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1 PAKARTOTINIO VIEŠINIMO PROCESO APIMTIS IR EIGA 

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pakartotinio viešinimo procedūros atliktos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant 

sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 

d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų 

planavimo nuostatų patvirtinimo“. 

1.1 Privalomas viešinimas 

Informacija apie pakartotinio viešinimo metu atliktas teritorijų planavimo dokumento viešumą užtikrinančias 

procedūras:  

1. Pakartotinai apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius paskelbta: 

• 2021-03-16 Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipeda.lt (1 priedas); 

• 2021-03-16 Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (1.1 priedas); 

• 2021-03-16 informacija savivaldybėms, kurios ribojasi su planuojama teritorija (1.2 priedas); 

• 2021-03-16 išsiųsta informacija suinteresuotoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, suinteresuotai 

visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms, kurios raštu teikė pasiūlymus dėl Klaipėdos miesto bendrojo 

plano keitimo (1.3 priedas);  

• 2021-03-16 Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) 

www.tpdris.lt (1.4 priedas); 

• 2021-03-16 dienraštyje „Klaipėda“ (1.5 priedas) 

• 2021-03-16 dienraštyje „Vakarų ekspresas“ (1.5 priedas) 

• 2021-03-16 dienraštyje „Atvira Klaipėda“ (1.5 priedas); 

• 2021-03-16 dienraštyje „15 min“ (1.5 priedas) 

2. Pakartotinis Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas pristatymas: 

• Susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano konkretizuotais sprendiniais buvo galima nuo 2021-03-

25 iki 2021-05-03 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) (2 priedas). 

• Vieša sprendinių ekspozicija vyko nuo 2021-04-07 iki 2021-05-03 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 buvo galima susipažinti ten pat. (2.1 

priedas). 

• 2019-05-03 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu vyko viešas susirinkimas. Viešas 

susirinkimas internetinės vaizdo transliacijos būdu buvo vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ aktualia redakcija. Susirinkimo transliaciją buvo galima stebėti tiesiogiai Youtube kanale. 

Susirinkimas buvo protokoluojamas (2.2 priedas);   

• 2021-05-06 Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt patalpintas viešo 

svarstymo protokolas (2.3 priedas). 

• 2021-05-06 viešo svarstymo protokolas paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

(www.tpdris.lt) (2.3 priedas). 
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1 lentelė.  Pakartotinio viešinimo metu gautų visuomenės pasiūlymų suvestinė lentelė 

Eil. 

Nr. 
Reg. data Reg. Nr. 

Pasiūlymo 

teikėjas 
Pasiūlymo turinys (trumpai) 

Tarpinio atsakymo 

data ir numeris 

Galutinio 

atsakymo data 

ir numeris 

Atsakymas 

1. 2020-12-16 R1-9973  Sklypams numatyti mišrų naudojimo būdą ir naudojimo pobūdį – 

komercinės paskirties objektų teritorijos, mažaaukščių 

gyvenamųjų namų statybos, sandėliavimo objektų teritorijos  

2020-12-23 Nr. 

(4.39E)-R2-3421 

2021-04-01 

Nr. (4.39E)-

R2-918 

Atitinka 

2. 2021-01-25 RS7-446  Pakeisti žemės sklypo Smiltynės g. 20 paskirtį į gyvenamosios 2021-01-28 Nr. 

(31.1)-RS2-48 

2021-03-15 

Nr. (31.1)-

RS2-130 

Atitinka 

3. 2021-01-28 R1-668  Patikslinti bendrojo plano tekstinius reglamentus 2021-01-29 Nr. 

(4.39E)-R2-308 

2021-04-01 

Nr. (4.39E)-

R2-917 

Neatsižvelgta 

4. 2021-02-11 RS7-704  Nustatyti G2 naudojimo būdą 2021-02-12 Nr. 

