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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 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17
val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. tambūro skelbimų lentoje, su
sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai
supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos
būdu.
Prisijungimo informacija:

Tema: Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas.

Laikas: Gegužės 3, 2021 17:00

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode: 786908

Viešo svarstymo susirinkimą galėsite stebėti tiesioginės transliacijos metu. Transliacijos nuorodą paskelbsime susirinkimo
dieną Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Pasiūlymų teikimas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 1, 3 bei 4 dalimis
pasiūlymus iki 2021 m. gegužės 3 d. viešo susirinkimo pabaigos galima pateikti dėl sprendinių, kurie buvo pakeisti
planavimo organizatoriaus sprendimu ir patvirtinti 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-309. Pasiūlymai raštu teikiami
planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė,
teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą,
pasiūlymo esmę ir motyvus (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 ir motyvus (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:

 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;

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09
mailto:planavimas@klaipeda.lt
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-aiskinamasis-rastas-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1.-klaipedos-bp-pagrindinis-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf
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 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 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 pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius  2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-
309 pritarė pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams.

**********

Vadovaujantis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo
nuostatais, Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešinimo procedūros yra atliktos.

Pridedama:

 Visuomenės dalyvavimo ataskaita

 Visuomenės dalyvavimo ataskaitos papildymas Nr. 1

 Priedai

**********

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

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/10.-klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/11.-klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1-priedas.-uzstatymo-aukscio-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2-priedas.-uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4-priedas.-teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5-priedas.-igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2021-03-15-nr.-ad1-309.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/02/visuomenes-dalyvavimo-ataskaita_nuasmeninta.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/04/ataskaitos-papildymas.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/02/visi-priedai_-redaguoti_nuasmeninti.pdf
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16  KOVAS, 2021

Bendrojo plano keitimas – viešam
svarstymui

Atsižvelgdama
į Valstybinės
teritorijų
planavimo ir
statybos
inspekcijos
pastabas
Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija
patikslino
bendrojo plano
keitimo
sprendinius ir
teikia
pakoreguotus
sprendinius
pakartotiniam
viešam
svarstymui.

„Pradedame, tikėkimės, paskutinį bendrojo plano viešinimo procesą, kuris turbūt nebus lengvas, bet turime suvokti, kad
bendrasis planas yra išskirtinai svarbus Klaipėdai dokumentas. Nors jo reikia kuo greičiau, vis dėlto turime nekartoti klaidų,
jeigu jų buvo pirmajame plano viešinime. Kviečiu visus suinteresuotus asmenis, visas institucijas, kurios dar turi pastabų,
teikti jas operatyviai, dalykiškai, kad miestas dar šiais metais galėtų lengviau atsikvėpti turėdamas naują konstituciją darniai
miesto plėtrai“, - sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Lietuvos Respublikos Seimas šių metų sausio 12 dieną pakeitė su viešinimu susijusias Teritorijų planavimo įstatymo
nuostatas ir nurodė, kad šie pakeitimai įsigalioja nuo š. m. vasario 1 dienos. Nuo šiol pakartotinai svarstant sprendinius su
visuomene pasiūlymai bus priimami tik dėl pakeistų sprendinių. Tokia nuostata palengvina sudėtingų, visą savivaldybę
apimančių, planų rengimo procesą. Tikimasi, kad naujos nuostatos taikymas padės Klaipėdos miesto bendrojo plano
keitimą užbaigti dar šiais metais. Iki pirmojo viešo svarstymo ir jo metu buvo gauta beveik 300 visuomenės pasiūlymų, į tris
ketvirtadalius buvo atsižvelgta ar iš dalies atsižvelgta.

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/dji_0628-copy.jpg
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„Pataisėme bendrojo plano projektą pagal statybų inspekcijos pateiktas pastabas ir iš naujo teikiame dokumentą viešinimui.
Nors, mūsų vertinimu, ankstesni trūkumai buvo neverti stabdyti tokio svarbaus miesto gyvenimui dokumento priėmimą,
tačiau dabar jis yra pataisytas pagal visas pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad kartojame viešinimą, nusprendėme patikslinti
dalį sprendinių. Pagrindiniai pakeitimai susiję su žaliųjų plotų išsaugojimu ir gyvenamosios statybos ribojimu greta uosto.
Kviečiame miesto bendruomenę aktyviai dalyvauti bendrojo plano viešinimo procese, nagrinėti dokumentą ir teikti
pastebėjimus,“ - sako Klaipėdos miesto administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Pakeitimai bendrojo plano keitimo dokumente padaryti dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktų
pastabų ir ištaisant technines klaidas bei atsižvelgiant į miesto bendruomenės pastabas. Inspekcija nurodė, kad būtina iš
naujo supažindinti visuomenę su pakeitimais, kurie padaryti atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus, ir su korekcijomis,
kurios padarytos ištaisant klaidas. Per laikotarpį po 2019 metų gruodžio 16 d. įvykusio viešo svarstymo susirinkimo iki
dabar buvo gauta pastabų iš įvairių miesto bendruomenės grupių dėl sprendinių, susijusių su miesto žaliųjų plotų mažinimu
ir gyvenamosios statybos naujos plėtros galimybėmis uosto gretimybėje. Reaguojant į šiuos nuogąstavimus buvo
nuspręsta pakeisti dalį sprendinių. Tuo tikslu yra sumažintos galimybės pajūryje ieškoti plėtros galimybių kurortinei
infrastruktūrai ir daugiau akcentuojamas žaliųjų plotų išsaugojimas. Rytinėje miesto plėtros teritorijoje nuo Dangės upės
pakrančių patraukta perspektyvinė gatvė, o uosto gretimybėse esančiose teritorijose koncentruojamasi į paslaugų objektų
plėtrą. Visi pakeitimai smulkiai išdėstyti ir pateikti pažymėjus juos ant pagrindinio bendrojo plano brėžinio bei pateikus
paaiškinimus pakeitimų dokumente. Siekiant maksimalaus aiškumo pakeitimai pristatyti itin kruopščiai ir detaliai, nurodant
visus, net ir mažiausius klaidų atitaisymus, todėl pakeitimų dokumentas yra nemažos apimties. Tikimasi, kad toks išsamus
pakeitimų pristatymas leis miesto bendruomenei tinkamai susipažinti su bendrojo plano sprendinių pakeitimais ir
pakartotinas viešas svarstymas bus sklandus.

