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1 Įvadas. Bendrieji duomenys 
 
 
 
 

1. Detaliojo planavimo organizatorius: Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktorius, Liepų 
g. 11, Klaip÷da, tel. (8~46) 396164, el. paštas raimonda.kranauskaite@klaipeda.lt. 

 
2. Detaliojo plano reng÷jas: TAEM projektų valdymas, UAB (buv. UAB „SKB statyba“), buvein÷s adresas: 

Smolensko g. 10, 03201 Vilnius. Projekto vadov÷ Vita Salap÷tien÷, at. Nr. 23337. 
 
3. Planuojama teritorija: apie 47 ha teritorija tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. 

Klaip÷dos mieste. 
 
4. Detaliojo plano lygmuo: vietov÷s lygmens. 
 
5. Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai:  

� suformuoti žem÷s sklypus visuomenin÷s paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir 
rekreacin÷ms teritorijoms,  

� nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas,  
� planuoti naujus p÷sčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą. 

 
6. Planavimo procesas:  
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Preliminari 

planavimo proceso trukm÷  2011 m. II ketv. – 2013 m. II ketv. 
6.1. Parengiamajame etape – detaliojo plano reng÷jas parengia planuojamos teritorijos toponuotrauką. 
6.2. Detaliojo plano rengimo etape plano reng÷jas atlieka: 

6.2.1. esamos būkl÷s analiz÷s stadijoje – įvertinami esamos teritorijos (žem÷s sklypų) užstatymas, 
inžinerinių tinklų koridoriai, gatvių ribos, apskaičiuojamas pralaidumas ir automobilių stov÷jimo vietų skaičius, 
želdinių, kurie turi būti saugomi, būkl÷. Nustatomi p÷sčiųjų ir dviratininkų srautai, p÷sčiųjų gatvių poreikis ir 
tam tikslui reikalingi plotai. Nustatomos teritorijos vystymo tendencijos, problemin÷s situacijos. Nustatomas 
visuomeninių socialinių objektų poreikis atliekant gretimų socialinių objektų išsid÷stymo, pasiekiamumo analizę 
ir aptarnavimo spindulius pagal gyventojų skaičių planuojamoje teritorijoje. 

6.2.2. koncepcijos nustatymo stadija – numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios 
kryptys, eismo organizavimas ir naujų socialinių objektų dydis bei išd÷stymas. Koncepcijos variantai su erdviniu 
sprendimu, skirtingais užstatymo tipais teikiami svarstyti suinteresuotai visuomenei, apibendrinamos gautos 
pastabos, argumentuotai jas vertinant. Atliekamos strateginio teritorijų planavimo dokumento sprendinių 
pasekmių aplinkai vertinimo procedūros. Suderinta detaliojo plano koncepcija teikiama tvirtinti Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s tarybai.  

6.2.3. sprendinių konkretizavimo stadija – numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemon÷s, 
statybų ir aplinkos tvarkymo programa, veiklos reglamentavimas, nustatomas sklypų paskirties keitimo poreikis ir 
pasiūlomi sprendiniai. Nustatomos sklypų ribos ir automobilių stov÷jimo vietos, visuomen÷s poreikiams reikalingi 
plotai, želdynai, infrastruktūros koridoriai.  

6.3. teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etape – atliekamas detalus 
pasekmių vertinimas visiems urbanistiniams elementams. Gauti pasiūlymai ir pretenzijos įvertinami ir 
pateikiamos argumentuotos, teis÷s aktais pagrįstos išvados. 

6.4. baigiamajame etape – atliekamas viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrin÷jimo 
procedūros, projektas pateikiamas tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms. 
Suderintas ir patikrintas projektas nustatyta tvarka teikiamas tvirtinti.  

 
7. Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka. 
 
8. Detaliojo planavimo pagrindas ir sąlygos: 
Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos 

direktoriaus 2010 m. birželio 15 d. įsakymu „D÷l detaliųjų planų rengimo“ Nr. AD1-1110; Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. AD1-1706 patvirtinta „Planavimo 
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programa apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. detaliajam planui rengti“; 
planavimo užduotimi, patvirtinta Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 22 
d. įsakymu Nr. AD1-2362; 2011 m. liepos 27 d. paslaugos teikimo sutartimi Nr. J12-252 ir 2010 m. rugs÷jo 9 d. 
planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-43: 

� Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2010 
m. rugs÷jo 9 d. išduotos „Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti“ Nr. AR9-43; 

� Klaip÷dos visuomen÷s sveikatos centro 2010 m. liepos 15 d. išduotos „Planavimo sąlygos 
detaliojo planavimo dokumentui rengti“ Nr. E2-46; 

� LR AM Klaip÷dos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. liepos 16 d. raštas „D÷l sąlygų 
detaliajam planui rengti“ Nr. (9.14.3)-LV4-3758; 

� Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Urbanistin÷s pl÷tros departamento Žem÷tvarkos ir 
teritorijų pl÷tros skyriaus 2010 m. liepos 21 d. raštas „D÷l sąlygų detaliajam planui rengti“ Nr. 
VS-2995; 

� Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto ūkio departamento 2010 m. liepos 26 d. 
raštas „D÷l sąlygų teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. detaliajam 
planui rengti“ Br, VS-3053. 

 
9. Detaliojo planavimo topografinis pagrindas:  
Detalusis planas rengiamas UAB „Geometra“ 2011 m. parengtos skaitmenin÷s toponuotraukos (M1:500) 

pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema-Baltijos (žr. priedą Nr. 1). 
 
10. Teritorijoje galioja šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai: 
1) bendrųjų planų:  

� Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin., 2002, Nr. 110-4852); 
� Klaip÷dos miesto bendrasis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. 

T2-110, registro Nr. 07-22 
 
 
2) specialiųjų planų: 

� Klaip÷dos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaip÷dos 
miesto tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registro Nr. 00-15; 

� Klaip÷dos miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schema (specialusis planas), patvirtinta 
Savivaldyb÷s tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T2-201; 

� Klaip÷dos miesto vizualin÷s informacijos ir išorin÷s reklamos specialusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registro Nr. 05-32; 

� Spaudos kioskų Klaip÷dos mieste išd÷stymo schema, patvirtinta Savivaldyb÷s tarybos 2007-10-25 
sprendimu Nr. T2-330, registro Nr. 07-59; 

� Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaip÷dos mieste specialusis planas ir 
reglamentas, patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registro Nr. 01-62; 

� Klaip÷dos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis planas, 
patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74, (pakeitimas 2009-05-29 
sprendimu Nr. T2-221), registro Nr. 05-7; 

� Klaip÷dos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registro Nr. 09-9; 

� Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo 
konteinerių stov÷jimo vietų ir aikštelių išd÷stymo schema (parengta Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokyb÷s skyriaus). 

 
3) detaliųjų planų:  

� Pramoninio rajono tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. sklypų išplanavimo projektas, patvirtintas 
Klaip÷dos miesto valdybos 1995-12-07 sprendimu Nr. 635, registro Nr. 95-8 

� Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus 2006-07-13 įsakymu Nr. AD1-1629, registro Nr. 06-28 

� Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus 2008-05-22 įsakymu Nr. AD1-965, registro Nr. 08-30; 

� Žem÷s sklypų Baltijos pr. 8B ir 8D detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus 2007-07-10 įsakymu Nr. AD-1590, registro Nr. 07-33; 

� Žem÷s sklypo Baltijos pr. 10 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos 
direktoriaus 2003-12-31 įsakymu Nr. 1334, registro Nr. 03-76; 
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� Žem÷s sklypų Baltijos pr. 12A, 12B, 12C detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2006-
05-25 sprendimu Nr. T2-192, registro Nr. 06-16; 

� Atskirų sklypų prie Taikos pr. neužstatytų plotų atkarpoje nuo Sausio 15-osios g. iki Baltijos pr. 
detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. 1-354, registro Nr. 
04-56; 

� Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr. detalusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-265, Registro Nr. 05-30; 

� Žem÷s sklypų Baltijos pr. 24C ir Taikos pr. 64/Baltijos pr. 24B detalusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-76, registro Nr. 05-8; 

� Teritorijos tarp Taikos pr., Baltijos pr., Minijos ir Dubysos g. detalusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s tarybos 2002-12-05 sprendimu Nr. 650, registro Nr. 02-67; 

� Kvartalo tarp Baltijos pr., Minijos ir Merkio gatvių detalusis planas, patvirtintas Klaip÷dos miesto 
valdybos 1997-03-27 sprendimu Nr. 190, registro Nr. 97-6; 

� UAB „Neste Lietuva“ žem÷s sklypo Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžoje detalusis planas, 
patvirtintas Savivaldyb÷s valdybos 2002-01-17 sprendimu Nr. 9, registro Nr. 02-3; 

� Žem÷s sklypų Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s valdybos 
2002-04-04 sprendimu Nr. 148, registro Nr. 02-24; 

� Uosto ir rezervin÷s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Varn÷nų g. detalusis planas, 
patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2006-11-30 sprendimu Nr. T2-353, registro Nr. 06-59. 