(31.1)-RS2-65 

2021-03-10 

Nr. (31.1)-

RS2-122 

Neatsižvelgta 

5. 2021-02-12 R1-1112  Dėl Stariškių ir ruožo tarp Melnragės ir Girulių - 2021-02-26 

Nr. (4.39E)-

R2-599 

Atsižvelgta iš 

dalies 

6. 2021-02-22 R1-1347  Ištaisyti koliziją - 2021-03-03 

Nr. (4.39E)-

R2-640 

Neatsižvelgta 

7. 2021-03-01 R1-1570  Joniškio g. trasos perkėlimas pagal koncepciją - 2021-03-15 

Nr. (4.39E)-

R2-740 

Atsižvelgta 

8. 2021-03-22 R1-2091  Nustatyti G2 naudojimo būdą - 2021-03-24 

Nr. (4.39E)-

R2-839 

Neatsižvelgta 

9. 2021-03-30 RS7-1611  Nustatyti G2 naudojimo būdą - 2021-04-02 

Nr. (31.1)-

RS2-173 

Neatsižvelgta 

10. 2021-04-09 RS7-1797  Dėl Girdavos gatvės - 2021-04-22 

Nr. (31.1)-

RS2-218 

Neatsižvelgta 

11. 2021-04-21 R1-2973  Patikslinti bendrojo plano tekstinius reglamentus - 2021-05-04 

Nr. (4.39E)-

R2-1286 

Neatsižvelgta 

12. 2021-04-29 RS7-2199  Dėl Vitės kvartalo dalies, Žiemos uosto, AB Klaipėdos nafta 

teritorijos, Pauosčio kelyno 

- 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-267 

Neatsižvelgta 
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13. 2021-04-29 RS7-2216  Pritaria pakeistiems bendrojo plano keitimo sprendiniams - 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-269 

Atitinka 

14. 2021-04-29 R1-3250  Nustatyti žemės sklypui Senosios Smiltelės g. 5 pramonės ir 

sandėliavimo objektų naudojimo būdą 

- 2021-05-12 

Nr. (4.39E)-

R2-1349 

Neatsižvelgta 

15. 2021-04-29 R1-3253   - 2021-05-12 

Nr. (4.78E)-

R2-1359 

Neatsižvelgta 

16. 2021-04-30 R1-3276  Celiuliozės fabriko rajone, Uosto teritorijoje, inžinerinėje 

infrastruktūros zonoje, numatyti 35 m. pastatų aukštingumą 

- 2021-05-13 

Nr. (4.39E)-

R2-1365 

Neatsižvelgta 

17. 2021-05-03 RS7-2300  1. KLBP sprendiniai nėra pataisyti pagal po pirmo viešo svarstymo 

susirinkimo 2019-12-16 pateiktus pasiūlymus: KLBP aiškinamajame 

rašte yra nurodyti bet trys skirtingi šio teritorijų planavimo dokumento 

(toliau - TPD) pavadinimai, nurodytas neatitinkantis LR teritorijų 

planavimo įstatymo (toliau - TPĮ) rengimo etapas ir t.t. Vėl kaip apie 

kažkokius TPD yra rašoma apie "teritorijų vystymo koncepcijas". 

2. KLBP sprendiniuose vartojamos TPĮ nereglamentuotos sąvokos: 

"aukštingumas", "specialieji reikalavimai", "teritorijų naudojimo ir 

užstatymo parametrai", "gana tolygų urbanistinio metropolinio vystymo 

stuburą" ir t.t. 

3. KLBP aiškinamajame rašte pateikiama klaidinanti informacija 

apie dar tik rengiamą Uosto BP, kuris yra patvirtintas LRV dar 2019 

metais. 

4.Didelė dalis KLBP pagrindinio brėžinio reglamentų lentelės 

"reglamentų" neatitiko 2019 metais ir dabar neatitinka TPĮ 15 str. 

reikalavimų: pvz. - "automobilių statymo būdas sklypuose", "mažiausias 

leistinas pastatų aukštis metrais nuo žemės paviršiaus" ir t.t. 

5.KLBP aiškinimasis raštas dėl jame vartojamų sąvokų ir sprendinių 

neatitikimo TPĮ reikalavimams neatitinka ir Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisyklių 114 p.reikalavimų. 

6. KLBP sprendiniuose pateikta teritorinė Klaipėdos plėtra, naujų 

urbanizuojamų teritorijų poreikis yra nerealus ir neatitinka miesto 

gyventojų augimo prognozių, nes KL "BP sprendiniuose teritorijų 

vystymo apimtys numatytos net 3 kartus didesnės, nei suskaičiuota 

realiuose poreikiuose" (a. rašto 49 psl.). 

7. Todėl nepagrįsta yra KLBP sprendiniuose numatyta milžiniška 

Melnragės-Girulių (apie 86 ha), Smiltynės (apie 19 ha) ruožų 

urbanizacija. 

8. Nėra numatyta jokio Girulių miško apsaugos reglamento, 

nesiūlomas šiam miškui joks saugomos teritorijos statusas. 

