMIŲ 

APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA“ GAVĖJŲ SĄRAŠAS EL. PAŠTU: 

 

Eil. Nr.  Vardas pavardė El. pašto adresas 

1.  Frederika Kvaukaitė frederikag@gmail.com 

2.  Linas Patapas patapas.linas@gmail.com 

3.  AB "Klaipėdos energija“  klenergija@klenergija.lt 

4.  UAB "Bilukas" bilukas@Klaipeda.omnitel.net 

bilukas3@gmail.com 

5.  Rimantas Prokopas p.rimantas66@gmail.com 

6.  Antano Anužio įgaliotas asmuo 

Sandra Bekerė 

sandryte11@gmail.com 

7.  Vytautas Serapinas info@gerassprendimas.lt 

8.  Aida Dumbrauskaitė adumbrauskaite1@gmail.com 

9.  Žymantas Sinkevičius zymanto@gmail.com 

10.  Vytautas Valevičius vytautas@sveikatosbiuras.lt 

11.  Simonas Gentvilas simonas@gentvilas.eu,  

simonas.gentvilas@lrs.lt 

12.  Reda Rimšaitė-Kovalenko info@refinta.lt 

13.  Mindaugas Milinis m.milinis@gmail.com 

14.  IĮ „Apoil“ apoil@apoil.lt 

15.  Nerijus Rusteika nerijuseuro@gmail.com 

16.  Elena Bučienė frederikag@gmail.com 

17.  Vaidas Klimavičius vklimant@takas.lt 

18.  TS-LKD MP skyrius Kazys.bagdonas@gmail.com 

19.  Petras Grecevičius Petras.grecevicius@gmail.com 

20.  Aurimas Lygnugaris Aurimas.lygnugaris@gmail.com 

21.  UAB „L80“ aurimas@bntp.lt 

22.  Mindaugas Baltušis baltusism@yahoo.com 

23.  Gražvydas Beržanskis Grazvydas.berzanskis@gmail.com 

24.  VšĮ „Dviračių kultūra“ info@dviraciukultura.lt 

dviraciukultura@gmail.com 

25.  UAB „Ferteksos transportas“ main@fertex.lt 

26.  UAB „JMA centras“ info@jmac.lt 

27.  KMSA Paveldosaugos skyrius Vitalijus.juska@klaipeda.lt 

28.  Lilija Petraitienė Lilija.petraitiene@gmail.com 

29.  Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos Strateginės plėtros komitetas 

judita.simonaviciute@klaipeda.lt 

30.  VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ Liudvikas.mileska@gmail.com 

31.  UAB „Studija 33“ info@s33.lt 

32.  UAB "Tameka" dir. Nijolė 

Grigalevičienė 

tameka.kl@gmail.com 

33.  AB „Smiltynės perkėla“ info@keltas.lt 

34.  UAB "Apsaga" info@apsaga.lt 

35.  UAB "Klaipėdos pienas" gen. dir. 

Rita Pažemeckaitė-Digrienė 

info@klpienas.lt 

36.  Žolynų gatvės bendruomenė zolynu@gmail.com 

mailto:simonas@gentvilas.eu
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37.  UAB "Redivivus" Bernardas.kemundris@gmail.com 

Rimas.stavaris@gmail.com 

bachmanozeme@gmail.com 

38.  UAB "Centrinis Klaipėdos 

terminalas" 

info@ckt.lt 

39.  ŽŪB „Kernai“ zubkernai@gmail.com 

40.  UAB „Pušis“ info@woodline.lt 

41.  AB "Klaipėdos mediena" info@mediena.lt 

42.  Liucija Kovalenkienė a.martinkiene@klrk.lt 

43.  Zita Marija Biterienė a.martinkiene@klrk.lt; 

frederikag@gmail.com 

44.  Birutė Aurylienė a.martinkiene@klrk.lt 

45.  UAB "L80" dir. A. Lygnugaris a.lygnugaris@vinvesta.com 

46.  AB "Klaipėdos nafta" info@oil.lt 

47.  UAB "Transekspedicija invest" invest@transekspedicija.lt 

48.  UAB "Akronita" info@aturtas.lt 

49.  Laura Kemundrienė laurakemundre@gmail.com  

50.  Marius Markaitis, Vaclovo 

Markaičio įgaliotas asmuo 

markaitismarius@yahoo.com 

51.  Danutė Zubavičienė danute@pprojektai.lt 

52.  Gytis Zubavičius danute@pprojektai.lt 

53.  Raisa Popova raisapopova@mail.ru  

54.  UAB "Industrius" markaitismarius@yahoo.com;  

laura.jagusinskiene@dnb.lt 

55.  Edgaras Kūra edvardas.kura@gmail.com  

56.  UAB "Kamineros grupė“ klaipeda@kaminera.lt 

57.  UAB "Ventė", dir. Jolanta Tumienė klaipeda@kaminera.lt 

58.  Asociacija Melnragės bendruomenė balticclub@gmail.com 

maka@hotmail.lt 

daivakkava@gmail.com 

59.  UAB „Aterna“  

(Advokatės Janinos Umbrasienės 

kontora) 

darius@stalionis.lt 

 

60.  Girulių seniūnaitis Viktoras Kavolis  vkavolis@gmail.com 

61.  Aurimas Černeckas info@inkomsta.lt 

62.  UAB "Inkomsta" dir. Aurimas 

Černeckas 

info@inkomsta.lt 

63.  UAB "Expo vakarai" A. Sadauskaitė info@expo-vakarai.lt 

64.  Rimvydas Skaistaitis,  

UAB "Hafen LT“ 

rimvydas@bonumauto.lt 

info@autoerdve.lt 

65.  Dalius Viršilas dalius.virsilas@gmail.com 

66.  UAB "Eligus" eligijus.rupslaukis@gmail.com; 

eligus@gmail.com 

uabeligus@gmail.com 

67.  Tomas Kybartas mprekevicius@yahoo.com 

68.  Klaipėdos miesto sav. tarybos narys  

Algirdas Grublys 

Algirdas.grublys@klaipeda.lt 

agrublys@gmail.com 

69.  UAB "Kuusamet" info@kuusamet.lt 

70.  UAB "Stasmila" Valdemaras 

Zumaras 

uabstasmila@gmail.com 

71.  UAB „Liepų 64“ info@liepu64.lt 
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72.  UAB "Klaibuta" info@klaibuta.lt 

73.  UAB „SCT Lubricants“ 

Kopija: Arūnas Vainius 

inf@activegroup.lt; 

klaipeda@sct.lt  

74.  UAB Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija „Bega“ 

bega@bega.lt; r.locaitis@bega.lt  

75.  AB „Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija“ KLASCO 

info@klasco.lt 

76.  Rimantas Ezerskis ezerskio@gmail.com 

77.  MB „Svencelės bendruomenė" admin@islands.lt 

78.  V. Vilko komercinė firma vilko.komercine@gmail.com 

79.  UAB "Saulėgauda" info@pprojektai.lt 

80.  Saulėtekio g. seniūnaitė Rasa 

Arcišauskienė 

rasa.arc@gmail.com, 

paupiubendruomene@gmail.com  

81.  Asociacijos Paupių bendruomenė  rasa.arc@gmail.com, 

paupiubendruomene@gmail.com  

82.  UAB "Ecoservice Klaipėda" info@ecoservice.lt 

83.  UAB "ICS projektus group" ics@icsprojectus.lt 

84.  Aidas Zandovas aidas.zandovas@gmail.com 

85.  UAB „Profesionali architektūra“ info@arkpro.lt 

86.  IĮ S.Jokužio leidykla-spaustuvė info@spaustuve.lt 

87.  Stasys Mikoliūnas info@pprojektai.lt 

88.  KMSA Kultūros skyrius kristina.skiotyte@klaipeda.lt 

89.  UAB „Lindestus“ marius@lindestus.lt 

90.  KMSA Turto skyrius Edvardas.Simokaitis@klaipeda.lt 

91.  LR Žemės ūkio ministerija zum@zum.lt; ramune.mickuviene@zum.lt 

92.  KMSA Socialinės paramos skyrius sonata.jakiene@klaipeda.lt 

93.  VšĮ „Klaipėdos jachtklubas“ info@klaipedosjachtklubas.lt  

94.  UAB „Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos valdymo 

bendrovė“ 

office@fez.lt 

95.  Lietuvos jūrininkų sąjunga info@ljs.lt 

96.  Raimonda Nabažaitė r.nabazaite@gmail.com 

97.  Alina Grabienė laurakemundre@gmail.com 

98.  UAB „Marimatas“ paulius.naujokas@gmail.com  

99.  KMSA Žemėtvarkos skyrius raimonda.gruziene@klaipeda.lt 

100.  Lietuvos jūrų krovos kompanijų 

asociacija 

info@ljkka.lt 

101.  Gyvenvietės „Žaliasis slėnis“ Bernardas.kemundris@gmail.com 

102.  AB „Lietuvos geležinkeliai“ lgkanc@litrail.lt 

103.  VĮ „Turto bankas“ info@turtas.lt 

104.  VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

direkcija 

info@port.lt 

105.  SPC LEgal, advokatų profesinė 

bendrija, 

atstovauja UAB "IRIS" 

info@spclegal.lt 

106.  VŠĮ "Pasakėlė"  info@pasakele.lt 

107.  LKAB "Klaipėdos smeltė"  smelte@smelte.lt 

108.  Lietuvos kariuomenės logistikos 

valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba 

(Laura Prokuraitytė) 

laura.prokuraityte@mil.lt 

 

109.  Gintarė Janiškienė gintareonline@gmail.com 
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110.  Artūras Mickus arturas.memel@gmail.com 