 
4) kitų dokumentų:  

� Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6 detaliojo plano projektas, sąlygos patvirtintos 2007-12-07, plano 
reng÷jas arch. R. Valiukonis (tel. 867076877); 

� Žem÷s sklypo Šilut÷s pl. 32/Baltijos pr. 2 detaliojo plano projektas, sąlygos patvirtintos 2008-04-
09, organizatorius UAB „Sostena Auto“ (tel. 869831727); 

� Žem÷s sklypo Dubysos g. 64 detaliojo plano projektas, sąlygos patvirtintos 2009-04-08, plano 
reng÷jas UAB „A405“ (tel. 846380998); 

� Žem÷s sklypo Dubysos g. 64 detaliojo plano projektas, sąlygos patvirtintos 2008-02-26, plano 
reng÷jas R. Valiukonis (tel. 867076877); 

� Žem÷s sklypo Dubysos g. 58A ir teritorijos Dubysos g. 60 detaliojo plano projektas, sąlygos 
patvirtintos 2008-02-29. Plano reng÷jas uab „Studija 33“ (tel. 846300163); 

� Teritorijos prie Baltijos prospekto, Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. Bei Baltijos pr. ir Taikos pr. 
sankryžų, Klaip÷doje, detaliojo plano projektas, sąlygos patvirtintos 2010-01-27, plano reng÷jas 
UAB „Hidrostatybos projektai“, projekto vadov÷ A. Jankuvien÷ (tel. 846383391) 

 
 
5) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai:  
Inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodomi komunikacijų koridoriai. 
 
11. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:  

� Transporto organizavimo ir automobilių pastatymo (nurodomas optimalus transporto 
organizavimo variantas, gatvių kategorijos, jų apsaugos zonos);  

� P÷sčiųjų ir dviratininkų eismo organizavimo (prisijungiant prie esamo jų tinklo, numatant 
p÷sčiųjų ir dviratininkų tiltus, pritaikytus žmon÷ms su negalia);  

� Inžinerinių tinklų vystymo (nurodant esamų ir planuojamų tinklų apsaugos zonas, normuojamus 
atstumus tarp jų, servitutus, derinant pakitimus su tinklų valdytojais); 

� Užstatymo apribojimų (nustatant sklypų ribas ir normuojamus atstumus iki gretimybių, parenkant 
geriausią miestui funkciją; nustatant privalomuosius reikalavimus pastatų architektūrinei 
išraiškai); 

� Tūrin÷s erdvin÷s koncepcijos formavimo (parenkant išraiškingiausią siluetą kvartalo kontekste, 
vertinant ir tolimose perspektyvose, apžvalgos panoramose formuojamą siluetą); 

� Racionalaus žem÷s naudojimo (derinant su valstybin÷s žem÷s naudojimą kontroliuojančia 
institucija iki Nuolatin÷s statybos komisijos pos÷džio); 

� Poveikio gyvenamajai ir gamtinei aplinkai (atliekant vertinimus); 
� Atitikties patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams (grafin÷s dalies sud÷tyje pateikiant 

atitinkamas spalvotas ištraukas iš galiojančių planuojamoje teritorijoje (ir besiribojančiose su ja 
gretimyb÷se) bei teritorijų planavimo registre įregistruotų planavimo dokumentų ištraukas); 

� Normuojamų atstumų, sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo. 
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12. Detalusis planas parengtas vadovaujantis: 
� LR teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391 su v÷lesniais); 
� Detaliųjų planų rengimo taisykl÷mis (Žin., 2006, Nr. 114-4364 su v÷lesniais pakeitimais); 
� Visuomen÷s dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099 su 

v÷lesniais pakeitimais); 
� Žem÷s sklypų pagrindin÷s tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija 

(Žin., 2005, Nr. 41-1317 su v÷lesniais pakeitimais ir papildymais). 
� LR statybos įstatymu 1996 m. kovo 19 d. Nr. I–1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788 su v÷lesniais 

pakeitimais); 
� LR žem÷s įstatymu 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (Žin., 1994, Nr. 34-620 su v÷lesniais 

pakeitimais); 
� „Pagrindin÷s tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties žem÷s sklypų naudojimo būdų turiniu, žem÷s 

sklypų naudojimo pobūdžių sąrašu ir jų turiniu“, patvirtintu LR Žem÷s ūkio ministro ir LR 
Aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D–37/D1-40 (Žin., 2005, Nr. 14-450 su 
v÷lesniais pakeitimais); 

� Statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27–773 su v÷lesniais pakeitimais); 

� Atskirųjų rekreacin÷s paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) 
nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 
D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624 su v÷lesniais pakeitimais); 

� Žem÷s sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisykl÷mis, 
patvirtintomis LR Žem÷s ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D–
452/D1–513 (Žin., 2004, Nr. 149-5420 su v÷lesniais pakeitimais); 

� Specialiosiomis žem÷s ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992, Nr.22-652 su v÷lesniais 
pakeitimais); 

� Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisykl÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
Sveikatos apsaugos ministro „D÷l Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878 su v÷lesniais); 

� LR Energetikos įstatymu 2002 m. geguž÷s 16 d. Nr. IX-884 (Žin.2002, Nr. 56–2224 su v÷lesniais 
pakeitimais); 

� Žem÷s servitutų nustatymo administracinio akto taisykl÷mis; 
� Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 

113-4228 su v÷lesniais pakeitimais); 
� Gamtinio karkaso nuostatais (Žin., 2007, Nr. 22-858 su v÷lesniais pakeitimais); 
� LR Kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1076 su v÷lesniais pakeitimais). 
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2 Esamos būkl÷s analiz÷ 
 
 
 
 

2.1 Teisin÷s aplinkos analiz÷ ir vertinimas 
 
 
 

Šiame skyriuje pateikiama patvirtintų teisinių norminių aktų, parengtų nacionalinio, regiono ir vietov÷s 
teritorijų ir strateginių planavimo dokumentų analiz÷. 

 
 

2.1.1 Pagrindin÷s detaliojo plano sąvokos 
 
 
Pagal LR teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5532; 2006, 

Nr. 66-2429; 2008, Nr. 10-337, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 144-6351, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 65-3195; 2010, Nr. 84-
4404, su v÷lesniais pakeitimais ir papildymais): 

Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žem÷s sklypų ribos, 
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos).  

Detalusis teritorijų planavimas – savivaldyb÷s teritorijos dalių planavimas žem÷s sklypo riboms 
nustatyti, naudojimo ir veiklos jame pl÷tojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti. 

Formuojamas žem÷s sklypas – žem÷s sklypas, kurio planuojamoje teritorijoje nustatomos ribos, plotas, 
pagrindin÷ tikslin÷ žem÷s naudojimo paskirtis bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.. 

Planavimo sąlygos – planuojamai teritorijai taikomi specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų ir teritorijų 
planavimo normų reikalavimai ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, taip pat ūkio šakų 
pl÷tros programų ir strateginių dokumentų nuostatos, sąlygas išduodančių institucijų reikalavimai d÷l teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo. 

Planavimo sąlygų sąvadas – savivaldyb÷s administracijos valstyb÷s tarnautojo savivaldyb÷s vyriausiojo 
architekto patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo 
sąlygos. 

Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas – detaliųjų planų sprendiniuose nustatyto konkretaus 
teritorijos naudojimo tipo ir jo pl÷tojimo reikalavimų ir apribojimų visuma, privaloma rengiant statinių statybos 
ir kitos veiklos projektus.. 

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas – teritorijų planavimo proceso etapas, 
kurio metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais aspektais ir tvarka) įvertinamas 
rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis 
ir (ar) trumpalaikis poveikis 

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas – procedūra, kurios metu tarpusavyje suderinami parengtų 
ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, patikrinama, ar buvo laikytasi planavimo sąlygų ir kitų 
teritorijų planavimą reglamentuojančių teis÷s aktų reikalavimų. 

Komunikacinis koridorius – nuosavyb÷s ar patik÷jimo teise savivaldyb÷s valdoma žem÷s juosta tarp 
gatvių raudonų linijų, kelių apsaugos arba žaliojoje zonoje, skirta požeminių ir antžeminių inžinerin÷s 
infrastruktūros objektų (komunalinių inžinerinių tinklų ir įrenginių) statybai ir eksploatacijai; šios juostos plotis 
priklauso nuo esamų, perspektyvinių inžinerinių tinklų kiekio. Komunikacinių koridorių naudojimo tvarką nustato 
savivaldybių tarybos. 

 
Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin. 1996, Nr. 32–788; ir v÷lesnius pakeitimus ir 

papildymus): 
Inžineriniai statiniai – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, 

kurie n÷ra pastatai. 
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Inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar 
vietiniai vandentiekio, nuot÷kų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros 
perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. 

 
Pagal Planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82-1965 su 

v÷lesniais pakeitimais): 
Planuojama ūkin÷ veikla – numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių 

rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologin÷s įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, 
gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žem÷s gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos 
išteklių naudojimą, taip pat žem÷tvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir 
kitą ūkinę veiklą, galinčią tur÷ti poveikį aplinkai.  

Poveikis aplinkai – numatomas aplinkos pokytis, kurio priežastis yra planuojama ūkin÷ veikla. 
Reikšmingas poveikis aplinkai – numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai išvengti, 

sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina numatyti atitinkamas priemones. 
 