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-265 

 

2021-07-19 

Nr. (4.39E)-

R2-1937 

Neatsižvelgta 
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9. KLBP sprendiniuose bandoma atrasti ir įteisinti kitas uostą 

aptarnaujančias trasas, einančias ne uosto transporto koridoriais, o 

papildomai, šalia jų. Pvz. - Kalnupės gatvė. 

10. KLBP sprendiniai iš esmės neatitinka ir prieštarauja Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2017-07-14 priimtam sprendimui Nr. T2-

159, kuriuo taryba pritarė  koncepcijos variantui Nr.2 (tik pietinė uosto 

plėtra). 

 

18. 2021-05-03 RS7-2298  Pirmojoje vandenvietėje pažymėti buvusį vandens bokštą - 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-292 

Neatsižvelgta 

19. 2021-05-03 RS7-2297  Pažymėti miesto ir rekreacinius vandens kelius Smeltalės upėje, 

Dangės upėje. Pažymėti potencialias prieplaukų (uostelių) vietas 

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-260 

Neatsižvelgta 

20. 2021-05-03 RS7-2296  Numatyti galimybę atstatyti Biržos pastatą, užstatymą Atgimimo 

aikštėje, Danės skvere, Dangės krantinėje. 

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-261 

Neatsižvelgta 

21. 2021-05-03 RS7-2293  Numatyti tiesioginę jungtį tarp viaduko virš Liepų gatvės ir 

Šiaurės prospekto 

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-259 

Neatsižvelgta 

22. 2021-05-03 RS7-2283  Klaipėdos miesto gyventojų, turinčių ne daugiau kaip 300 metrų 

atstumą iki didesnio kaip vieno 

hektaro viešojo parko ar gamtos ploto, dalis iki 2030 m. padidės iki 

95 procentų. 

2. Klaipėdos mieste iki 2030 m. mažiausiai 70 proc. naujų KMSA ir 

jai pavaldžių įstaigų pastatų bus 

pastatyta naudojant konstrukcijas iš lietuviškos medienos. 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-287 

Neatsižvelgta 

23. 2021-05-03 

 

R1-3342 

R1-3323 

 

 Bendrajame plane pažymėtos teritorijos teritorijos Nr. 1.5 

užstatymo aukštį pakeisti iš 16 į 30 metrų 

- 2021-05-13 

Nr. (4.39E)-

R2-1363 

Neatsižvelgta 

24. 2021-05-03 RS7-2295  Pažymėti naujo pėsčiųjų-dviratininkų tilto vietą per Dangės upę - 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-262 

Neatsižvelgta 

25. 2021-05-03 RS7-2287  Atstatyti Biržos tilto ašį - 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-263 

Neatsižvelgta 

26. 2021-05-03 R1-3333  Stabdyti Bendrojo plano rengimo procesą, aiškinamojo rašto 

struktūra paini, Bendrojo plano sprendiniai prieštarauja teritorijos 

raidos alternatyvai, numatytam , Pajūrio juostoje gyvenamųjų 

zonų įrengimui. Nesprendžiamos kranto erozijos problemos, 

nenurodytos minkštųjų ir kietųjų krantotvarkos priemonių 

taikymo zonos, neišsamiai išdėstyti vidiniai veiksniai, tikslinti 

formuluotes, terminus, nėra sprendinio dėl geležinkelio linijos į 

- 2021-05-14 

Nr. (4.39E)-

R2-1378 

Neatsižvelgta 
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miestą, jungiančios Klaipėdą į transporto sistemą iš Pagėgių 

krypties, koreguoti Klaipėdos BP sprendinius, nurodančius uosto 

plėtros panaudojimui vien Melnragę ir šiaurinę uosto dalį 

27. 2021-05-03 RS7-2286  Išbraukti Bendrojo plano tekstinėje ir grafinėje dalyse pažymėtą 

Bastionų tiltą bei Bastionų gatvę 

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-257 

Neatsižvelgta 

28. 2021-05-03 RS7-2285  Sklype prie Kooperacijos ir Bangų g. pažymėti mažesnį 

aukštingumą 

- 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-277 

Neatsižvelgta 

29. 2021-05-03 RS7-2288  Tekstinėje ir grafinėje dalyje išskirti Klaipėdos miesto teritorijoje 

esančias dvarvietes 

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-258 

Neatsižvelgta 

30. 2021-05-03 RS7-2292  Kaip svarbų miesto industrinio (jūrinio) paveldo dalį pažymėti 