Susipažinti su pakeistais bendrojo plano sprendiniais bus galima nuo kovo 25 d. iki gegužės 3 d. Pakeitimų dokumentu
galima rasti čia.

Viešas susirinkimas planuojamas gegužės 3 d. 17 val. Visa informacija apie pakartotinį viešą svarstymą bus skelbiama
savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt 
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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);
Visuomenės dalyvavimo ataskaita (PDF) (Priedai);
Informacija apie pateiktą derinti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo projektą (PDF);
Visuomenės dalyvavimo ataskaitos papildymas (PDF).

Pritarta pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. AD1-309 (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2021-03-15-nr.-ad1-309.pdf) pritarė
pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams.

Informacija apie parengto Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešinimą

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teikia pakartotinai viešai svarstyti
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais
nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 m. gegužės 3 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 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. darbo dienomis nuo
9 iki 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. tambūro skelbimų
lentoje, su sprendinių aišinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Resublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 "Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai
supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais, įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 internetinės vaizdo
transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode:786908

Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius, parengti
bendrojo plano sprendiniai, susipažinimo su parengtais bendrojo plano keitimo sprendiniais, pasiūlymų
teikimo tvarką skelbiama https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-
programa/klaipedos-miesto-bendrojo-plano-keitimas/2590

Bendrojo plano sprendiniai:

Aiškinamasis raštas (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-aiskinamasis-
rastas-2021-03-09.pdf)
Pagrindinis brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1.-klaipedos-bp-pagrindinis-
brezinys.pdf)
Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/kl-miesto-aiskinamasis-rastas.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d2_1.-klaipedos-bp-pagrindinis-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele.pdf
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/lt/-lit-img-5000
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/isakymas-del-pritarimo.pdf
https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/skelbimas-savivaldybeje_ii.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/vieso-svarstymo-protokolas-2019-12-16.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/dalyviu-sarasas-nuasmenintas-2019-12-16.pdf
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/isakymas-del-igaliojimo-2019-08-14.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/2020/02/visuomenes-dalyvavimo-ataskaita_nuasmeninta.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/02/visi-priedai_-redaguoti_nuasmeninti.pdf
https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/teritoriju-planavimo-komisija/2020-02-25-teritoriju-planavimo-komisijos-posedis/7549
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/04/ataskaitos-papildymas.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2021-03-15-nr.-ad1-309.pdf
http://www.klaipeda.lt/
https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-bendrojo-plano-keitimas/2590
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-aiskinamasis-rastas-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1.-klaipedos-bp-pagrindinis-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele-2021-03-09.pdf
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lentele-2021-03-09.pdf)
Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-
gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf)
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-
tvarkymo-brezinys.pdf)
Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-
tvarkymo-brezinys.pdf )
Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-
infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf)
Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-
tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf)
Elektros tiekimo sistemos brėžinys 
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-
brezinys.pdf)
Dujų tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-
duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Šilumos tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-
bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Vandens tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/10.-
klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/11.-
klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf)
Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-
brezinys.pdf)
Užstatymo aukščio schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1-priedas.-
uzstatymo-aukscio-schema.pdf)
Užstatymo intensyvumo schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2-priedas.-
uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf)
Prekybos objektų sklaidos schema 
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-
schema.pdf)
Teritorijos plėtojimo būdų schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4-priedas.-
teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf)
Įgyvendinimo prioritetų schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5-priedas.-
igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf)

2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimo Nr. 1226 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" aktualia redakcija,
internetinės vaizdo transliacijos būdu vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio
viešo svarstymo susirinkimas.

Pridedama:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo susirinkimo
protokolas. https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/vieso-svarstymo-protokolas-2021-05-
03.pdf
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo dalyvių sąrašas.
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/1-priedas_nuasmenintas.pdf
2021 m. sausio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-
32 "Dėl įgaliojimo". https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/2-priedas.pdf
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo pasiūlymų
registracijos lapas. https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/3-priedas.pdf

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos. 
Cituojant būtina nurodyti šaltinį. 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/10.-klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/11.-klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1-priedas.-uzstatymo-aukscio-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2-priedas.-uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4-priedas.-teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5-priedas.-igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/vieso-svarstymo-protokolas-2021-05-03.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/1-priedas_nuasmenintas.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/2-priedas.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/3-priedas.pdf
http://www.esparama.lt/
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Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620, 
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210



1.5 PRIEDAS
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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 – bendrovė „Kelprojektas“ (po reorganizavimo procedūros
bendrovė „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos perėjo bendrovė „Kelprojektas“)
jungtinėje veikloje su bendrovė „Sweco Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas,
tel. (8 37) 22 31 86, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė
www.kelprojektas.lt. Projekto vadovas Saulius Motieka, el. p.
saulius.motieka@kelprojektas.lt, tel. 8 698 38 537.
REKLAMA

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo
plano keitimo sprendiniais nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 m. gegužės 3 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 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės
3 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 ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo
Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia
redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo
plano keitimo sprendiniais, įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17 val. internetinės vaizdo
transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

Tema: Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas.

Laikas: 2021 m. gegužės 3 d. 17 val.