 

2.1.2 Teritorijų planavimo dokumentų analiz÷ 
 
 
 
Rengiant teritorijos „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. detalųjį 

planą“ buvo išanalizuoti ir įvertinti šie planuojamojoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo, strateginiai 
dokumentai bei institucin÷s sąlygos:  

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas; Klaip÷dos miesto bendrasis planą*s; Klaip÷dos miesto 
dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema*; Klaip÷dos miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schema 
(specialusis planas)*; Klaip÷dos miesto vizualin÷s informacijos ir išorin÷s reklamos specialusis planas*; Spaudos 
kioskų Klaip÷dos mieste išd÷stymo schema*; Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaip÷dos mieste 
specialusis planas ir reglamentas*; Klaip÷dos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros 
specialusis planas*; Klaip÷dos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planą*s; Klaip÷dos 
miesto savivaldyb÷s mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stov÷jimo vietų ir 
aikštelių išd÷stymo schema; Pramoninio rajono tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. sklypų išplanavimo projektas; 
Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detalusis planą*s; Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8 detalusis planas*; Žem÷s sklypų 
Baltijos pr. 8B ir 8D detalusis planas*; Žem÷s sklypo Baltijos pr. 10 detalusis planas*; Žem÷s sklypų Baltijos pr. 
12A, 12B, 12C detalusis planas*; Atskirų sklypų prie Taikos pr. neužstatytų plotų atkarpoje nuo Sausio 15-osios g. 
iki Baltijos pr. detalusis planas*; Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr. detalusis 
planas*; Žem÷s sklypų Baltijos pr. 24C ir Taikos pr. 64/Baltijos pr. 24B detalusis planas*; Teritorijos tarp Taikos 
pr., Baltijos pr., Minijos ir Dubysos g. detalusis planas*; Kvartalo tarp Baltijos pr., Minijos ir Merkio gatvių 
detalusis planas*; UAB „Neste Lietuva“ žem÷s sklypo Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžoje detalusis planas*; Žem÷s 
sklypų Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 detalusis planas*; Uosto ir rezervin÷s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio 
ir Varn÷nų g. detalusis planas*. 

 
* - detalizuojama tekste žemiau. 
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Klaip÷dos miesto bendrojo plano sprendiniuose analizuojamoje teritorijoje numatoma kitos paskirties 
žem÷ (žr. 2.1.1 pav. ir 2.1.1 lentelę): 
 

  
2.1.1 pav. Teritorijos naudojimo reglamentų sprendiniai planuojamai teritorijai Klaip÷dos miesto 

bendrojo plano sprendiniuose 
 

 
2.1.1 lentel÷. Teritorijos naudojimo reglamentai numatyti planuojamai teritorijai 

Detaliojo 
plano 
vieta 
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Klaip÷dos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schemoje per analizuojamą teritoriją 
eina dviračių magistral÷, B2 kategorija, antraeiliai dviračių takai. Planuojamą teritoriją supa gatv÷s su 
antraeiliais dviračių takais (žr. 2.1.2 pav.). 
 

 
2.1.2 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schemos

Detaliojo 
plano vieta 
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Klaip÷dos miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schemoje analizuojamoje teritorijoje numatomas leidžiamas 
pastatų aukštingumas iki 100 m (žr. 2.1.3 pav.).  
 

 
2.1.3 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schemos 

 

Detaliojo 
plano vieta 
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Klaip÷dos miesto vizualin÷s informacijos ir išorin÷s reklamos specialiojo plano sprendiniuose 
analizuojamoje teritorijoje vyrauja verslo komercin÷ zona (leidžiami maži, vidutiniai ir dideli komerciniai 
reklamos įrenginiai, rekomenduojami dinaminiai reklamos įrenginiai), nedidel÷je teritorijos dalyje numatyta 
daugiaaukšt÷ gyvenamoji zona (leidžiami maži ir vidutiniai komerciniai reklamos įrenginiai), analizuojamą 
teritoriją kerta magistralinis dviračių takas, kurį supa rekreacin÷ zona (RK1), kurioje komerciniai reklamos 
įrenginiai neleidžiami.  Per analizuojamą teritoriją eina magistralin÷s miesto gatv÷s, kurių zonoje leidžiami 
maži, vidutiniai ir dideli komerciniai reklamos įrenginiai. Analizuojamoje teritorijoje yra viena komercin÷s 
reklamos stendų įrengimų konkursin÷ vieta (žr. 2.1.4 pav.). 
 

 

 
2.1.4 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto vizualin÷s informacijos ir išorin÷s reklamos specialiojo plano 

 

Detaliojo 
plano vieta 
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Spaudos kioskų Klaip÷dos mieste išd÷stymo schemoje analizuojamoje teritorijoje numatyta viena 
perspektyvin÷ spaudos kiosko vieta (žr. 2.1.5 pav.). 
 

 
2.1.5 pav. Ištrauka iš spaudos kioskų Klaip÷dos mieste išd÷stymo schemos 

 
 

Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo šildymui Klaip÷dos mieste specialiuoju planu ir reglamentu 
numatyta, kad analizuojamoje teritorijoje, kur vyrauja pastatų šildymas iš centralizuotų sistemų (išskyrus 
pavienius atvejus), leidžiama renovuoti esamus CŠT, kloti naujus CŠT, atjungti gyvenamųjų namų butus nuo CŠT 
tik pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, rengti konkrečių objektų projektus (sprendžiant šilumos tiekimo 
naujiems objektams klausimą, pirmiausia nagrin÷ti galimybę prisijungti prie CŠT). Tais atvejais, kai prisijungti 
prie esamų centralizuotų  įrenginių  techniškai sud÷tinga, kai kuriems objektams bei jų grup÷ms gali būti 
projektuojami individualūs inžineriniai įrenginiai. Taip pat tais atvejais, kai statiniuose, kurių šilumos poreikiai 
yra labai nedideli ir juose netikslinga įrengti CŠT įrangą, galima numatyti šildymą elektra. Jeigu naujai statomo 
ar įrengiamo  objekto šildymo būdas priklauso nuo veiklos pobūdžio (pvz., pramon÷s įmon÷s technologijai reikia 
daug elektros energijos), tokiam objektui  bei  jo  grupei  projektuojami  individualūs  inžineriniai įrenginiai. 

Detaliojo 
plano vieta 
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Pagal Klaip÷dos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano 

sprendinius analizuojamoje teritorijoje yra pakankamai išvystytas buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklas, nauji 
tinklai neplanuojami (žr. 2.1.6 pav. ir 2.1.7 pav.). 
 

 
2.1.6 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros 

specialiojo plano sprendinių 
 
 

 
2.1.7 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros 

specialiojo plano sprendinių 

Detaliojo 
plano vieta 
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Klaip÷dos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialiojo plano sprendiniuose (žr. 2.1.8 
pav.) į analizuojamą teritoriją iš dalies patenka trys lietaus vandens surinkimo baseinai. Planuojamoje 
teritorijoje pažym÷ti projektuojami lietaus nuotekų tinklai. Tačiau keičiant teritorijos naudojimo charak-
teristikas, šie projektuojami nuotekų tinklai taip pat gali iš dalies pasikeisti. 
 

 
2.1.8 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialiojo plano 

 
 

Detaliojo 
plano vieta 
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Pramoninio rajono tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. sklypų išplanavimo projekte (žr. 2.1.9 pav.) buvo 
suformuoti sklypai, numatyti įvažiavimai į juos, apželdinimo sprendiniai. Projektas patvirtintas 1995 m. Lyginant 
šio projekto ir esamos situacijos sklypų ribas, matyti, kad dalis sklypų nebuvo suformuoti (apie pastatą Baltijos 
pr. 4). Dalis sklypų buvo nesuprojektuoti šiuo projektu, tačiau v÷liau suformuoti ir įteisinti (Dubysos g. 62 ir 
60a). Kai kurie jų skilo į keletą sklypų ar buvo apjungti. Tačiau dauguma projekto sprendinių atitinka esamą 
situaciją. 
 

 
2.1.9 pav. Ištrauka iš Pramoninio rajono tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. sklypų išplanavimo projekte 
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Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detaliojo plano sprendiniais (žr. 2.1.10 ir 2.1.11 pav.) numatytas  sklypo 
prioritetinis naudojimo būdas – komercin÷ teritorija, sklypo naudojimo pobūdis – K1, numatyti įvažiavimai ir 
išvažiavimai iš sklypo, statomų statinių zona, kiti reglamentai. Šiuo metu šiame sklype pastatytas prekybinis 
pastatas su administracin÷mis ir sand÷liavimo patalpomis.  
 

 
2.1.10 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Baltijos pr. 6A, Klaip÷da  

 

 
2.1.11 pav. Ištrauka iš Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detaliojo plano sprendinių 

 

Analizuojamo 
detaliojo 
plano vieta 
Baltijos pr. 6A 
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Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8 detaliojo plano sprendiniais (Žr. 2.1.12 ir 2.1.13 pav.) numatyta  nekeisti 
sklypo naudojimo paskirties (paliekant ją kitą (komercinę, K), nurodant sklypo naudojimo pobūdį – teritorijos 
prekybos, smulkios gamybos įmon÷ms statyti, įrengti ir eksploatuoti (K1). Numatyti įvažiavimai ir išvažiavimai į 
sklypus Baltijos pr. 8 ir Baltijos pr. 6b. Sklype numatyta statyti 2 aukštų komercinį pastatą su požemine 
automobilių saugykla. Nustatyti kiti naudojimo režimai ir sprendiniai. Šiuo metu šiame sklype n÷ra pastatyta 
pastatų.  
 