Locų namą 

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-256 

Neatsižvelgta 

31. 2021-05-03 RS7-2289  Bendrajame plane išbraukti „Klaipėdos energija“ teritoriją iš 

numatytosios naujai gyvenamajai plėtrai 

- 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-272 

Neatsižvelgta 

32. 2021-05-03 RS7-2290  Iš bendrojo plano sprendinių išbraukti numatytą Girulių 

geležinkelio stoties aplinkkelį 

- 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-275 

Neatsižvelgta 

33. 2021-05-03 RS7-2291  Pažymėti senuosius geležinkelio objektus - 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-276 

Neatsižvelgta 

34. 2021-05-03 R1-3309  Želdynus palei Liepų g. projektuoti šios gatvės raudonųjų linijų 

ribose. 

- 2021-05-11 

Nr. (4.39E)-

R2-1331 

Neatsižvelgta 

35. 2021-05-03 R1-3311  Nustatyti bendrojo plano teritorijoje urbanizuojamą teritoriją - 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-286 

Neatsižvelgta 

36. 2021-05-03 R1-3322  Žemės sklypą Liepų g. 64 pažymėti kaip daugiafunkcinę zoną - 2021-05-13 

Nr. (4.39E)-

R2-1362 

Neatsižvelgta 

37. 2021-05-03 

 

R1-3324  Pagal subalansuotą koncepciją Nr. 3 numatytą kelią planuoti 

taip, kad nekirstų nuosavybės teise priklausančių sklypų 

- 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-268 

Neatsižvelgta 

38. 2021-05-03 R1-3325  Numatyti žemės sklypui užstatymo intensyvumo ir užstatymo 

tankio rodiklių reikšmes: UT-60%, UI-250%, pastatų aukštį iki 20 

aukštų 

- 2021-05-12 

Nr. (4.39E)-

R2-1350 

Neatsižvelgta 

39. 2021-05-3 RS7-2294  Perkelti tranzitinį srautą iš centrinės miesto dalies - 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-278 

Neatsižvelgta 
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40. 2021-05-03 R1-3345  Iš teritorijos tarp dabartinės uosto ribos ir Naujosios Uosto 

gatvės eliminuoti visuomeninės ir gyvenamosios paskirties 

teritorijų naudojimo kryptį, Stariškių teritorijose nenumatyti 

pagrindinio centro zonos 

- 2021-05-13 

Nr. (4.39E)-

R2-1364 

Neatsižvelgta 

41. 2021-05-03 R1-3348  Luizės dvaro 8.10 Intensyvaus užstatymo gyvenamajai zonai 

numatyti didžiausią galimą vieno mažmeninės prekybos objekto 

bendrą plotą 2500 kv. m. 

- 2021-05-12 

Nr. (4.39E)-

R2-1353 

Neatsižvelgta 

42. 2021-05-03 RS7-2309 

 

 Pašalinti esminius skirtumus tarp koncepcijos ir sprendinių - 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-255 

Neatsižvelgta 

43. 2021-05-03 RS7-2310  Pašalinti esminius skirtumus tarp koncepcijos ir sprendinių - 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-274 

Neatsižvelgta 

44. 2021-05-03 RS7-2305 

 

 Pašalinti esminius skirtumus tarp koncepcijos ir sprendinių - 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-273 

Neatsižvelgta 

45. 2021-05-03 RS7-2308  Pašalinti esminius skirtumus tarp koncepcijos ir sprendinių - 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-271 

Neatsižvelgta 

46. 2021-05-03 R1-3354  Papildyti pagrindinio brėžinio reglamentų lentelę - 2021-05-14 

Nr. (4.39)-R2-

1381 

Neatsižvelgta 

47. 2021-05-04 RS7-2315  Keisti sprendinius, nurodančius uosto plėtros panaudojimui vien 

Melnragę ir šiaurinę uosto dalį. 

- 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-279 

Neatsižvelgta 

48. 2021-05-03 R1-3352  Pašalinti iš bendrojo plano sprendinių žymėjimus naujai plėtrai 

dabar egzistuojančių miškų, paplūdimio teritorijose. 