111.  Danutė Grinkevičienė daliagrinkeviciene@gmail.com 

112.  UAB „Apartamentas“ direktorius 

Aivaras Rancevas 

aivaras@apartamentas.eu 

113.  AB „Grigeo Klaipėda“ info.klaipeda@grigeo.lt; 

rita.liakstutyte@grigeo.lt 

114.  Vyskupas Kęstutis Kėvalas tkurija@gmail.com 

115.  Asociacija Vitės bendruomenė, 

Tomas Meškinis 

tomas.meskinis.klaipeda@gmail.com; 

ruslanschneiderat@hotmail.com 

116.  Valerijono Gedrimo įgaliotas asmuo 

Vidmantas Gedrimas 

gvidmantas@gmail.com 

117.  Andrej Paivin andrej@lostorpedos.lt 

118.  Stasys Gvažiauskas gvaziauskas@gmail.com 

119.  UAB „Almata“ direktorius Antons 

Kontrimas 

projektavimas28@gmail.com 

120.  UAB „Liepų terasos“ algirdaseu@gmail.com 

121.  UAB „V. Paulius&Associates real 

estate“ 

office@vpare.lt 

122.  UAB „Pajūrio autopaslaugos“ gloksinija2@gmail.com 

123.  Irina Degtiariova idegtiariova@gmail.com 

124.  Anatolij Samodurov samodurov@skelme.lt 

125.  UAB „Memelio miestas“, Nerijus 

Tilindis 

info@stemma.lt 

126.  Asociacija „Bendruomenė Smiltynės 

kopgalis“ 

info@smiltynesjachtklubas.lt 

127.  Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos narys Arūnas Barbšys 

arunas.barbsys@klaipeda.lt 

128.  German Lichogub germanlichogub@gmail.com 

129.  Asociacija „Klaipėdos žalieji“ klaipedoszalieji@gmail.com 

130.  UAB „Karenta“ nuoma@karenta.lt 

131.  Klaipėdos universitetas klaipedos.universitetas@ku.lt 

132.  UAB „Gražeda“ erlandas.trakselis@gmail.com 

133.  UAB „Žėruva“ atilvikas@gmail.com 

134.  UAB „AIR PUB“ info@pprojektai.lt 

135.  Marius Prekevičius mprekevicius@yahoo.com 

136.  UAB „Translaiva“ klaipeda2012@gmail.com 

137.  Tauralaukio mikrorajono „Dvaro 

slėnis“ bendruomenės gyventojai 

eduardas@lexgate.lt; 

ogorodniciuk@gmail.com 

138.  Girulių bendruomenės nariai eligijus.rupslaukis@gmail.com 

139.  Modesta Levickytė info@pprojektai.lt 

140.  Eimantas Koševoj eimantas_k@yahoo.com;  

141.  UAB „Gintaro baldai“ info@gintarobaldai.lt 

142.  Gabrielė Pezzetti gabriele_dobrovolskyte@yahoo.com 

143.  Juozas Rimkus saulius.karkle@gmail.com 

144.  Evaldas Girenka evaldas.soa@gmail.com; 

evaldas.girenka@gmail.com 

145.  Gintaras Veitas, Loreta Kraravceva, 

Veronika Dyliautenė, Valė 

Urbaitienė, Jurijus Sokolovas, 

Danutė Latakienė 

gintaras00@gmail.com 

146.  UAB „Senamiesčio investicijos“ info@memel-law.com 



147.  Rolandas Grabys laurakemundre@gmail.com 

148.  Roberta Čiuteikienė mprekevicius@yahoo.com 

149.  Remigijus Čiuteikis mprekevicius@yahoo.com 

150.  Irena Griciūtė,  mprekevicius@yahoo.com 

151.  Gintaras Jasponis mprekevicius@yahoo.com 

152.  Arūnas Kleinas arunas.kleinas@gmail.com 

153.  Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos  

Klaipėdos departamento direktorius 

Rimantas Pilipavičius 

klaipeda@nvsc.lt 

154.  Algimantas Švanys a.svanys@yahoo.com 

155.  Ernestas Valevičius ernestas@techtransa.lt 

156.  Vytas Čiužas vytas.ciuzas@bazi.lt 

157.  Gintaras Paugdis Gintaras.paug@gmail.com 

158.  Jonas Kondratas Jonas@lamberta.lt 

159.  Algimantas Rybelis algis.rybelis@gmail.com 

160.  Agnė Gutauskienė agne.gutauskiene@gmail.com 

161.  Aldona Staponkienė aldona.staponkiene@gmail.com 

162.  Regina Šideikienė regina.boruze@gmail.com 

163.  Rimantas Juška rimantas.juska@smelte.lt 

164.  Dalia Puodžiūnienė daviteksa@gmail.com 

165.  Vytautas Puodžiūnas vytasdidis@gmail.com 

166.  Alfonsas Bernotavičius Langas34@gmail.com 

167.  Laimutė Kotcova randy@balticum-tv.lt 

168.  Raimondas Valiukonis raimondas.valiukonis@gmail.com 

169.  Matas Smilgavičius matas@bntp.com 

170.  Linas Poška linas.poska@gmail.com 

171.  Violeta Barkovskaja violeta.barkovskaja@litrail.lt 

172.  Valerija Jokūbaitienė Akvile95@gmail.com 

173.  L. Kuzminčiūtė dangesbendruomene@gmail.com 

174.  Vilma Monikienė vilmamonikiene@gmail.com 

175.  Svetlana Syč Svetlanasyc8777821@gmail.com 

176.  Paulius Lauletekis paulius@apoil.lt 

177.  Virginija Jurgilevičienė Virginija.jurgileviciene@gmail.com 

178.  Rasutė Kiminienė rasa@eges.lt 

179.  Aivė Semaikaitė Aivessem@gmail.com 

180.  Vytautas Krisčiūnas vytautaskri@inbox.lt 

181.  UAB „Restitas“ info@restitas.lt 

182.  Petras Kiminas petras@eges.lt 

183.  V. Lastauskas lastauskas@yahoo.com 

184.  Dalia Gun dalia.gun@gmail.com 

185.  Sigitas Dobilinskas sigitas@ktgrupe.lt 

186.  Vaidotas Rimkus Vaidotas.rimkus@gmail.com 

187.  Aldas Milišiūnas Aldas.milisiunas@litrail.lt 

188.  Marijus Juozas Eidukevičius marijusjuozas@windows.com 

189.  Tomas Medrolas medrolas@gmail.com 

190.  Alina Velykienė Alina.velykiene@gmail.com 

191.  Vygandas Kumpys vygandas@gmail.com 

192.  Laimutė Peikrienė laimuteps@gmail.com 

193.  Regina Daunorienė Reginadaunoriene54@gmail.com 

mailto:klaipeda@nvsc.lt
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194.  Nerijus Tilindis nerijus@stemma.lt 

195.  Joana Kogstienė Lijana30@yahoo.com 

196.  Arūnas Paulauskas Arunas.paulauskas@inbox.lt 

197.  Vida Lukauskienė Vidak500@gmail.com 

198.  Laima Kasmauskaitė laima@kaminera.com 

199.  Raimonda Gružienė Raimonda.gruziene@klaipeda.lt 

200.  Arūnas Kilišauskas akilisauskas@gmail.com 

201.  Kazimieras Žlabys k.zlabys@gmail.com 

202.  Margarita Baranauskienė mbaranauskiene@gmail.com 
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Julija Kuznecova

Nuo: Julija Kuznecova
Išsiųsta: penktadienis 2019 m. lapkritis 8 16:11
Kam: Aldona Ališauskienė; Antanas Gimbutas; Audronė Zalumskienė; Aurimas Mockus; 

Danutė Izvekovienė; Dinas Kačinskas; Egidijus Vaitkevičius; Eimantas Koševoj; Irena 
Gailiutė; Jonas Bartkevičius; Jonas Šneideris; Lilija Petraitienė; Marija Kalendė; 
Mindaugas Prialgauskas; Raimonda Kivilienė; Rasa Arcišauskienė; Rasa Paukšto; Rasa 
Senkienė; Renaldas Kulikauskas; Renata Razgienė; Rita Borta; Rūta Pocienė; Saulius 
Liekis; Tomas Meškinis; Vilija Malakauskienė; Virginija Jurgilevičienė; Virginija 
Vitkauskienė; Vytautas Jencius; Zita Čekanauskienė

Tema: Informacinis pranešimas
Priedai: Informacinis pranešimas.pdf

Laba diena, 
 
Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir pradedamas bendrojo plano 
baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir 
registravimas. 
 
Kviečiame susipažinti su parengtais Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais nuo š. m. lapkričio 15 
d. iki gruodžio 16 d.:  

 planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-
5000;  

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-
/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-
planai?redirect=http%3A%2F%2F10.10.52.52%2Fweb%2Fguest%2Fklaipedos-
m.%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_m
ode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1. 
 
Taip pat kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 
sprendinių viešame pristatyme, kuris vyks š. m. gruodžio 16 d. 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės III a. 
posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda).  
Išsamesnė informacija apie bendrojo plano viešinimo tvarką prisegtame informaciniame pranešime. 
 
Prašome šį informacinį pranešimą persiųsti kitiems, Jūsų nuomone suinteresuotiems asmenims. 
 
Pagarbiai, 

 

Julija Kuznecova 
Urbanistinės plėtros departamento 
Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 
Tel. (8 46) 39 32 27 
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Julija Kuznecova

Nuo: Julija Kuznecova
Išsiųsta: penktadienis 2019 m. lapkritis 8 16:25
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Girskiene; Romaldas Idzelevičius; Laima Juknienė; Aidas Kaveckis; Justina Kunickaitė; 
Edmundas Kvederis; Elida Mantulova; Andrius Petraitis; Audrius Petrošius; Nina 
Puteikiene; Vytis Radvila; Arturas Razbadauskas; Viktor Senčila; Judita Simonavičiūtė; 
Lina Skrupskeliene; Jurij Šeršniov; Alvidas Šimkus; Rimantas Taraskevicius; Viaceslav 
Titov; Arūnas Tuma; Arvydas Vaitkus; Alina Velykienė; Vaida Zvikiene

Tema: Informacinis pranešimas
Priedai: Informacinis pranešimas.pdf

Laba diena, 
 
Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir pradedamas bendrojo plano 
baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir 
registravimas. 
 
Kviečiame susipažinti su parengtais Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais nuo š. m. lapkričio 15 
d. iki gruodžio 16 d.:  

 planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-
5000;  

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m. 
 
Taip pat kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 
sprendinių viešame pristatyme, kuris vyks š. m. gruodžio 16 d. 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės III a. 
posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda).  
Išsamesnė informacija apie bendrojo plano viešinimo tvarką prisegtame informaciniame pranešime. 
 
Prašome šį informacinį pranešimą persiųsti kitiems, Jūsų nuomone suinteresuotiems asmenims. 
 