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?
pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode: 786908

Viešo svarstymo susirinkimą bus galima stebėti tiesioginės transliacijos metu.
Transliacijos nuoroda bus paskelbta susirinkimo dieną Klaipėdos miesto
savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Pasiūlymų teikimas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo 37 straipsnio 1, 3 bei 4 dalimis pasiūlymus iki 2021 m. gegužės 3 d. viešo
susirinkimo pabaigos galima pateikti dėl sprendinių, kurie buvo pakeisti planavimo
organizatoriaus sprendimu ir patvirtinti 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1–309.
Pasiūlymai raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda,
ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi
nurodyti:

fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą;
nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę ir motyvus (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 ir motyvus (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu
pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Iš 

Nauja kole
Reserved
Reserved
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http://www.klaipeda.lt/
http://www.kelprojektas.lt/
http://www.klaipeda.lt/
http://www.tpdris.lt/
https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09
http://www.klaipeda.lt/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CB2yY_3JUYJORMZCW6wT0oZPoDYi_5uVhm96DqPUM7rWj08oNEAEg1ubFWGC5A6AB0vGKngPIAQKpAklrJSRG-rM-4AIAqAMByAMIqgTiAk_QGvR40qXGnUiU4z0YipuSrC-1tWT7NFAVQChhIceIG2IIDbGAesnPzVQdqAfwpkF0_HnIiKt8Q2djh-FJzmR3fr6cq8WhMdxgLgzKENUtGtJlCjnw3f2QzuZXSGcrRvf4tR90PTeAogjEVj3WoxxHkY4PBG-vVFczHq-Fa7khf8sC6jgJuTtFvfXlyrwJXTaM2ZDZFfVjzYKiMCmOmk0914dF7cHpLeDFvjRfWXHIMbQqJySv05JLttdTROwF_B0cqQYYNgTYK8T_18RXUjjmpjc-7o2azID42mDa1HKA-utv40IT1J8XSpmgxbA-RiRvwKUFiq021JHN_crMDokuayWkn3H49cwZvq2uJeT_UuWsFV3PnD18CptrPlMfe7Uc18WsimnipSZ3IDo4wqKuGFZ8PGh960y3QmPMqm6jUjuzAVMkkrC2AHleREjGuIMi5uFRGkn9Pp-cY_UGaBmCt8AEo-LgmeQB4AQBoAYCgAeWjvVhqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcB0ggJCIDhwHAQARgd8ggbYWR4LXN1YnN5bi0yOTMwODU4MjQwMjY0MTExsQk5-TT7_Ht4hIAKA5gLAcgLAbgMAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAAScORonwCSf3Kh8wOBRdF_kBraToNVuyVtwIiR05IPknA6XEUqGAWUpyC2ju-FrdI0rTkt0LKUMcE3aWGo0TG7rg6kGC6_BOqFK-1FrD8aj93ZKgKrjj9zABINlO3CkN5eBC7gKaCZob_8u4VXGdLQNUM&sig=AOD64_2UDYKv6U3RZxMNj5Fsbo8tOP5eaQ&client=ca-pub-2128757167812663&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://oradenta.lt/paslaugos/dantu-protezavimas-vilniuje/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI04z_vYm87wIVEMuaCh300ATdEAEYASAAEgI2n_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAXtW1tbW251bGwsWzIxXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCx0cnVlXSxbbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9nb29nbGVhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvcGFnZWFkL2ludGVyYWN0aW9uLz9haT1DQjJ5WV8zSlVZSk9STVpDVzZ3VDBvWlBvRFlpXzV1VmhtOTZEcVBVTTdyV2owOG9ORUFFZzF1YkZXR0M1QTZBQjB2R0tuZ1BJQVFLcEFrbHJKU1JHLXJNLTRBSUFxQU1CeUFNSXFnVGlBa19RR3ZSNDBxWEduVWlVNHowWWlwdVNyQy0xdFdUN05GQVZRQ2hoSWNlSUcySUlEYkdBZXNuUHpWUWRxQWZ3cGtGMF9IbklpS3Q4UTJkamgtRkp6bVIzZnI2Y3E4V2hNZHhnTGd6S0VOVXRHdEpsQ2pudzNmMlF6dVpYU0djclJ2ZjR0UjkwUFRlQW9nakVWajNXb3h4SGtZNFBCRy12VkZjekhxLUZhN2toZjhzQzZqZ0p1VHRGdmZYbHlyd0pYVGFNMlpEWkZmVmp6WUtpTUNtT21rMDkxNGRGN2NIcExlREZ2alJmV1hISU1iUXFKeVN2MDVKTHR0ZFRST3dGX0IwY3FRWVlOZ1RZSzhUXzE4UlhVamptcGpjLTdvMmF6SUQ0Mm1EYTFIS0EtdXR2NDBJVDFKOFhTcG1neGJBLVJpUnZ3S1VGaXEwMjFKSE5fY3JNRG9rdWF5V2tuM0g0OWN3WnZxMnVKZVRfVXVXc0ZWM1BuRDE4Q3B0clBsTWZlN1VjMThXc2ltbmlwU1ozSURvNHdxS3VHRlo4UEdoOTYweTNRbVBNcW02alVqdXpBVk1ra3JDMkFIbGVSRWpHdUlNaTV1RlJHa245UHAtY1lfVUdhQm1DdDhBRW8tTGdtZVFCNEFRQm9BWUNnQWVXanZWaHFBZlZ5UnVvQl9EWkc2Z0g4dGticUFlT3podW9CNVBZRzZnSHVnYW9CLTZXc1FLb0I2YS1HNmdIN05VYnFBZnowUnVvQi16Vkc2Z0hsdGdiMkFjQjBnZ0pDSURod0hBUUFSZ2Q4Z2diWVdSNExYTjFZbk41YmkweU9UTXdPRFU0TWpRd01qWTBNVEV4c1FrNS1UVDdfSHQ0aElBS0E1Z0xBY2dMQWJnTUFkZ1REUVx1MDAyNnNpZ2g9QmgyNE8zZXNJdmtcdTAwMjZjaWQ9Q0FRU093Q05JckxNUzR6SGZjYkpXVnVqYnJYZGtLemY2YnJPdy1vNjRlSXNzVVZoS3kxR3llMkJwZGNfWWlHd1RjMlFRcVhkR00tWXhRMnZfeDBvIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD04NDgwMjE0NzM0XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD00ODU3MzkxNzgwNDhcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTQ0MzgwNzc1NjA1OVx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9OTBcdTAwMjZ3aWR0aD03MjhcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfd0FJNFVIUi1oMFp1bVRtamxwdnl1U3pXd3BvdyJdLG51bGwsbnVsbCwxLCJ0T3hJMEsxdm9XQUltOTZEcVBVTUVQcTM4YUFGR0w3U2ttSWlHVzl5WVdSbGJuUmhMbXgwTDNCeWIzUmxlbUYyYVcxaGN5OHlDQWdGRXhqbF9pSVVRaGRqWVMxd2RXSXRNakV5T0RjMU56RTJOemd4TWpZMk0wZ0ZXQUp3QWFnQkFRIiwiMTQxMTE0NDY5OCJdXV0sWzIsMSwxXV0qG2bKuvRXbIQYk5-9JPYjTYoCsIK-i3PGwRBoDoWKRrMQFOcd08Ks2f7wG0PucNdUC9D_YvG_t1mj5Ef-5D2MvPpVu1AkDr6i3QKqTP_Dg7wPLney0iM5gUJbxadx3SvomuqmfS6pl4_vqSVwkyeanQNi0dVact9Fm2z95ZwTm68cpu96R2rmaMFEm-AkkuYGDGlnCVonIz4w708KWtjvKHmDNPRIjL2n8xiFlFEU-13Cgqa3OwsHY3G84ks4QJm_KAs2nDiUv4hA1l7ieGxrDHTt4tFd_eDmWSH_wujRzT5sj3sLNIb0rbpN0T4lrFdhbZYbiQpOxYp8CCtb-MuJ,j1Jv21Qpiq8Uyk1fM-CtDQ&source=display
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Bendrojo plano keitimas teikiamas pakartotiniam viešam
svarstymui