- 2021-05-14 

Nr. (31.1)-

RS2-299 

Neatsižvelgta 

49. 2021-05-03 R1-3349  Sprendiniai neatitinka tarybos pritartam 2 miesto koncepcijos 

variantui, numatyti uosto konversiją, sunkiasvoriam transportu 

planuoti aplinkkelius, koreguoti reikalavimus pramonės ir 

sandėliavimo įmonių teritorijoms, neplanuoti sunkiasvorio 

transporto Kalnupės ir Švyturio gatvėmis, atsisakyti Girulių, 

Melnragės miškų ir Poilsio parko dalies naikinimo dėl išorinio 

uosto aptarnavimui reikalingo infrastruktūros koridoriaus, didinti 

viešojo transporto prieinamumą, padarant jį nemokamu, 

numatyti aikšteles miesto pakraščiuose atvykstantiems iš 

Klaipėdos rajono. 

- 2021-05-14 

Nr. (4.39E)-

R2-1374 

Neatsižvelgta 

50. 2021-05-03 RS7-2311  Pašalinti esminius skirtumus bendrojo plano grafinės dalies 

sprendiniuose 

- 2021-05-12 

Nr. (31.1)-

RS2-270 

Neatsižvelgta 
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51. 2021-05-03 R1-3326  Pakeisti magistralinės gatvės trajektoriją - 2021-05-13 

Nr. (4.39E)-

R2-1360 

Neatsižvelgtas 

52. 2021-05-03 R1-3308  Pritaria bendrojo plano keitimo sprendiniams - 2021-05-12 

Nr. (4.39E)-

R2-1351 

Atitinka 

53. 2021-05-04 R1-3368  Nustatyti G2 naudojimo būdą - 2021-05-13 

Nr. (4.39E)-

R2-1361 

Neatsižvelgtas 

54. 2021-05-04 RS7-2326  Inicijuoti, kad pietinis aplinkkelis ir jo jungtis su magistrale 

Klaipėda-Vilnius būtų įtraukti kaip IXB transporto koridoriaus 

tęsinys, centriniame ir šiauriniame išvažiavimuose planuoti 

buferines (žalias) zonas. 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-288 

Neatsižvelgtas 

55. 2021-05-04 RS7-2325  Neplėsti prekybos plotų - 2021-05-14 

Nr. (31.1)-

RS2-298 

Neatsižvelgta 

56. 2021-05-04 RS7-2327 

RS7-2316 

(susieti) 

 Pašalinti esminius skirtumus bendrojo plano grafinės dalies 

sprendiniuose 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-283 

Neatsižvelgta 

57. 2021-05-04 RS7-2328  Panaikinti bendrojo plano sprendinį - Gatvių tinklo ir kategorijų bei 

infrastruktūros plėtros brėžinyje pažymėtą „Pagrindinę automobilių 

stovėjimo vietą miesto istorinio centro ribose siūlomą įrengti ir 

eksploatuoti šalia istorinio centro ir senamiesčio transporto žiedinių 

jungčių“ Nr. 3.  

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-266 

Neatsižvelgta 

58. 2021-05-04 RS7-2331  Numatyti jungtį dviratininkams per geležinkelį nuo miesto parko 

iki Melnragės, Švyturio gatvės pratęsimą jungti su nauja gatve, 

vedančia link šiaurinio jūrų uosto 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-289 

Neatsižvelgta 

59. 2021-05-04 RS7-2330  Perkelti autobuso stotelę nuo Girdavos g. 54 į Palangos plento 

pusę 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-291 

Neatsižvelgta 

60. 2021-05-04 RS7-2329  Pakoreguoti bendrojo plano aiškinamojo rašto sprendinį „VII. 16 pav. 

H.Manto gatvės perspektyvinė eismo organizavimo schema su NVTR 

linija. Gatvės skersinis pjūvis“, psl. 122. pagal darnaus judumo plano 

sprendinius Herkaus Manto gatvei, kuriuose numatyta kokybiška 

Vakarų Europos gatvės erdvė su prioritetu pėstiesiems, dviratininkams 

ir viešajam transportui.  

- 2021-05-11 

Nr. (31.1)-

RS2-264 

 

Neatsižvelgta 

61. 2021-05-04 RS7-2332  Neplėsti prekybos objektų plotų, palikti įvairių poilsio ir gyventojų 

užimtumo zonų, bendrojo plano netvirtinti iki Lietuvos 

Respublikos bendrojo plano patvirtinimo 

- 2021-05-14 

Nr. (31.1)-

RS2-297 

Neatsižvelgta 

62. 2021-05-04 RS7-2336  Iš miesto teritorijos iškeldinti AB „Klaipėdos mediena“, Klasco, 