Pagarbiai, 

 

Julija Kuznecova 
Urbanistinės plėtros departamento 
Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 
Tel. (8 46) 39 32 27 
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Eglė Deltuvaitė; 'karolina.paskeviciene@klaipeda.lt'; 'Vandenskeliai@is.lt'; 
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'info@am.lt'; 'aurelija.bielskyte-petrenko@am.lt'; 'klaipedos.miestas@nzt.lt'; 
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'info@port.lt'; Almantas Mureika; Rima Pletkauskienė; Audronė Liesytė; Sonata 
Jakienė

Tema: Informacinis pranešimas
Priedai: Informacinis pranešimas.pdf

Laba diena, 
 
Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir pradedamas bendrojo plano 
baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir 
registravimas. 
 
Kviečiame susipažinti su parengtais Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais nuo š. m. lapkričio 15 
d. iki gruodžio 16 d.:  

 planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-
5000;  

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m. 
 
Taip pat kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 
sprendinių viešame pristatyme, kuris vyks š. m. gruodžio 16 d. 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės III a. 
posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda).  
Išsamesnė informacija apie bendrojo plano viešinimo tvarką prisegtame informaciniame pranešime. 
 
Prašome šį informacinį pranešimą persiųsti kitiems, Jūsų nuomone suinteresuotiems asmenims. 
 
Pagarbiai, 

 

Julija Kuznecova 
Urbanistinės plėtros departamento 
Urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė 
Tel. (8 46) 39 32 27 
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VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

« Grįžti atgal

Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos m.

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO
PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015

TPD rūšis: bendrasis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos miesto
bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo" (PDF );

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. AD1-885
"Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo" (PDF)

• Viešinimo pranešimas (Nuoroda, PDF)

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF)
 
Rengimo etapo dokumentai:

• Esamos būklės medžiaga ( Nuoroda)

• Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.-R2-749) (PDF)

• Pritarimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos
alternatyvai)  (PDF, PDF);

• Koncepcijos SPAV ir parengta ataskaita( Nuoroda, PDF, Atsakaita);.

• Koncepcijos SPAV ir parengta ataskaita( Nuoroda, PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano
keitimo koncepcijos" (PDF);

Detali informacija https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-
miesto-bendrojo-plano-keitimas/2590

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengimo etapo sprendiniams Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. AD1-1374 "Dėl pritarimo
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengimo etapo sprendiniams" (Nuoroda, PDF);

Pranešimas apie susipažinimo, konsultavimosi ir viešo svarstymo tvarką, vietą bei laiką (Nuoroda,
PDF);
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Vyks viešas susirinkimas

Primename, kad viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai
supažindinta su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo
konkretizuotais sprendiniais, įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 17.00
val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu:
Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės
atstovus.

Viešas susirinkimas bus transliuojama tiesiogiai. Transliacijos nuorodą
paskelbsime susirinkimo dieną Klaipėdos miesto savivaldybės
interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Susipažinti su parengtais Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo
sprendiniais galite:

planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu
https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje (tpdris.lt):
https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-
m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-
savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?
redirect=http%3A%2F%2F10.10.52.52%2Fweb%2Fguest%2Fkl
m.%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg%26p_p_lif
2%26p_p_col_count%3D1.

Vieša sprendinių ekspozicija iki 2019 m. gruodžio 16 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės
pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu
laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab.

KOMENTARAI
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https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/klaipedos-bp_logo_spalvotas.jpg
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Vyks viešas susirinkimas

Primename, kad viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai
supažindinta su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo
konkretizuotais sprendiniais įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 17.00
val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu:
Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus
visuomenės atstovus.

Viešo susirinkimo transliaciją galite stebėti tiesiogiai Youtube
kanale: https://youtu.be/2my8-okGKho.

LAIVAS ŽEMAITIS  2019.12.21

1. Laivas SŪDUVIS stovės prie Pilies tilto, Dangės kairėje krantinėj. 2. Laivas „SŪDUVIS” bus
„UŽKONSERVUOTAS”, o ne „NURAŠYTAS”. Tiems, kas rašo komentarus tinklaraštyje ir nežino kur
Smiltynėje stovi „NURAŠYTAS” laivas „KOLYMA”, rekomenduojame nuvykti į Klaipėdos geležinkelio
stotį ir apžiūrėti „UŽKONSERVUOTĄ” juodą garvežį...

KOMENTARAI
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KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO
SPRENDINIAIS

Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir pradedamas bendrojo plano
baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir
registravimas. Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius
skelbiama www.klaipeda.lt skilties „Teritorijų planavimas“ puslapiuose „Bendrojo plano keitimas“, „Urbanistinio
planavimo programa“ ir www.tpdris.lt.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda,
tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Žalgirio g. 90, 09303
Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie
sprendinius teikia projekto vadovas Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo konkretizuotais
sprendiniais nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2019 gruodžio 16 d. savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt
skilties “Teritorijų planavimas” puslapiuose “Planavimo viešumas”, “Bendrojo plano keitimas” ir Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
(www.tpdris.lt).

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. darbo dienomis nuo 9 iki
17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su sprendinių
aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab. Nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki
2019 m. gruodžio 16 d. kiekvieną penktadienį nuo 13 iki 14 val. 113 kabinete (Liepų g. 11, Klaipėda) Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė konsultuoja bendrojo
plano keitimo sprendinių konkretizavimo klausimais.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2019 m.
gruodžio 16 d. 17:00 val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda).
Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano galima pateikti iki 2019 m. gruodžio 16 d. viešo susirinkimo
pabaigos. Pasiūlymai raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el.
paštu planavimas@klaipeda.lt, ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS). Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą,
pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės
adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu
pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

 Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys:

 Klaipėdos BP Pagrindinis brėžinys;

 Klaipėdos BP Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė.

Kiti brėžiniai:
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 Klaipėdos BP Gyvenamųjų teritorijų brėžinys;

 Klaipėdos BP Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

 Klaipėdos BP Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

 Klaipėdos BP Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys;

 Klaipėdos BP Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys;

 Klaipėdos BP Elektros tiekimo sistemos brėžinys;

 Klaipėdos BP Dujų tiekimo sistemos brėžinys;

 Klaipėdos BP Šilumos tiekimo sistemos brėžinys;

 Klaipėdos BP Vandens tiekimo sistemos brėžinys;

 Klaipėdos BP Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys;

 Klaipėdos BP Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys.

Priedai:

 Užstatymo aukščio schema;

 Užstatymo intensyvumo schema;

 Prekybos objektų sklaidos schema;

 Teritorijos plėtojimo būdų schema;

 Įgyvendinimo prioritetų schema.

**********

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengimo etapo sprendiniams

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius  2019 m. lapkričio 8 d. įsakymu
Nr. AD1-1374 pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengimo etapo sprendiniams.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities
organizacija, kvietė gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui. Renginių ciklo
metu vyko keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija, skirta susipažinti su
rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į tokio tipo dokumento rengimo reikšmę
miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais

Birželio 17 - 20 dienomis Marių, Baltijos, Danės ir Pajūrio rajonų grupių gyventojai rinkosi į susitikimus - diskusijas.
Keturių susitikimų metu urbanistas S.Motieka kvietė susipažinti su bendrojo plano preliminariais sprendiniais ir

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_2.-kaipedos-bp-gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d2_3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_4.-klaipedos-bp-kulturos-vertybiu-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_8.-klaipedos-bp-duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_9.-klaipedos-bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_10.-klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_11.-klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_1-priedas.-uzstatymo-aukscio-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_2-priedas.-uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_4-priedas.-teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/5-priedas.-igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/isakymas-del-pritarimo.pdf
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KOREGAVIMAS
Labai neesminiai, 

Situacijos Nr. 1, 15

Neesminis koregavimas.

. 
Neesminis koregavimas.



KOREGAVIMAS
.

Situacijos Nr. 14 ir 16

Neesminis koregavimas.

11.10 rajone esamos trasa iki susijungimo su Pamario gatve ( plentu). Neesminis 
koregavimas.



KOREGAVIMAS
Situacija Nr. 3

. 
A- -

BP
koncepcijos sprendiniuose. 



KOREGAVIMAS
Situacija Nr. 4



KOREGAVIMAS
Situacijos Nr. 2, 8 ir 9

Neesminis koregavimas.



KOREGAVIMAS
Situacijos Nr. 10 ir 12

inio 
Neesminis koregavimas.



KOREGAVIMAS
Situacija Nr. 11
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29  SAUSIS, 2020

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO
PLANO KEITIMAS

**********

 2019 m. gruodžio 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių
viešo svarstymo susirinkimas.

Pridedama:

 Viešo svarstymo protokolas;

 Dalyvių sąrašas;

 Pasiūlymų registracijos lapas;

 Sprendinių koregavimas ir klaidų ištaisymas visuomenės supažindinimo su sprendiniais metu;

2019-08-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymas Nr. AD1-1111.

**********

Primename, kad viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo
konkretizuotais sprendiniais įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 17:00 val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių
salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Viešo susirinkimo transliaciją galite stebėti tiesiogiai Youtube kanale: https://youtu.be/2my8-okGKho.

**********

9.3 PRIEDAS

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/180612.jpg
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/vieso-svarstymo-protokolas-2019-12-16.pdf
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https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/pasiulymu-registracijos-lapas-2019-12-16.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/bp-ks-pakeitimai-2019-12-16-rotated.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/isakymas-del-igaliojimo-2019-08-14.pdf
https://youtu.be/2my8-okGKho
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Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai 

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TARYBOS 2007 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMU NR. T2-110 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO 

PLANO PATVIRTINIMO" KEITIMAS.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: kompleksinis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.: -

Parengiamojo etapo dokumentai:

• Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos 

miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" (PDF);

• Planavimo darbų programa (PDF);

• Teritorijų planavimo sąlygos (PDF);

• Viešinimo pranešimas (nuoroda, PDF);

• Pritarimas parengiamojo etapo sprendiniams (PDF);

Rengimo etapas:

Esamos būklės įvertinimo dokumentai (nuoroda):

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Išorės struktūros brėžinys (PDF);

• Funkcinės struktūros brėžinys (PDF);

• Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys (PDF), panoramos (PDF);

• Užstatymo tankumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo intensyvumo brėžinys (PDF);

• Užstatymo aukščio brėžiniai metrais (PDF);

• Gamtinės struktūros brėžinys (PDF):

• Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys (PDF);

• NKP objektų sklaidos brėžinys (PDF);

• Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys (PDF);

• Darbo vietų sklaidos brėžinys (PDF);

• Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys (PDF);

• Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys (PDF);

• Probleminių arealų brėžinys (PDF)

• Priedai (PDF).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF);

Pritatimas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai) 

(sprendimas PDF, schema PDF);

Parengta koncepcija ir SPAV ataskaita (nuoroda, PDF);

Informacinis pranešimas apie parengtą SPAV ataskaitą (nuoroda, PDF);

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

ataskaitos viešo svarstymo susirinkimo protokolas (PDF);

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 

koncepcijos" pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai (nuoroda, PDF);

Bendrojo plano keitimo sprendiniai:

• Aiškinamasis raštas (PDF);

• Pagrindinis brėžinys (PDF);

• Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė (PDF)

• Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (PDF);

• Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys (PDF);

• Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys (PDF);

• Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys (PDF);

• Elektros tiekimo sistemos brėžinys (PDF);

• Dujų tiekimo sistemos brėžinys (PDF);

• Šilumos tiekimo sistemos brėžinys (PDF);

• Vandens tiekimo sistemos brėžinys (PDF);

• Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys (PDF);

• Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys (PDF);

• Užstatymo aukščio schema (PDF);

• Užstatymo intensyvumo schema (PDF);

• Prekybos objektų sklaidos schema (PDF);

• Teritorijos plėtojimo būdų schema (PDF);

• Įgyvendinimo prioritetų schema (PDF).