Reklama

Atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pastabas, Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija patikslino bendrojo plano keitimo sprendinius ir teikia pakoreguotus sprendinius pakartotiniam
viešam svarstymui.

„Pradedame, tikėkimės, paskutinį bendrojo plano viešinimo procesą, kuris turbūt nebus lengvas, bet turime suvokti, kad
bendrasis planas yra išskirtinai svarbus Klaipėdai dokumentas. Nors jo reikia kuo greičiau, vis dėlto turime nekartoti klaidų,
jeigu jų buvo pirmajame plano viešinime. Kviečiu visus suinteresuotus asmenis, visas institucijas, kurios dar turi pastabų,
teikti jas operatyviai, dalykiškai, kad miestas dar šiais metais galėtų lengviau atsikvėpti turėdamas naują konstituciją darniai
miesto plėtrai“, - sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Lietuvos Respublikos Seimas šių metų sausio 12 dieną pakeitė su viešinimu susijusias Teritorijų planavimo įstatymo
nuostatas ir nurodė, kad šie pakeitimai įsigalioja nuo š. m. vasario 1 dienos. Nuo šiol pakartotinai svarstant sprendinius su
visuomene pasiūlymai bus priimami tik dėl pakeistų sprendinių. Tokia nuostata palengvina sudėtingų, visą savivaldybę
apimančių, planų rengimo procesą. Tikimasi, kad naujos nuostatos taikymas padės Klaipėdos miesto bendrojo plano
keitimą užbaigti dar šiais metais. Iki pirmojo viešo svarstymo ir jo metu buvo gauta beveik 300 visuomenės pasiūlymų, į tris
ketvirtadalius buvo atsižvelgta ar iš dalies atsižvelgta.

„Pataisėme bendrojo plano projektą pagal statybų inspekcijos pateiktas pastabas ir iš naujo teikiame dokumentą viešinimui.
Nors, mūsų vertinimu, ankstesni trūkumai buvo neverti stabdyti tokio svarbaus miesto gyvenimui dokumento priėmimą,
tačiau dabar jis yra pataisytas pagal visas pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad kartojame viešinimą, nusprendėme patikslinti
dalį sprendinių. Pagrindiniai pakeitimai susiję su žaliųjų plotų išsaugojimu ir gyvenamosios statybos ribojimu greta uosto.
Kviečiame miesto bendruomenę aktyviai dalyvauti bendrojo plano viešinimo procese, nagrinėti dokumentą ir teikti
pastebėjimus,“ - sako Klaipėdos miesto administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Pakeitimai bendrojo plano keitimo dokumente padaryti dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktų
pastabų ir ištaisant technines klaidas bei atsižvelgiant į miesto bendruomenės pastabas. Inspekcija nurodė, kad būtina iš
naujo supažindinti visuomenę su pakeitimais, kurie padaryti atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus, ir su korekcijomis,
kurios padarytos ištaisant klaidas. Per laikotarpį po 2019 metų gruodžio  16 d. įvykusio viešo svarstymo susirinkimo iki
dabar buvo gauta pastabų iš įvairių miesto bendruomenės grupių dėl sprendinių, susijusių su miesto žaliųjų plotų mažinimu
ir gyvenamosios statybos naujos plėtros galimybėmis uosto gretimybėje.
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Reklama

Reaguojant į šiuos nuogąstavimus buvo nuspręsta pakeisti dalį sprendinių. Tuo tikslu yra sumažintos galimybės pajūryje
ieškoti plėtros galimybių kurortinei infrastruktūrai ir daugiau akcentuojamas žaliųjų plotų išsaugojimas. Rytinėje miesto
plėtros teritorijoje nuo Dangės upės pakrančių patraukta perspektyvinė gatvė, o uosto gretimybėse esančiose teritorijose
koncentruojamasi į paslaugų objektų plėtrą.

Visi pakeitimai smulkiai išdėstyti ir pateikti pažymėjus juos ant pagrindinio bendrojo plano brėžinio bei pateikus
paaiškinimus pakeitimų dokumente. Siekiant maksimalaus aiškumo pakeitimai pristatyti itin kruopščiai ir detaliai, nurodant
visus, net ir mažiausius klaidų atitaisymus, todėl pakeitimų dokumentas yra nemažos apimties. Tikimasi, kad toks išsamus
pakeitimų pristatymas leis miesto bendruomenei tinkamai susipažinti su bendrojo plano sprendinių pakeitimais ir
pakartotinas viešas svarstymas bus sklandus.