Grigeo, kelius į uostą planuoti atskirais koridoriais už miesto ribų 

arba požeminius, 1 Melnragėje papildyti naudojimo būdą R 

žemės naudojimo būdu. 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-294 

Neatsižvelgta 
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63. 2021-05-04 RS7-2335  Atidėti bendrojo plano rengimą kol nebus patvirtintas Lietuvos 

Respublikos bendrasis planas 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-290 

Neatsižvelgta 

64. 2021-05-04 RS7-2334  Numatyti prieplaukas ties geležinkelio tiltu, prie tilto po Liepų 

gatve, ties botanikos sodu. Numatyti slipą ties Liepų g. tiltu, ties 

nauja gatve – Panevėžio gatvės pratęsimu. 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-284 

Neatsižvelgta 

65 2021-05-04 RS7-2333  Atverti miesto erdves, į konversijai planuojamas teritorijas įtraukti 

Žiemos uosto teritoriją. 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-293 

Neatsižvelgta 

66. 2021-05-05 UA1-197  Prioritetiniu numatyti (K) naudojimo būdą - 2021-05-13 

Nr. (4.39E)-

R2-1371 

Neatsižvelgta 

67. 2021-05-06 R1-3448  Bendrojo plano konkretizuoti sprendiniai prieštarauja teritorijos 

raidos alternatyvai. Bendrojo plano sprendiniuose numatyti 

socialinės infrastruktūros teritorijas, numatyti geležinkelio 

transporto atvykimą iš Pagėgių pusės, didinti viešojo transporto 

prieinamumą, padarant jį nemokamu.  

- 2021-05-12 

Nr. (4.39E)-

R2-1352 

Neatsižvelgta 

68. 2021-05-03 Pasiūlymas 

žodžiu 

 Atidėti bendrojo plano rengimą kol nebus patvirtintas Lietuvos 

Respublikos bendrasis planas. Pritaria Klaipėdos bendruomenių 

asociacijos pasiūlymui 

- 2021-05-14 

Nr. (4.39E)-

R2-1378 

Neatsižvelgta 

69. 2021-05-03 Pasiūlymas 

žodžiu 

 Kolegijos želdynų teritoriją bendrajame plane numatyti kaip miestui 

perduotą bendro naudojimo želdynų teritoriją 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-295 

Neatsižvelgta 

70. 2021-05-03 Pasiūlymas 

žodžiu 

 Inicijuoti, kad pietinis aplinkkelis ir jo jungtis su magistrale 

Klaipėda-Vilnius būtų įtraukti kaip IXB transporto koridoriaus 

tęsinys, centriniame ir šiauriniame išvažiavimuose planuoti 

buferines (žalias) zonas. 

- 2021-05-13 

Nr. (31.1)-

RS2-294 

Neatsižvelgta 
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3 PRIEDAI 

1 priedas. Informacija apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius ir pakartotinai 

pradėtą bendrojo plano baigiamąjį etapą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje 

www.klaipeda.lt (5 lapai). 

1.1 priedas Informacija apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius ir pakartotinai 

pradėtą bendrojo plano baigiamąjį etapą Klaipėdos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (3 

lapai). 

1.2 priedas Informacija apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius ir pakartotinai 

pradėtą bendrojo plano baigiamąjį etapą išsiųsta savivaldybėms, kurios ribojasi su planuojama 

teritorija (3 lapai). 

1.3 priedas Informacija apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius ir pakartotinai 

pradėtą bendrojo plano baigiamąjį etapą išsiųsta suinteresuotoms valstybės ir savivaldybės 

institucijoms, suinteresuotai visuomenei, įstaigoms ir organizacijoms, kurios raštu teikė 

pasiūlymus dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo (27 lapai) 

1.4 priedas Informacija apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius ir pakartotinai 

pradėtą bendrojo plano baigiamąjį etapą Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (4 lapai). 

1.5 priedas Informacija apie parengtus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius ir pakartotinai 

pradėtą bendrojo plano baigiamąjį etapą dienraščiuose „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Atvira 

Klaipėda“ ir „15 min“ (9 lapai). 

2 priedas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai patalpinti Klaipėdos miesto savivaldybės 

interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (10 lapų). 

2.1 priedas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių ekspozicija Klaipėdos miesto savivaldybės 

pastato I a. tambūro skelbimų lentoje (7 lapai). 

2.2 priedas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pakartotinio sprendinių viešo susirinkimo protokolas 

(18 lapų). 

2.3 priedas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pakartotinio sprendinių viešo susirinkimo protokolas 

paviešintas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt ir Teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt (2 

lapai). 