 
2.1.12 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Baltijos pr. 8, Klaip÷da. 

 

 

 
2.1.13 pav. Ištrauka iš žem÷s sklypo Baltijos pr. 8  detaliojo plano sprendinių. 

Analizuojamo 
detaliojo 
plano vieta 
Baltijos pr. 8 
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Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8B ir 8D detaliojo plano sprendiniais (žr. 2.1.14 ir 2.1.15 pav.) numatyta  
apjungti sklypus į vieną, nekeičiant jų esamų ribų bei plotų, nustatyti sklypo naudojimo paskirtį ir būdą: kita: 
gyvenamoji teritorija (G), pobūdį – daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G2), numatytas važiavimas į sklypą 
iš gretimo sklypo (Baltijos pr. 8A). Sklype numatyta statyti 5-25 aukštų daugiabučius gyvenamuosius namus su 2 
aukštų požemine automobilių saugykla. Nustatyti kiti naudojimo reglamentai ir sprendiniai. Šiuo metu sklype 
pastatai n÷ra pastatyti. 

 

 
2.1.14 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Baltijos pr. 8B ir 8D, Klaip÷da. 

 
 

   
2.1.15 pav. Ištrauka iš žem÷s sklypo Baltijos pr. 8B ir 8D  detaliojo plano sprendinių. 

 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta 
Baltijos pr. 8B ir 
Baltijos pr. 8D 
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Žem÷s sklypo Baltijos pr. 10  detaliojo plano sprendiniais (žr. 2.1.16 ir 2.1.17 pav.) numatyta sklypą 
padalinti į sklypus, numatant žem÷s sklypo naudojimo būdas ir pobūdis (K), užstatyti leidžiama teritorija, kiti 
užstatymo reglamentai. Šiuo metu viename iš sklypų rekonstruotas esamas pastatas (jo plotas padid÷jo ~2 
kartus). 
 

 
2.1.16 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Baltijos pr. 10, Klaip÷da. 

 

 
2.1.17 pav. Ištrauka iš žem÷s sklypo Baltijos pr. 10  detaliojo plano sprendinių 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta 
Baltijos pr. 10 
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Žem÷s sklypo Baltijos pr. 12A, 12B, 12C  detaliojo plano sprendiniais (žr. 2.1.18 ir 2.1.19 pav.) numatyta 
sklypus Baltijos pr.12B, 12C sujungti į vieną sklypą. Sklypo Baltijos pr. 12a ribos nekeičiamos. Numatyta sklypo 
Baltijos pr. 12A paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercin÷s paskirties objektų teritorija, naudojimo pobūdis – 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Numatyta sklypų Baltijos pr. 12B ir 12C paskirtis – kita, 
naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų 
statybos. Nustatyti kiti reglamentai. Šiuo metu šioje teritorijoje pastatyti numatyti objektai (daugiabutis 
gyvenamasis namas ir komercinis pastatas). 
 

 
2.1.18 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Baltijos pr. 12A, 12B, 12C, Klaip÷da. 

 

 
2.1.19 pav. Ištrauka iš žem÷s sklypo Baltijos pr. 12A,12B,12C  detaliojo plano sprendinių 

 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta 
Baltijos pr. 12A, 
Baltijos pr. 12B, 
Baltijos pr. 12C 
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Atskirų sklypų prie Taikos pr. neužstatytų plotų atkarpoje nuo Sausio 15-osios g. ir Baltijos pr. detaliojo 
plano sprendiniuose (žr. 2.1.20 ir 2.1.21 pav.) numatyta suformuoti naują viešosios paskirties (V4) sklypą šalia 
Dubysos g. ir Taikos pr. sankirtos, skirtą valstyb÷s valdžios ir savivaldos institucijoms ir įstaigoms statyti, 
nustatyti sklypo naudojimo režimai. Šiuo metu sklypas n÷ra įteisintas, jo vietoje pastatų nepastatyta. Šalia šio 
sklypo yra aikštel÷ ir takas, naudojami Taikos pr. 67 reikm÷ms, tod÷l įsiterpusią teritoriją analizuojamu 
detaliuoju planu numatoma prijungti prie sklypo Taikos pr. 67. Sprendiniuose numatyti p÷sčiųjų takai, keleivių 
išlaipinimo vietos. 
 

 
2.1.20 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: atskiri sklypai prie Taikos pr. 

neužstatytų plotų  atkarpoje nuo Sausio 13-osios g. iki Baltijos pr. , Klaip÷doje. 
 

 
2.1.21 pav. Ištrauka iš atskirų sklypų prie Taikos pr. neužstatytų plotų atkarpoje nuo Sausio 15-osios g. 

ir Baltijos pr. detaliojo plano sprendinių 

Analizuojamo detaliojo plano vieta 
(planuojamos teritorijos riba tęsiasi iki 
Sausio 15-osios g.) 
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Teritorijos tarp Taikos pr., Baltijos pr., Minijos g. ir Dubysos g. detaliojo plano sprendiniuose (žr. 2.1.22 
ir 2.1.23 pav.) numatyta suformuoti sklypus, nustatyti jų užstatyti leidžiamas teritorijas, kitus teritorijos 
naudojimo reglamentus. Viename iš sklypų (Taikos pr. 64) numatyta aikšt÷ su tribūnomis skirta visuomen÷s 
poreikiams. Kituose sklypuose numatyta įvairių komercin÷s ir visuomenin÷s paskirties pastatų statyba. Šiuo metu 
vystant šią teritoriją vadovaujamasi 2005 m. patvirtintais detaliaisiais planais „Teritorijos tarp Minijos g., 
Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr. detaliuoju planu“ (žr. 2.1.26 ir 2.1.27 pav.) ir „Žem÷s sklypų Baltijos pr. 
24C ir Taikos pr. 64/Baltijos pr. 24B detalusis planas“ (žr. 2.1.28 ir 2.1.29 pav.). 

 

 
2.1.22 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: teritorija tarp Taikos pr., Baltijos 

pr., Minijos g. ir Dubysos g. Klaip÷doje. 
 

 
2.1.23 pav. Ištrauka iš teritorijos tarp Taikos pr., Baltijos pr., Minijos g. ir Dubysos g. detaliojo plano 

sprendinių 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta  
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Kvartalo tarp Baltijos pr., Minijos ir Merkio gatvių detaliojo plano sprendiniuose (žr. 2.1.24 ir 2.1.25 
pav.) numatyta veikla planuojamuose ir esamuose sklypuose, dalis jų projektuojama. Viename iš jų numatyta 
degalin÷s statinių statyba. Šiuo metu šioje teritorijoje pastatyti degalin÷s statiniai, išlikę esami gyvenamieji ir 
pagalbiniai pastatai, tačiau gretimas sklypas neįteisintas. Kiti detaliojo plano sprendiniai neįgyvendinti, šiuo 
metu teritorija vystoma remiantis Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr. detaliojo plano 
(patvirtinto 2005 m.) sprendiniais (žr. 2.1.26 ir 2.1.27 pav.). 
 

 
2.1.24 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: teritorija tarp Baltijos pr., Minijos ir 

Merkio gatvių Klaip÷doje. 
 

 
1.25 pav. Ištrauka iš kvartalo tarp Baltijos pr., Minijos ir Merkio gatvių detaliojo plano sprendinių 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta  
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Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr. detaliojo plano sprendiniuose (žr. 2.1.26 
ir 2.1.27 pav.) numatyta esamų žem÷s sklypų ir valstybin÷s žem÷s sąskaita suformuoti žem÷s sklypą 
daugiafunkcinio miesto centro su bendramiestiniais žiūroviniais objektais ir visuomeninių aikščių statybai. 
Pagrindin÷ žem÷s naudojimo paskirtis – kita, komercin÷s paskirties objektų teritorijos, žem÷s naudojimo būdas – 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, indeksas K1. Numatoma, kad sklypas gali būti dalomas pagal 
sklypo dalis. Nustatyti žem÷s naudojimo reglamentai. Šiuo metu šiame sklype pastatyta sporto ir pramogų arena. 
 

 
2.1.26 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: teritorija tarp Minijos g., Dubysos g., 

Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip÷doje. 

 
2.1.27 pav. Ištrauka iš teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr. detaliojo plano 

sprendinių 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta  
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Žem÷s sklypų Baltijos pr. 24C ir Taikos pr. 64/Baltijos pr. 24B detaliuoju planu (žr. 2.1.28 ir 2.1.29 
pav.) numatyta sujungti sklypus Taikos pr. 64/24B ir Baltijos pr. 24C, priskiriant jiems adresą Baltijos pr. 
64/24b. Nurodytas sklypo naudojimo būdas, pobūdis – K1 (komercin÷s ir smulkaus verslo objektų teritorijos, 
prekybos, smulkios gamybos įmon÷ms statyti, įrengti, eksploatuoti), nustatyti kiti žem÷s naudojimo reglamentai, 
nurodytos gatvių raudonosios linijos. Šiuo metu šiame sklype pastatytas komercinis pastatas (prekybos centras). 

 

 
2.1.28 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Baltijos pr. 24C ir Taikos pr. 

64/Baltijos pr. 24B, Klaip÷doje. 
 