Susipažinti su pakeistais bendrojo plano sprendiniais bus galima nuo kovo 25 d. iki gegužės 3 d. Pakeitimų dokumentu
galima rasti čia:  www.klaipeda.lt->teritoriju-planavimas->urbanistinio-planavimo-programa->klaipedos-miesto-
bendrojo-plano-keitimas->2590

Viešas susirinkimas planuojamas gegužės 3 d. 17 val. Visa informacija apie pakartotinį viešą svarstymą bus skelbiama
savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt
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Klaipėdos bendrasis planas: dar vienas viešasis
svarstymas - Atvira Klaipėda

atviraklaipeda.lt/2021/03/16/klaipedos-bendrasis-planas-dar-vienas-viesasis-svarstymas/

Daugiau nei šešerius metus rengiamo Klaipėdos miesto bendrojo plano laukia nauja

viešinimo procedūra.

Martyno Vainoriaus nuotr.

Klaipėdos savivaldybė pranešė, kad atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir

statybos inspekcijos (VTSPI) pastabas patikslino bendrojo plano keitimo sprendinius ir

teikia pakoreguotus sprendinius pakartotiniam viešam svarstymui.

VTPSI pernai gruodį buvo pranešusi, kad nustačiusi viešinimo procedūros pažeidimus,

nutraukė Klaipėdos miesto bendrojo plano tikrinimą.

„Pradedame, tikėkimės, paskutinį bendrojo plano viešinimo procesą, kuris turbūt nebus

lengvas, bet turime suvokti, kad bendrasis planas yra išskirtinai svarbus Klaipėdai

dokumentas. Nors jo reikia kuo greičiau, vis dėlto turime nekartoti klaidų, jeigu jų buvo

pirmajame plano viešinime. Kviečiu visus suinteresuotus asmenis, visas institucijas,

kurios dar turi pastabų, teikti jas operatyviai, dalykiškai, kad miestas dar šiais metais

galėtų lengviau atsikvėpti turėdamas naują konstituciją darniai miesto plėtrai“, –

pranešime cituojamas Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

https://www.atviraklaipeda.lt/2021/03/16/klaipedos-bendrasis-planas-dar-vienas-viesasis-svarstymas/


2/3

Seimas šių metų sausio 12 dieną pakeitė su viešinimu susijusias Teritorijų planavimo

įstatymo nuostatas ir nurodė, kad šie pakeitimai įsigalioja nuo š. m. vasario 1 dienos. Nuo

šiol pakartotinai svarstant sprendinius su visuomene pasiūlymai bus priimami tik dėl

pakeistų sprendinių. Tokia nuostata palengvina sudėtingų, visą savivaldybę apimančių,

planų rengimo procesą. Tikimasi, kad naujos nuostatos taikymas padės Klaipėdos miesto

bendrojo plano keitimą užbaigti dar šiais metais. Iki pirmojo viešo svarstymo ir jo metu

buvo gauta beveik 300 visuomenės pasiūlymų, į tris ketvirtadalius buvo atsižvelgta ar iš

dalies atsižvelgta.

„Pataisėme bendrojo plano projektą pagal statybų inspekcijos pateiktas pastabas ir iš

naujo teikiame dokumentą viešinimui. Nors, mūsų vertinimu, ankstesni trūkumai buvo

neverti stabdyti tokio svarbaus miesto gyvenimui dokumento priėmimą, tačiau dabar jis

yra pataisytas pagal visas pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad kartojame viešinimą,

nusprendėme patikslinti dalį sprendinių. Pagrindiniai pakeitimai susiję su žaliųjų plotų

išsaugojimu ir gyvenamosios statybos ribojimu greta uosto. Kviečiame miesto

bendruomenę aktyviai dalyvauti bendrojo plano viešinimo procese, nagrinėti dokumentą

ir teikti pastebėjimus“, – teigia Klaipėdos miesto administracijos direktorius Gintaras

Neniškis.

Teigiama, kad pakeitimai bendrojo plano keitimo dokumente padaryti dėl VTPSI pateiktų

pastabų ir ištaisant technines klaidas bei atsižvelgiant į miesto bendruomenės pastabas.

Inspekcija nurodė, kad būtina iš naujo supažindinti visuomenę su pakeitimais, kurie

padaryti atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus, ir su korekcijomis, kurios padarytos

ištaisant klaidas. Anot savivaldybės, per laikotarpį po 2019 metų gruodžio 16 d. įvykusio

viešo svarstymo susirinkimo iki dabar buvo gauta pastabų iš įvairių miesto bendruomenės

grupių dėl sprendinių, susijusių su miesto žaliųjų plotų mažinimu ir gyvenamosios

statybos naujos plėtros galimybėmis uosto gretimybėje.

„Reaguojant į šiuos nuogąstavimus buvo nuspręsta pakeisti dalį sprendinių. Tuo tikslu yra

sumažintos galimybės pajūryje ieškoti plėtros galimybių kurortinei infrastruktūrai ir

daugiau akcentuojamas žaliųjų plotų išsaugojimas. Rytinėje miesto plėtros teritorijoje

nuo Dangės upės pakrančių patraukta perspektyvinė gatvė, o uosto gretimybėse esančiose

teritorijose koncentruojamasi į paslaugų objektų plėtrą. Visi pakeitimai smulkiai išdėstyti

ir pateikti pažymėjus juos ant pagrindinio bendrojo plano brėžinio bei pateikus

paaiškinimus pakeitimų dokumente. Siekiant maksimalaus aiškumo pakeitimai pristatyti

itin kruopščiai ir detaliai, nurodant visus, net ir mažiausius klaidų atitaisymus, todėl

pakeitimų dokumentas yra nemažos apimties. Tikimasi, kad toks išsamus pakeitimų

pristatymas leis miesto bendruomenei tinkamai susipažinti su bendrojo plano sprendinių

pakeitimais ir pakartotinas viešas svarstymas bus sklandus”, – rašoma savivaldybės

pranešime.