Pritarimas rengimo etapo sprendiniams (nuoroda, PDF);

Baigiamasis etapas:

• Pranešimas apie susipažinimo, konsultavimosi ir viešo svarstymo tvarką, vietą bei laiką (nuoroda, 

PDF);

• Viešo svarstymo protokolas (PDF), dalyvių sąrašas (PDF), pasiūlymų registracijos lapas (PDF),  

įsakymas dėl įgaliojimo (PDF);

• Sprendinių koregavimas ir klaidų ištaisymas visuomenės supažindinimo su sprendiniais metu (PDF).
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BUS ATLIEKAMA GYVENTOJŲ
APKLAUSA

Š. m. kovo 5 d. Klaipėdos miesto
savivaldybės užsakymu bus pradedama
uostamiesčio gyventojų apklausa, kurios
tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie
jų gyvenamąjį rajoną bei lūkesčius dėl rajono
ir miesto vystymo ateityje.

Šis gyventojų nuomonės tyrimas – Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo dalis. Miesto
bendrasis planas keičiamas siekiant stiprinti
miesto reikšmę, gerinti būsto ir gyvenamosios
aplinkos kokybę, plėtoti socialinę
infrastruktūrą, užtikrinti susisiekimo plėtrą ir
saugoti bei tinkamai tvarkyti gamtos ir kultūros
paveldo vertybes.

Urbanistikos skyriaus vedėjos Mildos Žekonytės teigimu, kad darbas būtų sėkmingas, labai svarbi Klaipėdos gyventojų
nuomonė apie miestą. „Norime sužinoti gyventojų nuomonę apie gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas jame, išsiaiškinti jų
viziją, kaip miestas turėtų vystytis ir atrodyti ateityje. Todėl maloniai prašome gyventojų geranoriškumo
bendradarbiaujant su tyrimo atlikėjais ir skirti šiek tiek savo laiko atsakant į tyrimo klausimus Klaipėdos miesto labui,“-
sakė M. Žekonytė.

Apklausa bus atliekama tiesioginio interviu būdu gyventojų namuose, apklausas atliekantys asmenys turės darbuotojų
pažymėjimus. Ją atliks gyventojų nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „RAIT“, kuri apklaus 750 miesto gyventojų.

Pagal socialinių tyrimų metodiką reprezentatyvi apklausa atliekama gyvai apklausiant respondentus (ne internetinė
apklausa), kad nebūtų iškreipiama nustatyta respondentų imtis (pagal amžių, lytį ir kt.) ir interviuotojai galėtų užtikrinti
apklausos užpildymo kokybę. Respondentai bus atrenkami pagal tam tikrą nustatytą atrankos metodą (pvz. užeinama į
kiekvieno namo kas 3-ią butą, nuosavų namų kvartale – į kas 2-ą namą). Kad apklausoje galėtų dalyvauti visų amžiaus
grupių žmonės, taip pat ir dirbantieji, darbo dienomis apklausa bus atliekama nuo 17 val., savaitgaliais – nuo 10 val.

 

 Apklausos anketa

 

KOMENTARAI
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Klaipėdos miesto bendrojo plano
keitimo esamos būklės ir visuotinės
gyventojų apklausos pristatymas

Kviečiame šių metų liepos 12 d. 13 val. dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės ir
visuotinės gyventojų apklausos pristatyme. Pristatymas vyks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Tarybos salėje (III aukštas, Liepų g. 11).

Informacija apie bendrojo plano keitimą:

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje,
patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885,
skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 62 27, el. paštas planavimas@klaipeda.lt . Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėja Milda Žekonytė
tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas milda.zekonyte@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5)
26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212
0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt, informaciją teikia projekto vadovas - koordinatorius Mindaugas
Grabauskas, tel. (8 5) 231 2455, el. paštas mindaugas.grabauskas@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo
organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.klaipeda.lt;
http://www.tpdris.lt.

http://www.urbanistika.lt/
https://www.klaipeda.lt/lit/img/5000
http://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?redirect=http%3A%2F%2F10.10.52.52%2Fweb%2Fguest%2Fklaipedos-m.%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO
PLANO KEITIMO ESAMOS BŪKLĖS IR
VISUOTINĖS GYVENTOJŲ
APKLAUSOS PRISTATYMAS

Kviečiame šių metų liepos 12 d.
13 val. dalyvauti Klaipėdos miesto
bendrojo plano keitimo esamos
būklės ir visuotinės gyventojų
apklausos pristatyme.
Pristatymas vyks Klaipėdos
miesto savivaldybės
administracijos tarybos posėdžių
salėje (III aukštas, Liepų g. 11).

Informacija apie bendrojo plano
keitimą:

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje,
patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885,
skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 62 27, el. paštas planavimas@klaipeda.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėja Milda
Žekonytė tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas milda.zekonyte@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5)
26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212
0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt, informaciją teikia projekto vadovas - koordinatorius Mindaugas
Grabauskas, tel. (8 5) 231 2455, el. paštas mindaugas.grabauskas@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo
organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo
dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.klaipeda.lt;
http://www.tpdris.lt.
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https://www.klaipeda.lt/lit/img/5000
http://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?redirect=http%3A%2F%2F10.10.52.52%2Fweb%2Fguest%2Fklaipedos-m.%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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Vieša koncepcijos brėžinių ekspozicija vyks nuo š. m. gegužės 23 d. iki birželio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybės
(adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su SPAV ataskaitos ir koncepcijos aiškinamojo rašto dokumentacija
minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab.

Supažindinimo su SPAV ataskaita ir koncepcija viešas susirinkimas įvyks š. m. birželio 15 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto
savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės
atstovus.

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.  Ataskaita

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
(monitoringo) metu ir galiojančio bendrojo plano keitimo metu gauti pasiūlymai yra registruoti nustatyta tvarka ir jie bus
nagrinėjami sprendinių konkretizavimo metu, todėl teikti papildomų pasiūlymų tais pačiais klausimais nėra tikslinga.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel.
(8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt.

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius,
tel. (8 5) 261 9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika
Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. p. andzelika.kaziene@urbanistika.lt. Informaciją apie koncepciją teikia PDV Saulius
Motieka, el. p. saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024.

Plano SPAV dokumentų rengėjas –  UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 26 22 621, faks. (8
5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Informaciją teikia PDV Vytautas Belickas el. p.
vytautas.belickas@sweco.lt, tel. Nr. (8 5) 279 6088.

Taip pat informuojame, kad visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: 

https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000,

https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-
savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?redirect=http%3A%2F%2F10.10.52.52%2Fweb%2Fguest%2Fklaipedos-
m.%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%
2%26p_p_col_count%3D1.

**********

Atliktas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ekspertinis vertinimas, kurį atliko urbanistikos ir teritorijų
planavimo, susisiekimo, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkosaugos specialistų grupė.  Vertinimas

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengėjų ir planavimo organizatoriaus komentaras Klaipėdos miesto bendrojo
plano keitimo koncepcijos ekspertiniam vertinimui, kuriame pateikta informacija kaip atsižvelgta į vertinimo pastabas ir
pasiūlymus.  Komentaras

**********

Dėmesio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt Klaipėdos
miesto žemėlapyje galite rasti visus visuomenės pasiūlymus susijusius su Klaipėdos miesto bendrojo plano
keitimu (sluoksnyje – pasiūlymai Bendrojo plano keitimui (Informacija nuolat pildoma).

Kviečiame visuomenę teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el.
paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie
kurį bus paskelbta atskirai.

Visą informaciją apie Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimą galite rasti - http://www.klaipeda.lt/lit/img/5000.
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03  LIEPA, 2019

Kviečiame stebėti konferenciją

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos
architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, kviečia į
konferenciją, kuri apibendrins rengiamo Klaipėdos miesto bendrojo
plano keitimo viešinimo renginių ciklą.

Konferencijos pranešėjai skatins plačiau pažvelgti į bendrojo plano
esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai
rengiamais dokumentais. Taip pat numatoma pristatyti Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo preliminarius sprendinius, apžvelgti
bendrojo plano keitimo pasiūlymus bei susitikimų su gyventojais
išvadas. 

Konferencijos vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salė
(Liepų g. 11, Klaipėda, III aukštas).

Konferencijos laikas: 2019 m. liepos 3 d. 10.00–13.00 val.

Transliaciją galite stebėti tiesiogiai Youtube kanale: https://youtu.be/3rkgMmRSU7Y

Laikas Pranešimo tema Pranešėjai

10:00 Įžanginis žodis   

10:05
Lietuvos bendrasis planas ir
vakarų regiono reikšmė jame

 
Aplinkos ministerijos  Statybos ir teritorijų
planavimo departamento atstovas

10:20
Kuršių nerijos nacionalinis
parkas Klaipėdos kontekste

Aušra Feser Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė

10:35
Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos plėtros patirtys

Gytis
Kasperavičius

Klaipėdos rajono vyr.architektas

10:50
Klaipėdos uosto bendrojo plano
sprendiniai

Algimantas
Kungys

Dovilė Balsytė

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
atstovai

11:05 Pertrauka 10 min.