 
2.1.29 pav. Ištrauka iš Žem÷s sklypų Baltijos pr. 24C ir Taikos pr. 64/Baltijos pr. 24B detaliojo plano 

sprendinių 

Analizuojamo detaliojo 
plano vieta  
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UAB „Neste Lietuva“ žem÷s sklypo Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžoje detaliojo plano sprendiniuose (žr. 

2.1.30 ir 2.1.31 pav.) numatyta atlikti Kvartalo tarp Baltijos pr., Minijos ir Merkio gatvių detaliojo plano 
sprendinių korektūrą, patikslinant žem÷s naudojimo reglamentus, įvažiavimų į sklypą ir užstatymo parametrus. 
Šiuo metu sklype pastatyti degalin÷s statiniai. 
 

 
2.1.30 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: sklypas Baltijos pr. ir Minijos g. 

sankryžoje Klaip÷doje. 
 

 
2.1.31 pav. Ištrauka iš UAB „Neste Lietuva“ žem÷s sklypo Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžoje detaliojo 

plano sprendinių 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta  
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Žem÷s sklypų Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 detaliojo plano sprendiniuose (žr. 2.1.32 ir 2.1.33 pav.) 

nurodytas sklypų naudojimo būdas ir pobūdis (K1 – Komercin÷s paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorijos, 
prekybos, smulkios gamybos įmon÷ms statyti, įrengti ir eksploatuoti). Nustatyti kiti žem÷s naudojimo 
reglamentai, sanitarin÷ apsaugos zona (nuo automobilių aptarnavimo centro sklype Nr. 1). Šiuo metu sklype Nr. 1 
pastatytas komercinis pastatas, sklype Nr. 2 išlikęs esamas pastatas. 
 

 
2.1.32 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 

Klaip÷doje. 
 

 
2.1.33 pav. Ištrauka iš žem÷s sklypų Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 detaliojo plano sprendinių 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta  
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Uosto ir rezervin÷s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Varn÷nų g. detaliojo plano sprendiniuose 
(žr. 2.1.34 ir 2.1.35 pav.) nurodytas požeminis Baltijos pr. tęsinys (tunelis ir išvažiavimai). Nustatyti žem÷s 
(vandens telkinių) naudojimo reglamentai. Šiuo metu suplanuotas tunelis ir išvažiavimai n÷ra įrengti. 

 

 
2.1.34 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 

Klaip÷doje. 
 

 
2.1.35 pav. Ištrauka iš uosto ir rezervin÷s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Varn÷nų g. 

detaliojo plano sprendinių 

Analizuojamo 
detaliojo plano vieta  



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.                                                                                                                   31                                                                                                     

Teritorijos tarp Baltijos prospekto, Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų, 
Klaip÷doje detaliojo plano sprendiniuose (žr. 2.1.36 ir 2.1.37 pav.) nurodyti atstumai tarp raudonųjų linijų, 
suplanuoti inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijų statiniai. 

 

 
2.1.36 pav. Detaliojo plano vieta planuojamos teritorijos atžvilgiu: Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 

Klaip÷doje 
 

 
2.1.37 pav. Ištrauka iš uosto ir rezervin÷s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Varn÷nų g. 

detaliojo plano sprendinių 
 

I Š V A D A:  
išanalizavus planuojamoje teritorijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus išryšk÷jo, kad kai 

kuriose detaliuoju planu planuojamos teritorijos dalyse galioja 3 ir daugiau detalieji planai, kurių sprendiniai iš 
esm÷s arba dalinai skiriasi (žr. pridedamą schemą „Detaliųjų planų išd÷stymo schema“). D÷l šios priežasties 
atsiranda neaiškumas d÷l teritorijos įsisavinimo galimybių, dokumentų hierarchijos. Pagal atliktą esamo 
užstatymo analizę daroma išvada, kad užstatymas vykdomas pagal naujausią teritorijai galiojantį detalųjį planą. 

Analizuojamo 
detaliojo plano 
vieta  
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2.2 Planuojamos teritorijos apibūdinimas 
 
 
 

2.2.1 Demografiniai duomenys 
 
 

Pastaruosius dešimt metų Klaip÷dos miesto gyventojų skaičius permanentiškai maž÷ja (žr. 2.2.1.1 
lentelę ir 2.2.1.1 pav.). 

 
2.2.1.1. lentel÷. Klaip÷dos miesto gyventojų skaičius metų pradžioje 

Metai 2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gyventojų sk.,  
tūkst. 

192,5 191,6 190,2 188,8 187,3 185,9 184,7 183,4 182,8 177,8 

Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 
 

192,5
191,6

190,2
188,8

187,3
185,9

184,7
183,4

182,8

177,8

170,0

175,0

180,0

185,0

190,0

195,0

2002 m 2003 m 2004 m 2005 m 2006 m 2007 m 2008 m 2009 m 2010 m 2011 m

g
y
v
e
n

to
jų

 s
k
.,

 t
ū

k
s
t.

 
2.2.1.1 pav. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s gyventojų skaičiaus pokyčio dinamika (Informacijos šaltinis - 

Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s) 
 
 

2002–2011 m. gyventojų skaičius šalyje maž÷jo vidutiniškai–0,77 % per metus, o Klaip÷dos miesto 
gyventojų skaičius 2003–2011 m. maž÷jo didesniu nei šalies vidurkis tempu, t.y. maždaug–0,89 % per metus. 
Tačiau gyventojų skaičius maž÷ja mažesniu tempu nei kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (žr. 2.2.1.2. 
lentelę). 
 

2.2.1.2 lentel÷. Gyventojų skaičiaus pokytis (%) šalyje ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose (vertinamas 
gyventojų skaičius metų pradžioje). 
Metai 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Lietuvos Respublika -0,38 -0,48 -0,60 -0,65 -0,54 -0,55 -0,49 -0,63 -2,60 
Klaip÷dos m. sav. -0,46 -0,76 -0,75 -0,77 -0,74 -0,69 -0,67 -0,37 -2,78 
Panev÷žio m. sav. -0,50 -1,05 -1,16 -0,81 -0,64 -0,82 -0,92 -0,59 -2,69 
Šiaulių m. sav. -0,61 -1,17 -0,89 -0,76 -0,50 -1,05 -0,67 -0,61 -3,71 
Kauno m. sav. -0,78 -1,29 -1,33 -0,95 -0,71 -0,71 -0,94 -1,05 -3,48 

Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 
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Maž÷jant savivaldyb÷s gyventojų skaičiui, tačiau nekintant savivaldyb÷s teritorijos plotui, maž÷ja 

gyventojų tankis (žr. 2.2.1.3 lentelę). 
 

2.2.1.3 lentel÷. Gyventojų tankio pokytis (proc.), Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s teritorijoje 
Metai 2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gyventojų 
tankis 
(gyv./km²) 1955,3 1940,7 1926,2 1911,4 1897,3 1884,3 1871,8 1864,8 1814,4 

Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 
 

Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos tur÷tų būti vienas iš pagrindinių rodiklių, numatant 
miesto/atskirų jo dalių pl÷tros strategiją. Maž÷jant gyventojų skaičiui didesnis d÷mesys tur÷tų būti skiriamas ne 
į kiekybinę urbanizuotų teritorijų pl÷trą (ko pasekoje suformuojami „išskydę“ miestai), bet į urbanizuotų 
teritorijų kokyb÷s gerinimą (aprūpinimą inžineriniais tinklais, socialine infrastruktūra), gyvenimo sąlygų gerinimą 
pritraukiant investicijas–verslo objektus, kurie sukurtų naujas darbo vietas. 

Statistikos departamento duomenimis, vidutinis buto naudingasis plotas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je 
2010 m. – 55,1 kv.m; vidutinis namų ūkio dydis didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2008 m. - 2,39 asmenų. 
Skaičiuojant būstų ir gyventojų skaičių planuojamoje teritorijoje, teritorija buvo vertinama atskirai – 
teritorijoje, apribotoje Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir teritorijoje, apribotoje Baltijos pr., 
Taikos pr., Dubysos g., Šilut÷s pl. (žr. 2.2.1.4 lentelę). 
 

2.2.1.4 lentel÷. Apytikris gyventojų skaičius planuojamoje teritorijoje (įvertinant esamus daugiabučius 
pastatus ir detaliaisiais planais suplanuotą daugiabučių statybą) 

Skaičiuojamasis objektas 
Pastatų 

plotas, kv.m. 
Butų 

skaičius 
Gyventojų  
skaičius 

Teritorija, apribota Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. 
Esami daugiabučiai teritorijoje - 375 893 
Žem÷s sklypo Dubysos g. 58a ir teritorijos Dubysos g. 60, 
Klaip÷da detalusis planas 

- 300* 960* 

Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8B ir 8D detalusis planas 21774 395 944 

Viso: 1150 2797 
Teritorija, apribota Baltijos pr., Taikos pr., Dubysos g., Šilut÷s pl. 

Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos 
pr. detalusis planas 

33163 601 1437 

1.4 sklypo dalis (9 aukštų gyvenamasis 
korpusas) 

4761 86 206 

1.5 sklypo dalis (16 aukštų gyvenamasis 
korpusas) 

8269 150 359 
Sklypas Nr. 
1: 

1.7 sklypo dalis (12 aukštų gyvenamasis 
korpusas) 

6040 109 260 

Sklypas Nr. 2 (16 aukštų gyvenamasis korpusas) 8053 146 349 
Sklypas Nr. 6 (12 aukštų gyvenamasis korpusas) 6040 110 263 

Viso: 601 1437 

* - “Žem÷s sklypo Dubysos g. 58a ir teritorijos Dubysos g. 60, Klaip÷da“ detaliojo plano duomenimis 
 

2.2.2 Urbanistin÷s aplinkos apibūdinimas 
 
 

Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. AD1-2362 
patvirtinta „Planavimo užduotimi apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. 
detaliajam planui rengti“ numatoma išplanuoti apie 47 hektarų ploto teritoriją (žr. 2.2.2.1 pav.).  

Pietuose teritoriją riboja Baltijos pr., vakaruose – Minijos g., šiaur÷je – Dubysos g., rytuose – Šilut÷s pl. 
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2.2.2.1 pav. Planuojama teritorija ir jos gretimyb÷s 
 
Planuojamoje teritorijoje vyrauja laisvo planavimo užstatymas, esami pastatai išsid÷stę ned÷sningai, 

dalis teritorijos neužstatyta (žr. 2.2.2.2 pav.). Teritorijoje n÷ra vyraujančio užstatymo aukštingumo (1-5 
aukštai), n÷ra vyraujančios žem÷s ir pastatų paskirties. Pietin÷je teritorijos dalyje vyrauja garažynai, palei 
Baltijos pr. išsid÷stę komerciniai pastatai, daugiabučiai. Prie Taikos pr. išsid÷stę aukštesniosios mokyklos 
statiniai, stadionas. Teritorijoje yra dvi degalin÷s, autoservisų statiniai. Neseniai pastatyta sporto ir pramogų 
arena (žr. br÷žinį „Esama būkl÷. Užstatymas“ ir priedą Nr. 2 „Fotofiksacijos schema“). 

 
2.2.2.2 pav. Analizuojamos teritorijos užstatymas 

 
 
Didžiojoje teritorijos dalyje yra suformuoti ir įteisinti sklypai. Dauguma atvejų sklypai neįteisinti apie 

daugiabučius gyvenamuosius namus. Atskirais atvejais, jie suformuoti planavimo dokumentais, tačiau iki šiol 
neįteisinti (žr. 2.2.2.3 pav.). 
 

Detaliojo plano 
vieta  



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.                                                                                                                   35                                                                                                     

 
2.2.2.3 pav. Planuojamoje teritorijoje esantys sklypai ir jų ribos 

 
Planuojama teritorija yra patrauklioje investicijoms ir gyvenamosioms teritorijoms vystyti vietoje. Ją 

supa gyvenamieji rajonai su išvystyta socialine infrastruktūra, želdynais, inžinerine infrastruktūra (žr. 2.2.2.4 
pav.).  
 

 
2.2.2.4 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto gyvenamųjų rajonų schemos 

 
 

2.2.3 Socialin÷ infrastruktūra 
 
 

Šiuo metu oficialių normų, teis÷s aktų, reglamentuojančių socialin÷s infrastruktūros teritorijų ir objektų 
kiekius gyvenamosiose teritorijose (rajonuose, kvartaluose) n÷ra, tod÷l skaičiuojant socialin÷s infrastruktūros 
poreikį, vadovautasi galiojančiais teis÷s aktais, kurie reglamentuoja želdynų normas ir neoficialiais dokumentais 
(„Miestų, miestelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių) planavimo normų“ projekto III variantu), kurie nustato kitų 

Detaliojo 
plano vieta  

Klaip÷dos miesto 
centras  
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socialin÷s infrastruktūros objektų (švietimo, sveikatinimo ir sporto įstaigų) poreikį ir pasiekiamumą. Gyventojų ir 
būstų skaičius apskaičiuotas ir pateiktas 2.2.1.4 lentel÷je. 
 

2.2.4 Želdynų  poreikis ir pasiekiamumas 
 

Pagal LR Želdynų įstatymą (Žin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990), želdynų sistemą sudaro 
atskirieji ir priklausomieji želdynai. Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žem÷s sklype. 
Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žem÷s sklype. Atskirieji želdynai pagal jų pagrindinę 
naudojimo paskirtį yra skirstomi į rekreacin÷s paskirties želdynus; mokslin÷s, kultūrin÷s ir memorialin÷s 
paskirties želdynus; apsaugin÷s ir ekologin÷s paskirties želdynus. Atskirieji želdynai išskiriami, jungiami į vientisą 
sistemą ir žymimi regiono, rajono ir vietov÷s lygmens bendruosiuose bei specialiuosiuose teritorijų planuose. 

Miestuose ir miesteliuose atskirieji rekreacin÷s paskirties želdynai (parkai, miesto ir miestelio sodai, 
skverai) privalomi ir jų plotas normuojamas pagal Aplinkos ministerijos nustatytas normas nustatant bendrą 
rekreacin÷s paskirties želdynų plotą, tenkantį vienam miesto gyventojui. Rekreacinių želdynų norma vienam 
gyventojui priklauso nuo miesto dydžio ir gyventojų skaičiaus. 

Pagal „Atskirųjų rekreacin÷s paskirties želdynų plotų normas“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624; 2010, Nr. 149-
7655), atskirieji želdynai taip pat skirstomi į vietinius, rajoninius ir centrinius želdynus. Vietiniai želdynai 
išd÷stomi kvartalų grup÷je, kurią formuoja aptarnaujančios gatv÷s (C kategorijos). Rajoniniai želdynai išd÷stomi 
miesto gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuos riboja pagrindin÷s ar greito eismo gatv÷s (B kategorijos). Centriniai 
želdynai išd÷stomi mieste gerai pasiekiamose vietose. Detaliuoju planu planuojamos teritorijos esamas 
užstatymas nesuformuoja gyvenamojo rajono, tod÷l šio detaliojo plano esamos būkl÷s stadijoje nustatomos tik 
vietinių želdynų poreikis (esamų gyventojų poreikiams patenkinti). 

Pagal „Miestų, miestelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių) planavimo normų“ projekto III variantą ir pagal 
„Atskirųjų rekreacin÷s paskirties želdynų plotų normas“, Klaip÷da priskiriama prie didelių miestų (turinčių 
daugiau nei 100 000 gyventojų).  
 

Priklausomieji želdynai 
Priklausomųjų želdynų normos galioja visiems sklypams ir jos išpildomos įgyvendinant detaliuosius planus 

ir techninius projektus. Priklausomųjų želdynų poreikis ir pasiekiamumas nurodytas 2.2.4.2 lentel÷je.  
 

2.2.4.2 lentel÷. Socialin÷s infrastruktūros objektų (priklausomųjų želdynų) poreikis ir pasiekiamumas 
planuojamos teritorijos dalyse 

Gyventojų skaičius, kuriam nustatomas poreikis 2797 1437 
Būstų skaičius, kuriam nustatomas poreikis 1150 601 

Želdynų poreikis nustatytas teritorijos 
daliai, apribotai: 

Gyvenamosios teritorijos užstatymo tipas, 
kuriam nustatomas poreikis 

Norma, 
nuo viso 
žem÷s 
sklypo 

ploto, % 

Baltijos pr., 
Minijos g., 

Dubysos g., Taikos 
pr. 

Baltijos pr., Taikos 
pr., Dubysos g., 

Šilut÷s pl. 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
statybos sklypai 

25 25% sklypo ploto 25% sklypo ploto 

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių statybos sklypai 

30 30% sklypo ploto 30% sklypo ploto 

Aukštybinių gyvenamųjų namų statybos sklypai1 35 35% sklypo ploto 35% sklypo ploto 
Atstumas nuo artimiausio soc. infr. 

elemento iki planuojamos teritorijos 
dalies, apribotos: 

Gyvenamosios teritorijos užstatymo tipas, 
kuriam nustatomas pasiekiamumo spindulys 

Normuo-
jamas 

pasiekia-
mumo 

spindulys, 
m 

Baltijos pr., 
Minijos g., 

Dubysos g., Taikos 
pr. 

Baltijos pr., Taikos 
pr., Dubysos g., 

Šilut÷s pl. 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
statybos sklypai 

Įrengiama 
sklype 

Įrengiama sklype Įrengiama sklype 

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių statybos sklypai 

Įrengiama 
sklype 

Įrengiama sklype Įrengiama sklype 

Aukštybinių gyvenamųjų namų statybos sklypai1 Įrengiama 
sklype 

Įrengiama sklype Įrengiama sklype 
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1 - Klaip÷dos miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schemoje (specialiajame plane) planuojamoje teritorijoje 
numatyta leisti statyti pastatus iki 100 m aukščio (žr. 2.1.3 pav.).  
 

Atskirieji želdynai 
Detaliuoju planu planuojamai teritorijai taikomos atskirųjų želdynų normos ir pagal jas apskaičiuotas 

planuojamos teritorijos atskirųjų želdynų poreikis ir pasiekiamumas pateikiamas 2.2.4.1 lentel÷je.  
 

2.2.4.1 lentel÷. Socialin÷s infrastruktūros objektų (atskirųjų želdynų) poreikis ir pasiekiamumas 
planuojamos teritorijos dalyse 

Atskirųjų želdynų poreikis 

Gyventojų skaičius, kuriam nustatomas poreikis 2797 1437 
Būstų skaičius, kuriam nustatomas poreikis 1150 601 

Želdynų poreikis, nustatytas teritorijos 
daliai, apribotai: 

Želdyno tipas 
Norma, 

arų vienam 
gyventojui 

Baltijos pr., 
Minijos g., 

Dubysos g., Taikos 
pr. 