Susipažinti su pakeistais bendrojo plano sprendiniais bus galima nuo kovo 25 d. iki

gegužės 3 d. Pakeitimų dokumentu galima rasti čia. 

Viešas susirinkimas planuojamas gegužės 3 d. 17 val. Visa informacija apie pakartotinį

viešą svarstymą bus skelbiama savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt
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Rengti naują bendrąjį planą miesto Taryba nusprendė dar 2015 m. vasario 19 d. Tų metų

gruodį buvo pasirašyta 291 999 Eur vertės sutartis su UAB „Urbanistika” dėl plano

parengimo. Ji turėjo galioti iki 2018 m. balandžio 14 dienos, tačiau dėl įvairiausių

peripetijų, tarp kurių buvo ir nesutarimai dėl Uosto bendrasis, sutartis buvo vis

pratęsiama.

   

   

Jūsų el.paštas

Klaidingas tekstas

Komentaras apie klaidą

  

Pranešti klaidą

bendrasis miesto planas Gintaras Neniškis Statybų inspekcija Urbanistika Valstybinė

teritorijų planavimo ir statybų priežiūros inspekcija Vytautas Grubliauskas

https://www.atviraklaipeda.lt/zyma/bendrasis-miesto-planas/
https://www.atviraklaipeda.lt/zyma/gintaras-neniskis/
https://www.atviraklaipeda.lt/zyma/statybu-inspekcija/
https://www.atviraklaipeda.lt/zyma/urbanistika/
https://www.atviraklaipeda.lt/zyma/valstybine-teritoriju-planavimo-ir-statybu-prieziuros-inspekcija/
https://www.atviraklaipeda.lt/zyma/vytautas-grubliauskas/
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Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas teikiamas
pakartotiniam viešam svarstymui

Atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pastabas,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija patikslino bendrojo plano keitimo
sprendinius ir teikia pakoreguotus sprendinius pakartotiniam viešam svarstymui,
pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė.

Organizatorių nuotr. / Meridiano skvere vyksta „Kaminkrėčio vasara“

„Pradedame, tikėkimės, paskutinį bendrojo plano viešinimo procesą, kuris turbūt nebus lengvas, bet turime suvokti, kad

bendrasis planas yra išskirtinai svarbus Klaipėdai dokumentas. Nors jo reikia kuo greičiau, vis dėlto turime nekartoti

klaidų, jeigu jų buvo pirmajame plano viešinime. Kviečiu visus suinteresuotus asmenis, visas institucijas, kurios dar turi
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pastabų, teikti jas operatyviai, dalykiškai, kad miestas dar šiais metais galėtų lengviau atsikvėpti turėdamas naują

konstituciją darniai miesto plėtrai“, – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Lietuvos Respublikos Seimas šių metų sausio 12 dieną pakeitė su viešinimu susijusias Teritorijų planavimo įstatymo

nuostatas ir nurodė, kad šie pakeitimai įsigalioja nuo š. m. vasario 1 dienos. Nuo šiol pakartotinai svarstant sprendinius

su visuomene pasiūlymai bus priimami tik dėl pakeistų sprendinių. Tokia nuostata palengvina sudėtingų, visą

savivaldybę apimančių, planų rengimo procesą. Tikimasi, kad naujos nuostatos taikymas padės Klaipėdos miesto

bendrojo plano keitimą užbaigti dar šiais metais. Iki pirmojo viešo svarstymo ir jo metu buvo gauta beveik 300

visuomenės pasiūlymų, į tris ketvirtadalius buvo atsižvelgta ar iš dalies atsižvelgta.

„Pataisėme bendrojo plano projektą pagal statybų inspekcijos pateiktas pastabas ir iš naujo teikiame dokumentą

viešinimui. Nors, mūsų vertinimu, ankstesni trūkumai buvo neverti stabdyti tokio svarbaus miesto gyvenimui

dokumento priėmimą, tačiau dabar jis yra pataisytas pagal visas pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad kartojame viešinimą,

nusprendėme patikslinti dalį sprendinių. Pagrindiniai pakeitimai susiję su žaliųjų plotų išsaugojimu ir gyvenamosios

statybos ribojimu greta uosto. Kviečiame miesto bendruomenę aktyviai dalyvauti bendrojo plano viešinimo procese,

nagrinėti dokumentą ir teikti pastebėjimus,“ – sako Klaipėdos miesto administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Pakeitimus padiktavo visuomenė

Pakeitimai bendrojo plano keitimo dokumente padaryti dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

pateiktų pastabų ir ištaisant technines klaidas bei atsižvelgiant į miesto bendruomenės pastabas. Inspekcija nurodė,

kad būtina iš naujo supažindinti visuomenę su pakeitimais, kurie padaryti atsižvelgiant į visuomenės pasiūlymus, ir su

korekcijomis, kurios padarytos ištaisant klaidas. Per laikotarpį po 2019 metų gruodžio 16 d. įvykusio viešo svarstymo

susirinkimo iki dabar buvo gauta pastabų iš įvairių miesto bendruomenės grupių dėl sprendinių, susijusių su miesto

žaliųjų plotų mažinimu ir gyvenamosios statybos naujos plėtros galimybėmis uosto gretimybėje. Reaguojant į šiuos

nuogąstavimus buvo nuspręsta pakeisti dalį sprendinių. Tuo tikslu yra sumažintos galimybės pajūryje ieškoti plėtros

galimybių kurortinei infrastruktūrai ir daugiau akcentuojamas žaliųjų plotų išsaugojimas. Rytinėje miesto plėtros

teritorijoje nuo Dangės upės pakrančių patraukta perspektyvinė gatvė, o uosto gretimybėse esančiose teritorijose

koncentruojamasi į paslaugų objektų plėtrą. Visi pakeitimai smulkiai išdėstyti ir pateikti pažymėjus juos ant pagrindinio

bendrojo plano brėžinio bei pateikus paaiškinimus pakeitimų dokumente. Siekiant maksimalaus aiškumo pakeitimai

pristatyti itin kruopščiai ir detaliai, nurodant visus, net ir mažiausius klaidų atitaisymus, todėl pakeitimų dokumentas yra

nemažos apimties. Tikimasi, kad toks išsamus pakeitimų pristatymas leis miesto bendruomenei tinkamai susipažinti

su bendrojo plano sprendinių pakeitimais ir pakartotinas viešas svarstymas bus sklandus.