11:15
Klaipėdos bendrojo plano
rengimo eiga

Mantė
Černiūtė -
Amšiejienė

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Urbanistikos skyriaus
vedėja
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11:30 Klaipėdos bendrojo plano
preliminarūs sprendiniai

Saulius
Motieka

Architektas urbanistas, Klaipėdos bendrojo
plano rengėjas

11:45
Klaipėdos bendrojo plano
susisiekimo sistemos

Vidualdas
Valeika

Inžinierius, Klaipėdos bendrojo plano
rengėjas

12:00
Susitikimų su rajonų grupių
gyventojais apžvalga

Gerda
Antanaitytė

Aurimas
Baužys

Klaipėdos miesto bendrojo plano viešinimo
renginių koordinatoriai

12:20 Klausimai–atsakymai

KOMENTARAI
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Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities
organizacija, kvietė gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui.
Renginių ciklo metu vyko keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija,
skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į tokio tipo
dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais

Birželio 17 - 20 dienomis Marių, Baltijos, Danės ir Pajūrio rajonų grupių gyventojai rinkosi į susitikimus -
diskusijas. Keturių susitikimų metu urbanistas S.Motieka kvietė susipažinti su bendrojo plano preliminariais
sprendiniais ir trumpai apžvelgė kiekvienos rajonų grupės išskirtinį charakterį. Strateginio planavimo skyriaus
vedėja I.Butenienė išsamiai pristatė savivaldybės vykdomus projektus, o urbanistikos skyriaus vedėja
M.Černiūtė - Amšiejienė aptarė kiekvienai iš rajonų grupių gautus pasiūlymus bendrojo plano rengimo
laikotarpiu. 

Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai taip pat inicijavo diskusiją, kurios metu pasitelkus išmaniąją
programėlę gyventojai uždavinėjo jiems aktualius klausimus ir teikė pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos atstovams. Apžvelgiant diskusijos rezultatus, pietinės miesto dalies
gyventojams (Marių ir Baltijos rajonų grupėse) aktualiausi buvo III vandenvietės iškėlimo, Šilutės plento bei
Baltijos prospekto infrastruktūros klausimai. Tuo tarpu centrinė ir šiaurinė miesto dalys (Danės ir Pajūrio
rajonų grupės) daugiausia diskutavo geležinkelio iškėlimo, botanikos sodo likimo klausimais, kėlė jungčių su
Klaipėdos rajonu problematiką. Visose rajonų grupėse išliko aktualus miesto ir uosto santykis - infrastruktūros,
teritorijų plėtros ir konversijos klausimai.

Kiekviename iš vykusių susitikimų miestiečiai turėjo galimybę pristatyti jiems aktualius klausimus Klaipėdos
bendrojo plano temomis. Šia galimybe pasinaudojo Tauralaukio gyventojai. Jie Idėjos miestui rubrikoje pristatė
vaikų bei pėsčiųjų saugumo užtikrinimo Tauralaukio gatvės mikrorajone problemą. Daugiausia diskusijų kilo
Pajūrio rajonų grupių pristatyme. Čia UAB “Skautas” atstovė Laima Kasmauskaitė apžvelgė bendrojo plano
sprendinių įtaką vystant Girulių vietovę, o architektas Edmundas Benetis - uosto plėtros grėsmę Lietuvos
pajūriui.

Konferencija

Klaipėdos bendrojo plano papildomo viešinimo renginių cikle baigiamasis akcentas  buvo Konferencija, vykusi
Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje liepos 3 dieną. Dvi konferencijos sesijos skatino plačiau
pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais
dokumentais. Taip pat supažindinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminariais sprendiniais ir apžvelgti
įvykusius susitikimus su rajonų grupių gyventojais. 

Susirinkusius svečius pasveikinus Klaipėdos miesto merui, konferenciją atidarė Aplinkos ministerijos Statybos
ir teritorijų planavimo departamento atstovai Marius Narmontas ir Donatas Baltrušaitis, virtualiai pristatę
rengiamą Lietuvos bendrąjį planą ir jo reikšmę vakarų regionui.  Po to sekė Kuršių nerijos nacionalinio parko
direktorės Aušros Feser pranešimas, kuriuo ji apžvelgė Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Klaipėdos miesto
sąlyčio taškus, ypač akcentuojant Smiltynės teritoriją. Klaipėdos rajono vyriausiasis architektas Gytis
Kasperavičius pristatyme pasidalino Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos plėtros patirtimis. Pirmąją sesiją
uždarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovas Algimantas Kungys pristatė Klaipėdos uosto
bendrojo plano sprendinius, kuriuos lydėjo aktyvių konferencijos dalyvių klausimai. 
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Antroje konferencijos sesijoje detaliau pažvelgta į Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimo procesą. Sesiją
pradėjusi Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė supažindino su Klaipėdos bendrojo plano
rengimo eiga, o bendrojo plano rengėjai urbanistas Saulius Motieka ir inžinierius Vidualdas Valeika pristatė
rengiamo bendrojo plano preliminarius sprendinius pagal sprendinių temas - kraštovaizdis ir miesto želdynai,
istorija, paveldas, miesto identitetas, socialinė aplinka ir miesto paslaugų centrai, gyvenamoji aplinka ir būstas,
susisiekimas ir infrastruktūra, uostas, pramonė, verslas ir investicijos. Konferenciją užbaigė Klaipėdos miesto
bendrojo plano viešinimo renginių koordinatoriaus, architekto Aurimo Baužio parengta susitikimų su rajonų
grupių gyventojais apžvalga. 

Išvados

Rajonų grupių susitikimuose dalyvavo virš šimto, o konferencijoje virš aštuoniasdešimt žmonių. Į susitikimus
atvykę gyventojai diskutavo prie rengiamo bendrojo plano brėžinio, pristatyta kaip preliminariai numatoma
atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus, interaktyvios programėlės pagalba gyvai atsakyta virš 80 klausimų.
Kiekvienas susitikimas buvo savitas, keltos būdingos ir rajonų grupės gyventojams svarbios problemos. 

Marių rajonų grupės susitikimo metu daugiausia dėmesio  skirta infrastruktūros temoms. Iš jų aktualiausi -
Šilutės plento tęsinio numatymo, III vandenvietės iškėlimo klausimai, Kretainio upelio apsaugos zonos
apimtis.  

Baltijos rajonų grupės susitikimo metu aktualiausia buvo uosto tema. Miestiečius domino krovininio
transporto koridoriai į uostą. Taip pat Baltijos, Taikos prospektų ir Minijos gatvės rekonstrukcija, kuri buvo
numatyta Taip pat Baltijos pr. sankryžų su Minijos g., Taikos pr. ir Šilutės pl. rekonstrukcija, kuri buvo numatyta
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktame Dalykinių sąlygų sąvade. 

Nors šie klausimai neįeina į bendrojo plano apimtį, Danės rajonų grupės susitikimo metu gyventojus
labiausiai domino gatvių tvarkymo, apsaugos priemonių nuo triukšmo įrengimo klausimai. Susitikime dalyvavę
žaliųjų atstovai kėlė medžių kirtimo ir dėl to kylančias užterštumo ir triukšmo problemas. Taip pat buvo
svarbios infrastruktūros  ir kraštovaizdžio temos. Daugiausia dėmesio skirta geležinkelių kelyno, esančio
miesto centre, likimui. Jungčių su Klaipėdos rajonu numatymui, klausta dėl Klaipėdos universiteto botanikos
sodo likimo.

Paskutiniame, Pajūrio rajonų grupės susitikime, gyventojai vėl aktyviausiai uždavinėjo klausimus, susijusius
su uosto plėtra. Be uosto aktualijų, susirinkę miestiečiai domėjosi ir Smiltynės teritorijos, skulptūrų parko,
planuojamo Bastionų tilto ateitimi.  

Diskusijose dalyvių įvardintos aktualiausios problemos, tai miesto ir uosto santykis, infrastruktūros plėtra,
triukšmo ir taršos mažinimo bei apželdinimo ir medžių išsaugojimo temos. Taip pat didelė dalis klausimų buvo
skirti konkrečioms problemoms, dažniausiai sprendžiamoms ne bendrojo plano rengimo, bet detaliųjų planų ir
techninių projektų apimtyje. Pasirinkta diskusijų platforma ir papildomas rengiamo bendrojo plano viešinimo
renginių ciklas bendrojo plano rengėjams padėjo įsigilinti į opiausias gyventojų problemas, o miestiečiams
išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus ir aktyviai dalyvauti savo aplinkos kūrimo procese. Inicijuotas dialogas
su visuomene svarbus būtent šiuo rengimo etapu, kuomet nepatvirtinti sprendiniai gali būti koreguojami
atsižvelgiant į miestiečių lūkesčius. 

Skaitmeninis leidinys, pristatantis renginių ciklą, skirtą rengiamo Klaipėdos miesto bendrojo plano papildomam
viešinimui:  BP viešinimo leidinys

 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/08/bp_viesinimas_leidinys.pdf
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**********

Uostamiesčio savivaldybėje trečiadienį surengtoje konferencijoje pristatyta Klaipėdos miesto bendrojo plano
viešinimo eiga. Skatinta plačiau pažvelgti į jo esmę, rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai
rengiamais dokumentais. Taip pat pristatyti bendrojo plano keitimo preliminarūs sprendiniai, pasiūlymai bei
susitikimų su gyventojais išvados.

Pristatant dokumentą jau yra įvykę keturi susitikimai su miesto bendruomene. Juose užduota apie
septyniasdešimt klausimų, dar pustrečio šimto iki tol. „Tokie susitikimai neša dvigubą naudą – miestas
planuojamas atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, o visuomenė gali susipažinti su sprendiniais bei
sudalyvauti procese. Per visą šį laikotarpį žmonėms kilo daug klausimų – nuo netinkamai veikiančios
kanalizacijos iki miesto vystymo peripetijų“, – pasakojo architektas Aurimas Baužys. Visi gyventojų pasiūlymai
nagrinėjami. Ar atsižvelgti į juos sprendžiama remiantis galiojančiais teisės aktais bei įvertinant aplinkines
teritorijas. „Tiesa, žmonės dažniausiai pageidauja savo artimiausios aplinkos pokyčių. Su bendruoju planu tai
ir susiję, ir ne. Iš vienos pusės dokumentas apibrėžia tik bendrąsias gaires, kurios vėliau tobulinamos. Antra
vertus, jei miestas planuojamas darniai, tai pajus visi gyventojai“, – aiškino uostamiesčio savivaldybės
Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė.  