Baltijos pr., 
Taikos pr., 

Dubysos g., Šilut÷s 
pl. 

Vietiniai želdynai (išd÷stomiems kvartalų 
grup÷je, kurią formuoja aptarnaujančios 
gatv÷s – C kat.) 

0,10 279,7 a 143,7 a 

Atskirųjų želdynų pasiekiamumas 

Gyventojų skaičius, kuriam nustatomas poreikis 2797 1437 
Būstų skaičius, kuriam nustatomas poreikis 1150 601 

Atstumas nuo artimiausio atskirojo 
želdyno iki planuojamos teritorijos 

dalies, apribotos: 
Želdyno tipas 

Normuo-
jamas 

pasiekia-
mumo 

spindulys, 
m 

Baltijos pr., 
Minijos g., 

Dubysos g., Taikos 
pr. 

Baltijos pr., Taikos 
pr., Dubysos g., 

Šilut÷s pl. 

Vietiniai želdynai (išd÷stomiems kvartalų 
grup÷je, kurią formuoja aptarnaujančios gatv÷s 
– C kat.) 

300 

Nurodytu spinduliu 
n÷ra įteisintų 

vietin÷s reikšm÷s 
atskirųjų želdynų 

Nurodytu spinduliu 
n÷ra įteisintų 

vietin÷s reikšm÷s 
atskirųjų želdynų 

 
 

Šiuo metu planuojamoje teritorijoje n÷ra įteisintų atskirųjų želdynų. Kaip neoficialų želdyną, būtų 
galima priskirti prie Statybininkų mokyklos esantį stadioną, tačiau jis prastos būkl÷s ir teisiniu požiūriu jis n÷ra 
laisvai prieinamas aplinkiniams gyventojams. Esama būkl÷ neatitinka socialinei infrastruktūrai (atskiriesiems 
želdynams) keliamų reikalavimų, tod÷l detaliojo plano sprendiniais reikalinga numatyti pakankamą atskirųjų 
želdynų kiekį kiekvienoje teritorijos dalyje atskirai, t.y. taip, kad gyventojams nereik÷tų kirsti aukštos 
kategorijos ir didelio intensyvumo gatvių. 

Želdynų pasiekiamumo schema pateikta 2.2.4.1 pav. Schemoje įvertinti ir neoficialūs želdynai. 
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2.2.4.1 pav. Želdynų pasiekiamumo schema (įvertinant ir neoficialius želdynus). Pasiekiamumo 

spinduliai iki vaikų žaidimo aikštel÷s schemoje nenurodomi, nes rekomenduojama juos įrengti teritorijų viduje 
(taip užtikrinant saugų patekimą iki jų). 
 

Siekiant nustatyti vertingus saugotinus želdinius, detaliojo plano koncepcijos rengimo stadijoje bus 
atlikti natūriniai tyrimai ir vertingi saugotini želdiniai pažym÷ti detaliojo plano grafin÷je dalyje ir aprašyti 
aiškinamajame rašte. 
 

Kiti socialin÷s infrastruktūros objektai 
Kadangi  n÷ra galiojančių normų, kurios reglamentuotų švietimo, sveikatingumo ir sporto įstaigų poreikį, 

šio tipo socialin÷s infrastruktūros objektų poreikis nustatomas pagal „Miestų, miestelių ir kaimų (gyvenamųjų 
vietovių) planavimo normų“ projekto III variantą. Esamas užstatymas planuojamoje teritorijoje nesuformuoja 
gyvenamojo kvartalo, tod÷l min÷to pobūdžio socialin÷s infrastruktūros objektų poreikis nustatomas pagal 
gyvenamajam rajonui keliamus reikalavimus.  

Aptartų socialin÷s infrastruktūros objektų poreikio ir pasiekiamumo įvertinimas pateiktas 2.2.4.3 
lentel÷je. 
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2.2.4.3 lentel÷. Socialin÷s infrastruktūros objektų poreikis ir pasiekiamumas planuojamos teritorijos 
dalyse pagal „Miestų, mietelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių) planavimo normų“ projekto III variantą 

Socialin÷s infrastruktūros poreikis, 
nustatytas teritorijos daliai, apribotai: 

Socialin÷s infrastruktūros elementas, 
kuriam nustatomas poreikis 

Norma Baltijos pr., 
Minijos g., Dubysos 

g., Taikos pr. 

Baltijos pr., Taikos 
pr., Dubysos g., 

Šilut÷s pl. 
vaikų lopšelis, 
darželis1 

70 vietų/ 
1000 gyv. 

196 vietos 101 vieta 

Mokykla1 
140 vietų/ 
1000 gyv. 

392 vietos 201 vieta 

poliklinika, 
pirminis 
sveikatos 
priežiūros 
punktas, šeimos 
gydytojas1 

Nenor-
muojama 

Nenustatoma Nenustatoma 

viešojo 
transporto 
stotel÷s1 

Nenor-
muojama 

Nenustatoma Nenustatoma 

sporto aikštynai1 
0,05 a/ 
1 gyv. 

57,5 a 30,1 a 

Gyvenamasis rajonas 
(10000-20000 būstų, 
20000-45000 gyv., 
vidutinis miestas, didžiojo 
miesto dalis) 

rajoninis 
želdynas1 

0,06-0,08 
a/ 

1 gyv. 
195,8 a 100,6 a 

Atstumas nuo artimiausio soc. infr. 
elemento iki planuojamos teritorijos 

dalies, apribotos: Socialin÷s infrastruktūros elementas, 
kuriam nustatomas pasiekiamumas 

Normu-
ojamas 

pasiekia-
mumo 

spindulys, 
m 

Baltijos pr., 
Minijos g., Dubysos 

g., Taikos pr. 

Baltijos pr., Taikos 
pr., Dubysos g., 

Šilut÷s pl. 
vaikų lopšelis, 
darželis1 

600 ~ 600 m ~ 600 m 

Mokykla1 750 ~ 750 m ~ 750 m 

poliklinika, 
pirminis 
sveikatos 
priežiūros 
punktas, šeimos 
gydytojas1 

1500 ~ 1500 m ~ 1500 m 

viešojo 
transporto 
stotel÷s1 

500 ~ 500 m ~ 500 m 

sporto aikštynai1 1500 ~ 1500 m ~ 1500 m 

Gyvenamasis rajonas 
(10000-20000 būstų, 
20000-45000 gyv., 
Vidutinis miestas, didžiojo 
miesto dalis) 

rajoninis 
želdynas1 

800 ~ 790 m ~ 750 m 
1 - Rengiamam detaliajam planui netaikoma, nes pagal gyventojų skaičių teritorijos dalyse ir ribojančių gatvių 
kategorijas, taikomi tik kvartalui ar jų grupei keliami reikalavimai. 
 

Esamos būkl÷s analiz÷s metu buvo išanalizuotas planuojamoje ir aplinkin÷se teritorijose esančių objektų 
pasiekiamumas (žr. 2.2.4.2, 2.2.4.3 pav.). Informacija surinkta iš Klaip÷dos miesto gyvenamųjų rajonų schemos, 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tinklalapio, konsultuotasi su Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s kraštovaizdžio 
architekte. Užbr÷žti pasiekiamumo spinduliai visiškai padengia planuojamą teritoriją rajoninių atskirųjų želdynų 
ir mokymo įstaigų atžvilgiu, tačiau tik dalinai maisto prekių parduotuvių ir prekybos centrų. Kadangi detaliuoju 
planu numatoma vystyti teritoriją, numatant naujų objektų galimybę, tik÷tina, kad šis poreikis ateityje bus 
užpildytas.   
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2.2.4.2 pav. Mokymo įstaigų pasiekiamumo schema 

 

 
2.2.4.3 pav. Maisto prekių parduotuvių pasiekiamumo schema 
 
Nors planuojamos teritorijos dalims nekeliami reikalavimai d÷l ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo 

mokyklų, nes esamas užstatymas nesuformuoja gyvenamojo kvartalo, preliminariam įvertinimui jis apskaičiuotas 
pagal gyvenamajam rajonui keliamus reikalavimus. Statistikos departamento duomenimis, Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷je esančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų aukl÷tinių skaičius per pastaruosius 5 metus did÷jo (per 
pastaruosius 3 metus aukl÷tinių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose Klaip÷dos mieste išaugo 509 
aukl÷tiniais), tačiau taip pat išaugo šių įstaigų skaičius (žr. 2.2.4.4 pav.). Tuo tarpu bendrojo lavinimo įstaigų 
mokinių skaičius maž÷jo (2876 aukl÷tiniais, žr. 2.2.4.5 pav.). Galima prieiti išvados, kad d÷l planuojamos 
teritorijos pl÷tros atsiradęs šių įstaigų poreikis bus patenkintas šalia planuojamos teritorijos esančių įstaigų 
d÷ka. Koncepcijos rengimo stadijoje bus apspręsta galimyb÷ vieną ikimokyklinio ugdymo įstaigą (dienos centrą) 
įrengti planuojamoje teritorijoje. 
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2.2.4.4 pav. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičiaus ir aukl÷tinių jose skaičiaus dinamika 2001-2010 m. 
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2.2.4.5 pav. Bendrojo lavinimo įstaigų aukl÷tinių skaičiaus dinamika 2008-2011 m. 