Susipažinti su pakeistais bendrojo plano sprendiniais bus galima nuo kovo 25 d. iki gegužės 3 d. Pakeitimų dokumentu

galima rasti čia: www.klaipeda.lt->teritoriju-planavimas->urbanistinio-planavimo-programa->klaipedos-miesto-bendrojo-

plano-keitimas->2590

Viešas susirinkimas planuojamas gegužės 3 d. 17 val. Visa informacija apie pakartotinį viešą svarstymą bus skelbiama

savivaldybės interneto puslapyje www.klaipeda.lt

http://www.klaipeda.lt/


2 PRIEDAS



3/16/2021 KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS | Klaipėdos miesto savivaldybė

https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000 2/17

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 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17
val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. tambūro skelbimų lentoje, su
sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai
supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos
būdu.
Prisijungimo informacija:

Tema: Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas.

Laikas: Gegužės 3, 2021 17:00

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode: 786908

Viešo svarstymo susirinkimą galėsite stebėti tiesioginės transliacijos metu. Transliacijos nuorodą paskelbsime susirinkimo
dieną Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Pasiūlymų teikimas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 1, 3 bei 4 dalimis
pasiūlymus iki 2021 m. gegužės 3 d. viešo susirinkimo pabaigos galima pateikti dėl sprendinių, kurie buvo pakeisti
planavimo organizatoriaus sprendimu ir patvirtinti 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-309. Pasiūlymai raštu teikiami
planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė,
teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą,
pasiūlymo esmę ir motyvus (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 ir motyvus (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:

 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;

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09
mailto:planavimas@klaipeda.lt
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-aiskinamasis-rastas-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1.-klaipedos-bp-pagrindinis-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf


3/16/2021 KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS | Klaipėdos miesto savivaldybė

https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000 3/17

 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 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 pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius  2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-
309 pritarė pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams.

**********

Vadovaujantis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo
nuostatais, Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešinimo procedūros yra atliktos.

Pridedama:

 Visuomenės dalyvavimo ataskaita

 Visuomenės dalyvavimo ataskaitos papildymas Nr. 1

 Priedai

**********

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

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/10.-klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/11.-klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1-priedas.-uzstatymo-aukscio-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2-priedas.-uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4-priedas.-teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5-priedas.-igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2021-03-15-nr.-ad1-309.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/02/visuomenes-dalyvavimo-ataskaita_nuasmeninta.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/04/ataskaitos-papildymas.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/02/visi-priedai_-redaguoti_nuasmeninti.pdf
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16  KOVAS, 2021

Informuojame apie pakartotinai
teikiamus viešai svarstyti Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo
sprendinius

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teikia pakartotinai viešai svarstyti Klaipėdos miesto
bendrojo plano keitimo sprendinius.

Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiama www.klaipeda.lt
skilties „Teritorijų planavimas“ puslapyje „Bendrojo plano keitimas“ (paieškos schema: Savivaldybė/Administracija/Teritorijų
planavimas/Bendrojo plano keitimas) ir www.tpdris.lt (paieškos schema: 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).

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 „Kelprojektas“ (po reorganizavimo procedūros UAB „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos
perėjo UAB „Kelprojektas“) jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. Nr. (8 37) 22
31 86, el. p.  info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie sprendinius teikia Projekto
vadovas Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@kelprojektas.lt, tel. Nr. (8 698) 38537.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais nuo 2021 m.
kovo 25 d. iki 2021 gegužės 3 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 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.
Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. tambūro skelbimų lentoje, su sprendinių
aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su
bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

mailto:info@klaipeda.lt
http://www.klaipeda.lt/
mailto:info@kelprojektas.lt
http://www.kelprojektas.lt/
mailto:p.%20saulius.motieka@kelprojektas.lt
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Tema: Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas.

Laikas: Gegužės 3, 2021 17:00

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode: 786908

Viešo svarstymo susirinkimą galėsite stebėti tiesioginės transliacijos metu. Transliacijos nuorodą paskelbsime susirinkimo
dieną Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Pasiūlymų teikimas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 1, 3 bei 4 dalimis
pasiūlymus iki 2021 m. gegužės 3 d. viešo susirinkimo pabaigos galima pateikti dėl sprendinių, kurie buvo pakeisti
planavimo organizatoriaus sprendimu ir patvirtinti 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-309. Pasiūlymai raštu teikiami
planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė, teikdama
pasiūlymus turi nurodyti:

fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą,
pasiūlymo esmę ir motyvus (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 ir motyvus (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:

 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;

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09
mailto:planavimas@klaipeda.lt
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-aiskinamasis-rastas-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1.-klaipedos-bp-pagrindinis-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
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 Klaipėdos BP Šilumos tiekimo sistemos brėžinys;

 Klaipėdos BP Vandens tiekimo sistemos brėžinys;

 Klaipėdos BP 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.

KOMENTARAI

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/10.-klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/11.-klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1-priedas.-uzstatymo-aukscio-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2-priedas.-uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4-priedas.-teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5-priedas.-igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf
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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:

LT  EN

Įprastinė versija Versija neįgaliems

   Paieška...