Šia konferencija galimybės teikti pasiūlymus bendrajam miesto planui nesibaigia. Visi norintys gali teikti
pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el.
paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo
pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Konferencijos vaizdo įrašą galite pasižiūrėti čia: https://youtu.be/3rkgMmRSU7Y   

**********

mailto:planavimas@klaipeda.lt
https://youtu.be/3rkgMmRSU7Y
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Konferencija | Rengiamas Klaipėdos bendrasis planas

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities
organizacija, kviečia į konferenciją, kuri apibendrins rengiamo Klaipėdos bendrojo plano viešinimo renginių
ciklą.

Konferencijos pranešėjai skatins plačiau pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus
su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat numatoma pristatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano
preliminarius sprendinius, apžvelgti bendrojo plano keitimo pasiūlymus bei susitikimų su gyventojais išvadas. 

Konferencijos vieta: 

Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salė (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas)

Konferencijos laikas: 

2019 liepos 3d. 10:00 - 13:00 val.

Registruokis Facebook įvykyje:

https://www.facebook.com/events/316757569211054/

Turi klausimų? Susisiekime: laskao.klaipeda@gmail.com arba planavimas@klaipeda.lt

 Konferencijos programa:

Laikas Pranešimo tema Pranešėjai  

10:00 Įžanginis žodis   

10:05 Lietuvos bendrasis planas ir
vakarų regiono reikšmė jame  

Aplinkos ministerijos  Statybos
ir teritorijų planavimo
departamento atstovas

10:20 Kuršių nerijos nacionalinis
parkas Klaipėdos kontekste Aušra Feser Kuršių nerijos nacionalinio

parko direktorė

10:35 Klaipėdos rajono savivaldybės
teritorijos plėtros patirtys Gytis Kasperavičius Klaipėdos rajono vyr.architektas

10:50 Klaipėdos uosto bendrojo
plano sprendiniai

Algimantas Kungys

Dovilė Balsytė

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos atstovai

11:05 Pertrauka 10 min.   

11:15 Klaipėdos bendrojo plano
rengimo eiga Mantė Černiūtė - Amšiejienė

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Urbanistikos
skyriaus vedėja

11:30 Klaipėdos bendrojo plano
preliminarūs sprendiniai Saulius Motieka

Architektas urbanistas,
Klaipėdos bendrojo plano
rengėjas

11:45 Klaipėdos bendrojo plano
susisiekimo sistemos Vidualdas Valeika Inžinierius, Klaipėdos bendrojo

plano rengėjas

12:00 Susitikimų su rajonų grupių
gyventojais apžvalga

Gerda Antanaitytė

Aurimas Baužys

Klaipėdos miesto bendrojo
plano viešinimo renginių
koordinatoriai

12:20 Klausimai – atsakymai   
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Konferencija bus transliuojama tiesiogiai. Transliacijos nuorodą paskelbsime konferencijos dieną Klaipėdos
miesto savivaldybės tinklalapyje.

**********

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos bendrojo plano rengime !

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities
organizacija, kviečia gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui.
Renginių ciklo metu numatomi keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir
konferencija, skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į
tokio tipo dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais. Pajūrio, Danės, Baltijos ir Marių rajonų grupių gyventojai kviečiami į susitikimus -
diskusijas, kurių metu bus pristatomi bendrojo plano preliminarūs sprendiniai, trumpai apžvelgiamas teritorijos
charakteris bei aptariami kiekvienai iš rajonų grupių gauti pasiūlymai bendrojo plano rengimo laikotarpiu.
Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai kvies į diskusiją, kurios metu gyventojai galės užduoti klausimus
ir teikti pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams.

Susitikimai su gyventojais vyks Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g.11, Klaipėda, III
aukštas), Numatomi susitikimų laikai:

Marių rajonų grupė 2019 06 17, 17.30 - 19.30 val.
Baltijos rajonų grupė 2019 06 18, 17.30 - 19.30 val.
Danės rajonų grupė 2019 06 19, 17.30 - 19.30 val.
Pajūrio rajonų grupė 2019 06 20, 17.30 - 19.30 val.

Kviečiame teikti paraiškas pranešimams rengiamo Klaipėdos bendrojo plano temomis, kurias atrinkti
pranešėjai pristatys susitikimų su gyventojais metu.

Norintys rengti pranešimus kviečiame užpildyti anketą: http://bit.do/eTMNE

Paraiškų teikimo terminas: 2019 06 12 17.00 val.

Konferencija. Konferencijos pranešėjai kvies plačiau pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus,
sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat numatoma apibendrinti Klaipėdos
miesto bendrojo plano preliminarius sprendinius, apžvelgti bendrojo plano keitimo pasiūlymus bei pristatyti
susitikimų su bendruomenėmis išvadas.

Konferencijos vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas).

Konferencijos laikas: 2019 liepos 3 d. 10.00 - 13.00 val.

Facebook renginio nuoroda: https://www.facebook.com/events/2352773475050763/

Išsamesnė informacija apie renginius prisegtame dokumente ( BP_Viesinimas_kvietimas.pdf)

**********

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/06/bp_viesinimas_kvietimai-1.pdf


RENGIAMAS KLAIPĖDOS 
BENDRASIS PLANAS

Renginių ciklo, skirto rengiamo Klaipėdos miesto 
bendrojo plano viešinimui, apibendrinimas
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BENDRASIS
MIESTO
PLANAS

Viešinimo renginių, skirtų suinteresuotos visuomenės 
informavimui apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo 
plano keitimo konkretizuotus sprendinius, organizavimo ir 
vedimo paslaugos

Užsakovas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

Organizatorius
Lietuvos architektų sąjungos 
Klaipėdos apskrities organizacija

Koordinatoriai
Gerda Antanaitytė 
Aurimas Baužys
Andrius Laurinaitis

Leidinį parengė Gerda Antanaitytė
Fotografijos Andrius Laurinaitis
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ĮŽANGA

Klaipėdos miesto savivaldybė bendradarbiaudama 
su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 
organizacija kvietė gyventojus į renginių ciklą, skirtą 
papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui. 
Renginių ciklo metu vyko keturi susitikimai - diskusijos 
su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija, 
skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano 
preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į tokio 
tipo dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies 
kontekste.

Marių, Baltijos, Danės ir Pajūrio, rajonų grupių 
gyventojai buvo kviečiami į susitkimus - diskusijas, 
kurių metu pristatyti bendrojo plano preliminarūs 
sprendiniai, trumpai apžvelgtas teritorijos charakteris 
bei aptarti kiekvienai iš rajonų grupių gauti pasiūlymai 
bendrojo plano rengimo laikotarpiu. Susitikimų su 
gyventojais metu organizatoriai kvietė į diskusiją, 
kurios metu gyventojai uždavė klausimus bei teikė 
pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos atstovams.

Konferencijos pranešėjai kvietė plačiau pažvelgti į 
bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio 
taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. 
Taip pat apžvelgti Klaipėdos miesto bendrojo 
plano preliminarius sprendinius bei susitikimų su 
gyventojais išvadas. 
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Birželio 17 - 20 dienomis Marių, Baltijos, Danės ir 
Pajūrio rajonų grupių gyventojai rinkosi į susitikimus 
- diskusijas. Keturių susitikimų metu urbanistas 
S.Motieka kvietė susipažinti su bendrojo plano 
preliminariais sprendiniais ir trumpai apžvelgė 
kiekvienos rajonų grupės išskirtinį charakterį. 
Strateginio planavimo skyriaus vedėja I.Butenienė 
išsamiai pristatė savivaldybės vykdomus projektus, o 
urbanistikos skyriaus vedėja M.Černiūtė - Amšiejienė 
aptarė kiekvienai iš rajonų grupių gautus pasiūlymus 
bendrojo plano rengimo laikotarpiu. 

Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai taip pat 
inicijavo diskusiją, kurios metu pasitelkus išmaniąją 
programėlę gyventojai uždavinėjo jiems aktualius 
klausimus ir teikė pasiūlymus plano rengėjams 
ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
atstovams. Apžvelgiant diskusijos rezultatus, pietinės 
miesto dalies gyventojams (Marių ir Baltijos rajonų 
grupėse) aktualiausi buvo III vandenvietės iškėlimo, 
Šilutės plento bei Baltijos prospekto infrastruktūros 
klausimai. Tuo tarpu centrinė ir šiaurinė miesto 
dalys (Danės ir Pajūrio rajonų grupės) daugiausia 
diskutavo geležinkelio iškėlimo, botanikos sodo 
likimo klausimais, kėlė jungčių su Klaipėdos rajonu 

problematiką. Visose rajonų grupėse išliko aktualus 
miesto ir uosto santykis - infrastruktūros, teritorijų 
plėtros ir konversijos klausimai.

Kiekviename iš vykusių susitikimų miestiečiai 
turėjo galimybę pristatyti jiems aktualius klausimus 
Klaipėdos bendrojo plano temomis. 

Marių rajonų grupė
2019 0617

Baltijos rajonų grupė
2019 06 18

Danės rajonų grupė
2019 06 19

Pajūrio rajonų grupė
2019 06 20

M
ar

ių

D
an

ės

Ba
lt

ijo
s

Pa
jū

ri
o

9 7 36 29

SUSITIKIMAI 
SU GYVENTOJAIS

Susitikimų metu užduotų klausimų skaičius
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Susitikimų su gyventojais formatas - trys diskusijų 
sesijos, kuriose supažindinama su rengiamo bendrojo 
plano dokumentu bei atskirai apžvelgiami miesto ir 
rajonų grupių lygmens bendrojo plano sprendiniai, 
pagal pateiktas temų grupes į diskusiją įtraukiant 
miestiečius.