2.4 priedas Informacija apie patikslintus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius pagal 

baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadijoje teritorijų dokumentą derinančių institucijų 

pateiktas pastabas Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

(TPDRIS) www.tpdris.lt (3 lapai) 

2.5 priedas Informacija apie patikslintus Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius pagal 

baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadijoje teritorijų dokumentą derinančių institucijų 

pateiktas pastabas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt (3 

lapai) 
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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;
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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.
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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.

**********

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.
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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:

 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;
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 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 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,
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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. 

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
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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   

**********

Konferencija | Rengiamas Klaipėdos bendrasis planas
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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)

**********

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai 
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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,  PDF.

 

**********
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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.

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: 
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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%3D
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.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. T2-159 „Dėl pritarimo Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai)“

 Sprendimas

 Schema

**********

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

**********

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės grafine  medžiaga:

 Aiškinamasis raštas

 Priedai

 Išorinės struktūros brėžinys
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 Funkcinės struktūros brėžinys

 Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys,  panoramos

 Užstatymo tankumo brėžinys

 Užstatymo intensyvumo brėžinys

 Užstatymo aukščio brėžiniai metrais,  aukštų skaičiais

 Gamtinės struktūros brėžinys

 Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys

 NKP objektų sklaidos brėžinys

 Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys

 Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys

 Darbo vietų sklaidos brėžinys

 Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžiniai:  elektros tinklų,  dujotiekio tinklų,  šilumos tinklų,  vandentiekio
tinklų,  buitinių nuotekų ir atliekų tvarkymo,  lietaus vandens nuotekų

 Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys

 Probleminių arealų brėžinys

 **********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. AD1-605 " Dėl
pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo parengiamojo etapo sprendiniams"

 **********

Kviečiame susipažinti su gyventojų apklausos rezultatais:

 Pristatymas 

**********

Kviečiame 2016 m. 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:
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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, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@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.

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: https://www.klaipeda.lt;
http://www.tpdris.lt.

  **********

 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.
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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.
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, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@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.

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.
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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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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.
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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-
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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. 
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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
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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.
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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.

 

2021-03-16, 15:58

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos inf.



3/16/2021 Bendrojo plano keitimas teikiamas pakartotiniam viešam svarstymui

https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/bendrojo-plano-keitimas-teikiamas-pakartotiniam-viesam-svarstymui-1862763/,print.1 2/2

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

© 2020 Vakarų ekspresas
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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.
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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
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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
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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;



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.
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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.

**********

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.
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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:

 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;



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

https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000 6/17

 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 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,
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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. 

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
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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   

**********

Konferencija | Rengiamas Klaipėdos bendrasis planas
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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)

**********

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai 
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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,  PDF.

 

**********
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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.

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: 
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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%3D
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.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. T2-159 „Dėl pritarimo Klaipėdos
miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai)“

 Sprendimas

 Schema

**********

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

**********

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės grafine  medžiaga:

 Aiškinamasis raštas

 Priedai

 Išorinės struktūros brėžinys
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 Funkcinės struktūros brėžinys

 Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys,  panoramos

 Užstatymo tankumo brėžinys

 Užstatymo intensyvumo brėžinys

 Užstatymo aukščio brėžiniai metrais,  aukštų skaičiais

 Gamtinės struktūros brėžinys

 Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys

 NKP objektų sklaidos brėžinys

 Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys

 Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys

 Darbo vietų sklaidos brėžinys

 Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžiniai:  elektros tinklų,  dujotiekio tinklų,  šilumos tinklų,  vandentiekio
tinklų,  buitinių nuotekų ir atliekų tvarkymo,  lietaus vandens nuotekų

 Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys

 Probleminių arealų brėžinys

 **********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. AD1-605 " Dėl
pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo parengiamojo etapo sprendiniams"

 **********

Kviečiame susipažinti su gyventojų apklausos rezultatais:

 Pristatymas 

**********

Kviečiame 2016 m. 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:
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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, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@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.

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: https://www.klaipeda.lt;
http://www.tpdris.lt.

  **********

 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.



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

https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000 16/17

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.
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, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@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.