PAGRINDINIS PUSLAPIS
APIE SISTEMĄ
ELEKTRONINĖS PASLAUGOS
TEISINĖ INFORMACIJA
D.U.K.
PAGALBA
PRANEŠTI APIE KLAIDĄ
RENGIAMI TP DOKUMENTAI

Nuo 2015-10-05 rengiami TP
dokumentai
Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05
pradėti rengti ar parengti TP
dokumentai

Valstybės lygmens,
valstybei svarbių projektų,
specialiojo TPD
Savivaldybės/Vietovės
lygmens TPD
Prisijungimas

NAUJIENOS
STATISTIKA
PRISIJUNGTI

KLAIPĖDOS M. SAV. TPDKLAIPĖDOS M. SAV. TPD

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

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

http://www.vtpsi.lt/
https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m.?p_p_id=101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
https://www.tpdris.lt/web/guest
https://www.tpdris.lt/web/guest/rengiami-tp-dokumentai
https://www.tpdris.lt/web/guest/tpd-old
https://www.tpdris.lt/web/guest/savivaldybes/vietoves-lygmens-tpd
https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m.
https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?_101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg_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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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);
Visuomenės dalyvavimo ataskaita (PDF) (Priedai);
Informacija apie pateiktą derinti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo projektą (PDF);
Visuomenės dalyvavimo ataskaitos papildymas (PDF).

Pritarta pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. AD1-309 (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2021-03-15-nr.-ad1-309.pdf) pritarė
pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams.

Informacija apie parengto Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešinimą

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teikia pakartotinai viešai svarstyti
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais
nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 m. gegužės 3 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 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. darbo dienomis nuo
9 iki 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. tambūro skelbimų
lentoje, su sprendinių aišinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Resublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 "Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai
supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais, įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 internetinės vaizdo
transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode:786908

Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius, parengti
bendrojo plano sprendiniai, susipažinimo su parengtais bendrojo plano keitimo sprendiniais, pasiūlymų
teikimo tvarką skelbiama https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-
programa/klaipedos-miesto-bendrojo-plano-keitimas/2590

Bendrojo plano sprendiniai:

Aiškinamasis raštas (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-aiskinamasis-
rastas-2021-03-09.pdf)
Pagrindinis brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1.-klaipedos-bp-pagrindinis-
brezinys.pdf)
Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-
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https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/kl-miesto-aiskinamasis-rastas.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d2_1.-klaipedos-bp-pagrindinis-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/d1_klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele.pdf
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/lt/-lit-img-5000
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/isakymas-del-pritarimo.pdf
https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/11/skelbimas-savivaldybeje_ii.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/vieso-svarstymo-protokolas-2019-12-16.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/12/dalyviu-sarasas-nuasmenintas-2019-12-16.pdf
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/isakymas-del-igaliojimo-2019-08-14.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/2020/02/visuomenes-dalyvavimo-ataskaita_nuasmeninta.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/02/visi-priedai_-redaguoti_nuasmeninti.pdf
https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/teritoriju-planavimo-komisija/2020-02-25-teritoriju-planavimo-komisijos-posedis/7549
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lentele-2021-03-09.pdf)
Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-
gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf)
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-
tvarkymo-brezinys.pdf)
Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-
tvarkymo-brezinys.pdf )
Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-
infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf)
Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-
tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf)
Elektros tiekimo sistemos brėžinys 
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-
brezinys.pdf)
Dujų tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-
duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Šilumos tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-
bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Vandens tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/10.-
klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/11.-
klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf)
Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-
brezinys.pdf)
Užstatymo aukščio schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1-priedas.-
uzstatymo-aukscio-schema.pdf)
Užstatymo intensyvumo schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2-priedas.-
uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf)
Prekybos objektų sklaidos schema 
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-
schema.pdf)
Teritorijos plėtojimo būdų schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4-priedas.-
teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf)
Įgyvendinimo prioritetų schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5-priedas.-
igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf)

2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimo Nr. 1226 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" aktualia redakcija,
internetinės vaizdo transliacijos būdu vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio
viešo svarstymo susirinkimas.

Pridedama:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo susirinkimo
protokolas. https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/vieso-svarstymo-protokolas-2021-05-
03.pdf
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo dalyvių sąrašas.
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/1-priedas_nuasmenintas.pdf
2021 m. sausio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-
32 "Dėl įgaliojimo". https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/2-priedas.pdf
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo pasiūlymų
registracijos lapas. https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/3-priedas.pdf

 

 

 

 

 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos. 
Cituojant būtina nurodyti šaltinį. 

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

Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele-2021-03-09.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-tvarkymo-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf
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lentele-2021-03-09.pdf)
Gyvenamųjų teritorijų brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2.-klaipedos-bp-
gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf)
Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-
tvarkymo-brezinys.pdf)
Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-
tvarkymo-brezinys.pdf )
Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-
infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf)
Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-
tinklo-ir-dviraciu-trasu-brezinys.pdf)
Elektros tiekimo sistemos brėžinys 
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-
brezinys.pdf)
Dujų tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/8.-klaipedos-bp-
duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Šilumos tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/9.-klaipedos-
bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Vandens tiekimo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/10.-
klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf)
Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/11.-
klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-brezinys.pdf)
Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-
brezinys.pdf)
Užstatymo aukščio schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/1-priedas.-
uzstatymo-aukscio-schema.pdf)
Užstatymo intensyvumo schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/2-priedas.-
uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf)
Prekybos objektų sklaidos schema 
(https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-
schema.pdf)
Teritorijos plėtojimo būdų schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/4-priedas.-
teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf)
Įgyvendinimo prioritetų schema (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/03/5-priedas.-
igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf)

2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimo Nr. 1226 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" aktualia redakcija,
internetinės vaizdo transliacijos būdu vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio
viešo svarstymo susirinkimas.

Pridedama:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo susirinkimo
protokolas. https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/vieso-svarstymo-protokolas-2021-05-
03.pdf
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo dalyvių sąrašas.
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/1-priedas_nuasmenintas.pdf
2021 m. sausio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-
32 "Dėl įgaliojimo". https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/2-priedas.pdf
Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo pasiūlymų
registracijos lapas. https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/05/3-priedas.pdf
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