I DALIS. MIESTAS
Supažindinama su renginio formatu ir klausimų 
teikimo sistema. Pristatoma kas yra bendrasis 
planas, kodėl keičiamas esamas bendrasis planas, 
naujo bendrojo plano rengimo eiga (pranešėjas - 
architektas Aurimas Baužys). 
1. Kas yra Klaipėdos miesto bendrasis planas?
2. Kuo naudingas bendrasis planas?
3. Koks yra bendrojo plano rengimo procesas?
4. Kas rengia bendrąjį planą?
5. Kaip bendrasis planas keičia Klaipėdos miestą 

(pranešėjas–Klaipėdos bendrojo plano rengėjas, 
urbanistas Saulius Motieka):

• Kraštovaizdis ir miesto želdynai
• Istorija, paveldas, miesto identitetas
• Socialinė aplinka ir miesto paslaugų centrai
• Gyvenamoji aplinka ir būstas
• Susisiekimas ir infrastruktūra
• Uostas, pramonė, verslas ir investicijos
Dalyviai kviečiami teikti klausimus ir pasiūlymus* 
diskusijoje pagal temų grupes. 

II DALIS. RAJONŲ GRUPĖ
Pristatomas rajonų grupės identitetas (teritorijos 
charakterio apžvalga), aktuali informacija 
gyventojams. 
Rajonų grupėse vykdomi projektai (pranešėja 
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos strateginio 
planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė)
Pateikiami rajonų grupės žemėlapiai pagal temų 
grupes, kuriuose matomi aktualiausi klausimai 
(pranešėja – Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė 
Černiūtė - Amšiejienė) 
Dalyviai kviečiami teikti klausimus ir pasiūlymus* 
diskusijoje. 

III DALIS. IDĖJA MIESTUI
Pranešimus skaito iš anksto užsiregistravę pranešėjai. 
3 - 5 pranešimai po 5 min., pagal poreikį pranešimai 
trumpai aptariami arba komentuojami bendrojo plano 
rengėjų.

* Klausimai ir pasiūlymai teikiami interaktyviai. 
Programėlės slido.com pagalba užduodami klausimai 
transliuojami gyvai ekrane, auditorijos aukščiausiai 
reitinguoti klausimai atsiduria eilės viršuje, taip 
pirmiausiai atsakomos aktualiausios temos. 
Moderatoriai aktualiausius klausimus perskaito ir 
nukreipia tiems, kas gali kompetetingai atsakyti.

SUSITIKIMŲ 
PROGRAMA

MANTĖ ČERNIŪTĖ - 
AMŠIEJIENĖ
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Urbanistikos 
skyriaus vedėja

SAULIUS MOTIEKA
Architektas urbanistas, 

Klaipėdos bendrojo plano 
rengėjas. 

INDRĖ BUTENIENĖ
Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Strateginio 
planavimo skyriaus vedėja

AURIMAS BAUŽYS
Klaipėdos miesto bendrojo 
plano viešinimo renginių 
koordinatorius, architektas

Susitikimuose dalyvavę pranešėjai
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Marių rajonų grupės susitikimo metu daugiausia dėmesio  
skirta infrastruktūros temoms. Iš jų aktualiausi - Šilutės 
plento tęsinio numatymo, III vandenvietės iškėlimo 
klausimai, Kretainio upelio apsaugos zonos apimtis.  

Baltijos rajonų grupės susitikimo metu aktualiausia buvo 
uosto tema. Miestiečius domino krovininio transporto 
koridoriai į uostą. Taip pat Baltijos pr. sankryžų su Minijos 
g., Taikos pr. ir Šilutės pl. rekonstrukcija, kuri buvo numatyta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktame Dalykinių 
sąlygų sąvade. 

MARIŲ RAJONŲ GRUPĖ 2019 06 17 BALTIJOS RAJONŲ GRUPĖ 2019 06 18

kiti klausimai

Uostas

kiti klausimai

Uostas

SUSITIKIMŲ
APŽVALGA

Šilutės plentas

III vandenvietė
Kretainio upelis

susisiekimas su Smiltyne
Žaliakelis tarp Baltijos pr. ir Kauno g.

pristatymo skaidrės
Baltijos pr. + Taikos pr. + Minijos g. + Šilutės pl.

sankryžų rekonstrukcija

Jungtys su uostu
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Paskutiniame, Pajūrio rajonų grupės susitikime, gyventojai 
vėl aktyviausiai uždavinėjo klausimus, susijusius su uosto 
plėtra. Be uosto aktualijų, susirinkę miestiečiai domėjosi ir 
Smiltynės teritorijos, skulptūrų parko, planuojamo Bastionų 
tilto ateitimi.  „Idėjos miestui“ dalyje pranešimus rengė 
UAB „Skautas“ atstovė Laima Kasmauskaitė ir architektas 
Edmundas Benetis.

Nors šie klausimai neįeina į bendrojo plano apimtį, Danės 
rajonų grupės susitikimo metu gyventojus labiausiai 
domino gatvių tvarkymo, apsaugos priemonių nuo triukšmo 
įrengimo klausimai. Susitikime dalyvavę asociacijos 
„Klaipėdos žalieji“ atstovai kėlė medžių kirtimo ir dėl to 
kylančias užterštumo ir triukšmo problemas. Taip pat buvo 
svarbios infrastruktūros  ir kraštovaizdžio temos. Daugiausia 
dėmesio skirta geležinkelių kelyno, esančio miesto centre, 
likimui. Jungčių su Klaipėdos rajonu numatymui, klausta 
dėl Klaipėdos universiteto botanikos sodo likimo. „Idėjos 
miestui“ dalyje pranešimus rengė Tauralaukio mikrorajono 
bendruomenės atstovas Eduardas Žebrauskas, pristatęs 
Tauralaukio gatvės mikrorajonui aktualią pėsčiųjų saugumo 
užtikrinimo problemą. Į šį susitikimą gyventojai rinkosi 
aktyviausiai, taip pat daugiausia užduota klausimų.

DANĖS RAJONŲ GRUPĖ 2019 06 19 PAJŪRIO RAJONŲ GRUPĖ 2019 06 20

kiti klausimai

Uostas

kiti klausimai

Uostas

Želdinių kirtimas ir sodinimas

gatvių tvarkymas

geležinkeliai

Apsauga nuo triukšmo

Botanikos sodas

Jungtys su Klaipėdos rajonu

Šiaurės prospektas

LAIMA KASMAUSKAITĖ
UAB “Skautas”

“Bendrojo plano sprendiniai ir 
jų įtaka vystant Girulių vietovę”

EDMUNDAS BENETIS
Architektas

“Maksimali uosto plėtra - 
ekologinė Klaipėdos miesto ir 

Lietuvos pajūrio katastrofa”

EDUARDAS ŽEBRAUSKAS
Tauralaukio gatvės mikrorajone 

gyventojų atstovas

“Dėl vaikų bei pėsčiųjų 
saugumo užtikrinimo 

Tauralaukio gatvės 
mikrorajone”

Smiltynė
uosto plėtra

žaliakelisŽiemos uostas

Bastijonų tiltas
Skulptūrų parkas
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Konferencija vyko Klaipėdos miesto savivaldybės 
posėdžių salėje liepos 3 dieną. Renginys buvo 
baigiamasis akcentas rengiamo Klaipėdos 
bendrojo plano papildomo viešinimo renginių cikle. 
Pranešėjai kvietė plačiau pažvelgti į bendrojo plano 
esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su 
kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip 
pat apibendrinti Klaipėdos miesto bendrojo plano 
preliminarūs sprendiniai, apžvelgti bendrojo plano 
keitimo pasiūlymai bei pristatytos susitikimų su 
bendruomenėmis išvados. 

PIRMOJI SESIJA
Pirmoji konferencijos sesija skirta plačiau pažvelgti 
į regiono problematiką. Susirinkusius svečius 
pasveikinus Klaipėdos merui, konferenciją pradėjo 
Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo 
politikos grupės atstovai Marius Narmontas ir Donatas 
Baltrušaitis, virtualiai pristatę rengiamą Lietuvos 
bendrąjį planą ir jo reikšmę vakarų regionui.  Po to sekė 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorės Aušros 
Feser pristatymas, kuriuo ji apžvelgė Kuršių nerijos 
nacionalinio parko ir Klaipėdos miesto sąlyčio taškus, 
ypač akcentuojant Smiltynės teritoriją. Klaipėdos 
rajono vyriausias architektas Gytis Kasperavičius 
pristatyme pasidalino Klaipėdos rajono savivaldybės 
teritorijos plėtros patirtimis. Pirmąją sesiją uždarė 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovas 
Algimantas Kungys pristatęs Klaipėdos uosto 
bendrojo plano sprendinius. 

PIRMOS SESIJOS PANEŠIMŲ SANTRAUKA 

Marius Narmontas ir Donatas Baltrušaitis
• 2020 - 2050 metų Lietuvos bendrasis planas tęsia 

šiuo metu galiojančio bendrojo plano strategiją. 
• Giliavandenis uostas. Svarstomos dvi 

alternatyvos, Melnragėje ir Būtingėje. Abi 
alternatyvas numatoma įvertinti koncepcijoje.

Aušra Feser
• Kuršių nerija - išskirtinė, unikali vieta, kurortinė 

vietovė. Smiltynė, Kuršių nerijos dalis, Klaipėdai 
yra itin svarbi kurortinė teritorija. 

• Darniam teritorijos vystymui būtina parengti 
detaliuosius planus ir infrastruktūros plėtrą.

• Tai, kas būtina kurortui. Susisiekimas sausuma ir 
vandeniu, galimybė judėti dviračiais ir pėsčiomis, 
būtinos paslaugos - maitinimas, apgyvendinimas, 
sveikatingumo kryptis - pirtys, terapijos, 
įvairios paslaugos, medikų, gelbėtojų tarnybos, 
saugumas, švara, tvarka, didesnis dėmesys 
estetikai.

• Teritoriją būtina vystyti darniai. Bendradarbiavimas, 
sprendinių ir veiksmų derinimas tarp Klaipėdos 
miesto savivaldybės ir Kuršių nerijos nacionalinio 
parko yra itin svarbus siekiant bendrų tikslų ir 
kokybės.

 

Konferencijos akimirka

KONFERENCIJA
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Gytis Kasperavičius
• Chaotiškas ir savaiminis sklypų planavimas 

Klaipėdos miesto prieigose turi savo pasėkmes. 
Nėra vieningos teritorijos struktūros ir 
vizijos, vietoje to atsispindi atskirų savininkų 
supratimas. Neįvertintas specialusis transportas. 
Pravažiavimai suplanuoti servitutais, nenumatyti 
infrastruktūros koridoriai. Vėliau įsikūrus 
gyventojams iškyla eismo saugumo klausimai. 
Buvę žemės ūkio rėžiai konvertuojami į 
gyvenamąsias teritorijas. Problema su viešuoju 
transportu. 