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.
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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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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:
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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;
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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
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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
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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-

Infoplanavimas RENGIAMI TP DOKUMENTAI Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD Klaipėdos
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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. 
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Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai
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https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?redirect=h… 4/4

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620, 
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210
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2.2 PRIEDAS





































2.3 PRIEDAS



5/16/2021 Klaipėdos m. - Savivaldybės lygmens bendrieji planai - Klaipėdos m. - Infoplanavimas

https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?redirect=h… 3/4

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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Klaipėdos BP Pagrindinis brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/1.-klaipedos-bp-pagrindinis-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/klaipedos-bp-pagrindinio-brezinio-reglamentu-lentele.pdf

Klaipėdos BP Gyvenamųjų teritorijų brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/2.-klaipedos-bp-gyvenamuju-teritoriju-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/3.-klaipedos-bp-krastovaizdzio-apsaugos-ir-tvarkymo-
brezinys.pdf

Klaipėdos BP Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/4.-klaipedos-bp-kulturos-vertyviu-apsaugos-ir-tvarkymo-
brezinys.pdf

Klaipėdos BP Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/5.-klaipedos-bp-gatviu-tinklo-ir-kategoriju-bei-
infrastrukturos-pletros-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/6.-klaipedos-bp-viesojo-transporto-marsruto-tinklo-ir-
dviraciu-trasu-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Elektros tiekimo sistemos brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/7.-klaipedos-bp-elektros-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Dujų tiekimo sistemos brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/8.-klaipedos-bp-duju-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Šilumos tiekimo sistemos brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/9.-klaipedos-bp-silumos-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Vandens tiekimo sistemos brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/10.-klaipedos-bp-vandens-tiekimo-sistemos-brezinys.pdf

Klaipėdos BP Nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/11.-klaipedos-bp-nuoteku-tvarkymo-sistemos-
brezinys.pdf

Klaipėdos BP Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/12.-klaipedos-bp-pavirsiniu-nuoteku-tvarkymo-
brezinys.pdf

Užstatymo aukščio schema

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/1-priedas.-uzstatymo-aukscio-schema.pdf

Užstatymo intensyvumo schema

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/2-priedas.-uzstatymo-intensyvumo-schema.pdf

Prekybos objektų sklaidos schema

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/3-priedas.-prekybos-objektu-sklaidos-schema.pdf

Teritorijos plėtojimo būdų schema

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/4-priedas.-teritorijos-pletojimo-budu-schema.pdf

Įgyvendinimo prioritetų schema 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/5-priedas.-igyvendinimo-prioritetu-schema.pdf

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMĄ DĖL SPECIALIOJO
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PRIPAŽINIMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO
SUDEDAMĄJA DALIMI

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.T2-147 16 Klaipėdos miesto
savivaldybės teritorijoje galiojančių savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų pripažinti Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sudedamąja dalimi.

Nuoroda į dokumentą: (https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/06/tarybos-sprendimas-del-
specialiuju-planu-paskelbimo-bp-susdedamaja-dalimi.pdf )
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2.5 PRIEDAS



8/13/2021 KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS | Klaipėdos miesto savivaldybė

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-bendrojo-plano-keitimas/2590 2/19

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
(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)
bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Teritorijų planavimo komisijoje suderintas BP teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai
institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 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;

 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.

**********



8/13/2021 KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS | Klaipėdos miesto savivaldybė

https://www.klaipeda.lt/lt/teritoriju-planavimas/urbanistinio-planavimo-programa/klaipedos-miesto-bendrojo-plano-keitimas/2590 3/19

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

Pridedama:

 Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pakartotinio viešinimo visuomenės dalyvavimo ataskaita.

 Priedai.

**********

Informuojame, kad, atsižvelgiant į pakartotinio supažindinimo su parengtais Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo
sprendiniais metu gautą pastebėjimą, ištaisyta įsivėlusi gramatinė klaida Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo
aiškinamajame rašte - žodžių junginyje „darnus judumas“ išbraukta nereikalinga „r“ raidė.

Pridedama.  Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo aiškinamasis raštas.

**********

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 keitmo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo susirinkimo protokolas;

 Klaipėdos miesto bendrojo plano keitmo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo dalyvių sąrašas;

 2021 m. sausio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-32 "Dėl
įgaliojimo";

 Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo pasiūlymų registracijos
lapas.

**********

Primename, kad viešas susirinkimas, kurio metu bus pakartotinai viešai supažindinta su Klaipėdos miesto bendrojo
plano keitimo sprendiniais įvyks 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 viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su
bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 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
Kviečiame dalyvauti suinteresuotos visuomenės atstovus.
Papildomam viešumui užtikrinti viešas svarstymas bus transliuojamas viešai per Klaipėdos miesto savivaldybės
Youtube kanalo tiesioginę transliaciją https://youtu.be/2a_0uFbf5Ro