• Reguliuojami procesai, griežta tvarka. Taip 
išgaunamas teisingas, siektinas bendras vaizdas. 
„Žaliojo slėnio“ teritorijai parengtas atskiras 
specialusis planas jungtys su Klaipėdos miestu. 

• Sėkmingi pavyzdžiai. Atsižvelgti ir įvertinti 
geruosius pavyzdžius, kaip planuojami kvartalai, 
kaip jie jungiami tarpusavyje.

Algimantas Kungys
• Uosto teritorija ribojama sudėtingų teritorijų - 

Kuršių nerijos ir Klaipėdos miesto. 
• Kodėl pradėtas rengti uosto bendrasis planas? 

A. Siekiama įgyvendinti valstybės strateginius 
interesus ir regioninės politikos tikslus. Poreikis 
kompleksiškai suplanuoti visą uosto teritoriją, 
užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, 
tenkinančią uosto ir miesto plėtros poreikius.  
B. Teritorijų uosto plėtrai trūkumas. Poreikis turėti 
teritorijų planavimo dokumentą, kuris sudarytų 
lanksčias sąlygas uostui operatyviai reaguoti į 
globalios rinkos sąlygas ir mažiausiomis laiko 
sąnaudomis leistų sukurti aktualią techninę 
infrastruktūrą. 

• Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas 
numatomas dviem pagrindiniais etapais: Esamos 
uosto teritorijos modernizavimas ir rezervinių 
teritorijų įsisavinimas - laivybos kanalo gilinimas 
ir platinimas. Naujų teritorijų suformavimas - 
pietinė ir šiaurinė uosto plėtra.

PIRMOSIOS SESIJOS PRANEŠĖJAI

MARIUS NARMONTAS
DONATAS BALTRUŠAITIS
Aplinkos ministerijos 
Statybos ir teritorijų planavimo 
politikos grupės atstovai

“Lietuvos bendrasis planas ir 
vakarų regiono reikšmė jame” 
(video pristatymas)

AUŠRA FESER
Kuršių nerijos nacionalinio 

parko direktorė

“Kuršių nerijos nacionalinis 
parkas Klaipėdos kontekste”

GYTIS KASPERAVIČIUS
Klaipėdos rajono vyr.architektas

“Klaipėdos rajono savivaldybės 
teritorijos plėtros patirtys”

ALGIMANTAS KUNGYS
Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcijos atstovas

“Klaipėdos uosto bendrojo 
plano sprendiniai”
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ANTROJI SESIJA
Antroje sesijoje detaliau pažvelgta į Klaipėdos miesto 
bendrojo plano rengimo procesą. Urbanistikos skyriaus 
vedėja Mantė Černiutė - Amšiejienė supažindino su 
Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimo eiga, o 
bendrojo plano rengėjai urbanistas Saulius Motieka 
ir inžinierius Vidualdas Valeika pristatė Klaipėdos 
miesto bendrojo plano preliminarius sprendinius 
ir susisiekimo sistemas. Konferenciją užbaigė 
Klaipėdos miesto bendrojo plano viešinimo renginių 
koordinatoriaus Aurimo Baužio parengta susitikimų 
su rajonų grupių gyventojais apžvalga. Po kiekvieno 
pranešimo skirtas laikas klausimams ir atsakymams.

Mantė Černiutė - Amšiejienė
• Bendrojo plano rengimo eiga: atliktas 

BP sprendinių įgyvendinimo įvertinimas, 
parengiamasis etapas. Šiuo metu vyksta 
rengimo etapas. Toliau numatoma sprendinių 
konkretizavimo stadija, baigiamasis etapas, 
sprendinių įgyvendinimo stebėsena.

• Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) 
stadijoje miestas ir uostas pasirinko skirtingas  
raidos alternatyvas. Šių dviejų planų įgyvendinimo 
suderinimui KMSA ir KVJUD parengė dalykinių 
sąlygų sąvadą.

• BP koncepcijai atliktas strateginis poveikio 
aplinkai vertinimas, ekspertinis vertinimas.

• BP koncepcijai pritarta su išlyga: infrastruktūros 
koridoriaus vedančio į uostą sprendiniai įsigaliotų 
tik tuo atveju jei LR bendrajame plane būtų 
nuspręsta išorinį uostą vystyti Melnragėje. Taip 
pat jei vyriausybė pritartų DSS pagrindu parengtai 
programai ir jos veiksmų įgyvendinimui. 

Saulius Motieka
Pagrindiniai rengiamo BP pranašumai:
• Rengiamame BP stiprinama policentrinė 

struktūra. Šiuo metu galiojantis BP  koncentruotas 
į monocentrinį miestą. 

• Iš esmės skiriasi sprendiniai - rengiamame BP 
nebenagrinėjami sklypai, BP sukonstruotas pagal 
teritorijų naudojimo būdus. Atsiranda rajonai, 
kurie ir tampa funkcinio zonavimo pagrindu.

• Rengiamas BP leidžia suskaičiuoti ir operuoti 
tiksliais techniniais - ekonominiais rodikliais. 

• Leidžia sureglamentuoti funkcines teritorijas 
pagal reikalingus parametrus kito lygmens 
teritorijų planavimo dokumentams rengti. 

ANTROSIOS SESIJOS PRANEŠĖJAI

MANTĖ ČERNIŪTĖ - 
AMŠIEJIENĖ
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Urbanistikos 
skyriaus vedėja

“Klaipėdos bendrojo plano 
rengimo eiga”

SAULIUS MOTIEKA
Architektas urbanistas, 

Klaipėdos bendrojo plano 
rengėjas

“Klaipėdos bendrojo plano 
preliminarūs sprendiniai”

VIDUALDAS VALEIKA
Inžinierius, Klaipėdos bendrojo 
plano rengėjas

“Klaipėdos bendrojo plano 
susisiekimo sistemos”

AURIMAS BAUŽYS
Klaipėdos miesto bendrojo 

plano viešinimo renginių 
koordinatorius, architektas

“Susitikimų su rajonų grupių 
gyventojais apžvalga”

KONFERENCIJA



- 13 -

• Suteikia daugiau vilčių Smiltynės ir Melnragės / 
Girulių vietovėms turėti svaresnę poziciją miesto 
rekreacinės ir poilsinės reikšmės stiprinimui, o 
taip pat - mokslo ir kompetencijų proveržiui.

Vidualdas Valeika
• Magistralinis kelias A13 - akivaizdus rytinis 

miesto aplinkkelis, kurio apkrovimas trečdaliu 
didesnis nei automagistralės A1.

• Klaipėdos miesto urbanistinė struktūra, 
kurioje matosi linijinė keleivių judėjimo kryptis, 
ekonomiškai vertinant itin palanki vystyti 
tramvajaus ar metro linijas.

• 2030 judumo plane patvirtintas kelionių 
automobiliais sumažinimas 1,5 karto prilygsta 
nuliniam miesto transporto srautų augimui.

• Formuojant miesto susisiekimo sistemos plėtrą 
svarbu nepadaryti vienos esminės klaidos 
- nesiorientuoti tik į perspektyvinį gyventojų 
skaičių, kuris pagal prognozes daugumoje 
miestų yra mažėjančio pobūdžio. Planuojamos 
Klaipėdos miesto susisiekimo sistemos vienas iš 
svarbiausių ir sunkiausių uždavinių - nustatyti jos 
realias apimtis ir pajėgumą.

Aurimas Baužys
• Nuo BP rengimo pradžios pateikta virš 240 

pasiūlymų iš fizinių ir juridinių asmenų.
• Pristatyta vykusių susitikimų su gyventojais eiga, 

klausimų problematika, kiekvienos rajonų grupės 
susitikimų metu užduoti  aktualiausi klausimai, 
pristatoma statistika.

Rajonų grupių susitikimuose dalyvavo virš šimto, 
o konferencijoje virš aštuoniasdešimt žmonių. Į 
susitikimus atvykę gyventojai diskutavo prie rengiamo 
bendrojo plano brėžinio, pristatyta kaip preliminariai 
numatoma atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus, 
interaktyvios programėlės pagalba gyvai atsakyta virš 
80 klausimų. Kiekvienas susitikimas buvo savitas, 
keltos būdingos ir rajonų grupės gyventojams 
svarbios problemos. 

SUSITIKIMAI SU GYVENTOJAIS
Diskusijose dalyvių įvardintos aktualiausios 
problemos - miesto ir uosto santykis, infrastruktūros 
plėtra, triukšmo ir taršos mažinimo bei apželdinimo 
ir medžių išsaugojimo temos. Taip pat didelė dalis 
klausimų buvo skirti konkrečioms problemoms, 
dažniausiai sprendžiamoms ne bendrojo plano 
rengimo, bet detaliųjų planų ir techninių projektų 
apimtyje. Pasirinkta diskusijų platforma ir papildomas 
rengiamo bendrojo plano viešinimo renginių ciklas 
bendrojo plano rengėjams padėjo įsigilinti į opiausias 
gyventojų problemas, o miestiečiams išgirsti 
atsakymus į rūpimus klausimus ir aktyviai dalyvauti 
savo aplinkos kūrimo procese. Inicijuotas dialogas 
su visuomene svarbus būtent šiuo rengimo etapu, 
kuomet nepatvirtinti sprendiniai gali būti koreguojami 
atsižvelgiant į miestiečių lūkesčius. 

KONFERENCIJA
Apibendrinant konferencijos pranešimus matoma, jog 
rengiant miesto bendrąjį planą būtina atidžiai vertinti 
miestą veikiantį kontekstą:
• Kuršių nerijos nacionalinį parką, kurio ribose 

miestui priklauso vienas svarbiausių miesto 
rekreacinių centrų - Smiltynės teritorija. 

• Ryšiai su Klaipėdos rajonu - transporto ir socialinė 
infrastruktūra, sprendžianti darnias jungtis tarp 
miesto ir Klaipėdos rajono ribose įsikūrusių 
gyventojų. 

• AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Valstybinio Klaipėdos 
jūrų uosto infrastruktūros plėtra  vertinant ne tik 
miesto ribas, bet ir regioninį kontekstą, miestui 
palankius sprendimus derinant nacionaliniu 
lygmeniu. 

IŠVADOS
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Renginių ciklo akimirkos