 
 

2.2.5 Želdinių analizuojamoje teritorijoje įvertinimas 
 
 

Kadangi planuojamai teritorijai keliami reikalavimai d÷l atskirųjų želdynų, esamos būkl÷s analiz÷s metu 
buvo įvertinti analizuojamoje teritorijoje esantys želdiniai ir jų būkl÷, kaip pagrindinis atskirų želdynų 
lokalizavimo kriterijus.  

Siekiant tinkamai įvertinti želdinių, esančių analizuojamoje teritorijoje, būklę, buvo atlikti natūriniai 
želdinių tyrimai. Tyrimo metu buvo nustatyta želdinio (medžio) rūšis, jo aukštis metrais, išmatuotas kamieno 
diametras, įvertinta būkl÷. 

Vertinant želdinius pagal rūšį (žr. 2.2.5.1 lentelę ir priedą Nr. 3 „Analizuojamoje teritorijoje esančių 
želdinių būkl÷s įvertinimas“), paaišk÷jo, kad teritorijoje vyrauja mažalap÷ liepa, klevas, tuopa ir trapusis 
gluosnis. Nors šių medžių teritorijoje yra daugiausia, tačiau lyginant su kitų rūšių želdiniais, jų būkl÷ yra 
prasčiausia. Dauguma atveju, šie medžiai suaugę per tankiai, juos reikalinga gen÷ti, tankinti. Tik÷tina, kad jie 
ilgą laiką augo savaime, be žmogaus įsikišimo. Siekiant išvystyti teritoriją ir ją padaryti patrauklią investicijoms 
ir gyvenamajai aplinkai, būtina tvarkyti teritorijoje esančius želdinius. Atskirus medžius, kurie yra sudžiūvę, 
išpuvę ar kitaip negrįžtamai pažeisti, reikalinga šalinti.  
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2.2.5.1 lentel÷. Analizuojamoje teritorijoje esantys želdiniai pagal rūšį ir jų būkl÷ 
Želdinio rūšis Kiekis, 

vnt. 
Aukštis, 

m 
Kamieno 

diametras, cm 
Želdinių būkl÷ 

Liepa mažalap÷ 428 3-14 6-60 Daugumos būkl÷ gera arba patenkinama, kai 
kuriuos medžius reikalinga apgen÷ti, retinti 

Klevas 306 5-12 8-37 Daugumos želdinių būkl÷ gera, daug jaunų 
medelių pasodinta neseniai (prie sporto 
arenos), dalis auga per tankiai, juos reikia 
retinti ir gen÷ti, du klevai auga per arti 
pastato, vieno klevo būkl÷ prasta 

Tuopa 208 7-18 18-60 Daugumos želdinių būkl÷ gera. Medžius, kurių 
būkl÷ patenkinama, reikalinga gen÷ti. Augalus, 
kurių būkl÷ bloga ar prasta (d÷l ligos), 
rekomenduojama šalinti ar tvarkyti 

Trapusis gluosnis 105 7-20 15-140 Želdiniai yra įvairios būkl÷s, dalį želdinių 
reikalinga tvarkyti, t.y. retinti ir gen÷ti, vieną 
gluosnį reikalinga šalinti 

Karpotasis beržas 81 4-17 10-50 Daugumos augalų būkl÷ gera, 2 medžiai yra 
išstypę, dalis augalų susodinta per tankiai, juos 
reikalinga retinti 

Kaštonas 78 5-12 7-50 Želdinių būkl÷ gera arba patenkinama, dalis 
medžių pasodinti neseniai (prie sporto arenos), 
dalis auga per tankiai, juos reikia gen÷ti, 
retinti 

Gudobel÷ 42 7-12 18-70 Daugumos želdinių būkl÷ gera, vieną gudobelę 
reikia nugen÷ti 

Tuja vakarin÷ 23 8 17 Būkl÷ gera 
Sidabrin÷ egl÷ 22 3-14 10-32 Daugumos augalų būkl÷ gera, viena egl÷ yra 

pusiau nudžiūvusi 
Paprastoji egl÷ 20 3-16 7-34 Būkl÷ gera 
Uosis paprastasis 15 7-12 18-38 Būkl÷ gera arba puiki 
Uosialapis klevas 13 12-15 25-35 Būkl÷ gera 
Paprastasis ąžuolas 12 5-14 16-40 Būkl÷ gera 
Paprastoji pušis 10 3-7 8-16 Būkl÷ gera 
Baltalksnis 8 8-15 12-30 Daugumos medžių būkl÷ gera, 2 medžių būkl÷ 

įvertinta kaip patenkinama, nes prie jų šiuo 
metu yra prikalti suolai 

Maumedis 8 6-13 18-31 Būkl÷ gera 
Pajūrinis gluosnis 4 8-9 18-20 Būkl÷ gera 
Kalnin÷ pušis 4 2 10 Būkl÷ gera 
Vinkšna paprastoji 4 4-13 16-35 Būkl÷ gera 
Blind÷ 2 9 20-27 Būkl÷ gera 
Guoba kalnin÷ 1 7 28 Būkl÷ gera 
Robinija 1 8 23 Būkl÷ gera 
 
 

Teritoriškai pažeisti ar probleminiai želdiniai analizuojamoje teritorijoje išsid÷stę netolygiai (žr. priedą 
Nr. 3 „Analizuojamoje teritorijoje esančių želdinių būkl÷s įvertinimas“). Teritorijos dalyje tarp Baltijos 
prospekto, Minijos g., Dubysos g. ir Taikos pr. pavien÷s pažeistų ar netvarkingų medžių grup÷s išsid÷sčiusios prie 
sporto komplekso „Arena“ (mažalap÷s liepos, kai kurios iš jų yra aplaužytos), medžių eil÷ prie Baltijos pr. ir 
Tekintojų g. sankirtos bei atskiri medžiai palei Minijos g., teritorijos gilumoje esantys medžiai. 

Teritorijos dalyje tarp Taikos pr., Dubysos g., Šilut÷s pl. ir Baltijos pr. pažeistų ar netvarkingų medžių 
eil÷s išsid÷sčiusios ties Baltijos pr. 24, Baltijos pr. 8, Baltijos pr. 6B, Baltijos pr. 6, Baltijos pr. 4 ir Šilut÷s pl 32 
pastatais. Medžių grup÷je, esančioje tarp Baltijos pr. 4 ir Šilut÷s pl. 32 vyrauja kaštonai, kurie suaugę per 
tankiai, juos reikalinga retinti, gen÷ti. Taip pat tvarkytina medžių eil÷ prie Dubysos g. 58, kur vyrauja karpotasis 
beržas. Čia medžiai taip pat suaugę per tankiai, juos reikalinga retinti. Teritorijos gilumoje pasitaiko keletas 
probleminių pavienių medžių ar medžių grupių. 
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I š v a d o s: Teritorijoje vyrauja mažalap÷ liepa, klevas, tuopa ir trapusis gluosnis. Daugumos želdinių 
būkl÷ gera. Pagrindin÷ problema, nustatyta vertinant jų būklę ir galimą potencialą – teritorijoje esantys želdiniai 
auga per tankiai, juos reikalinga retinti. Daugiausia probleminių želdinių auga palei gatves. Rengiant detalųjį 
planą ir/ar techninius projektus, reikia atsižvelgti į esamų želdinių būklę, numatant jų tvarkymo priemones. 
Išk÷limo atveju, kai želdinio būkl÷ prasta ir/arba kai tai būtina įgyvendinant sprendinius būtina numatyti naujų 
želdinių pasodinimą kitoje sklypo vietoje, taip kompensuojant naikinamus želdinius. Sutvarkius esamus želdinius, 
padid÷tų jų patrauklumas ir potencialas tapti viešomis erdv÷mis – atskiraisiais želdynais. 
 

2.2.6 Saugomos teritorijos 
 

Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, joje n÷ra kultūros vertybių (žr. 2.2.6.1 ir 2.2.6.2 
pav.). 
 

 
2.2.6.1 pav. Ištrauka iš saugomų teritorijų kadastro 

 

Detaliojo plano 
vieta  



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.                                                                                                                   44                                                                                                     

. 
2.2.6.2 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro 

 
 

2.2.7 Susisiekimo komunikacijos 
 

Šioje detaliojo plano dalyje analizuojami planuojamoje teritorijoje, jos gretimyb÷se esantys susisiekimo 
sistemos objektai: gatvių tinklas, gatvių techniniai parametrai, transporto srautai, transporto sud÷tis, sankryžų 
reguliavimo būdai, automobilių statymo vietos, dviračių takai, viešojo transporto infrastruktūra, kt. Situacija 
analizuojama pagal atliktus natūrinius tyrimus, pateiktus duomenis. Esama situacija lyginama su STR 
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ reikalavimais, subalansuoto susisiekimo 
kriterijais. 
 

Automobilizacijos lygis 
 
Transporto paslaugų vartotojai faktiškai yra visi žmon÷s bei visų rūšių verslai. Susisiekimo priemonių 

pasirinkimą ir bendrą mobilumą lemia automobilizacijos lygis, kuris nusako lengvųjų keleivinių automobilių 
skaičių 1000–ui gyventojų. Jeigu iki nepriklausomyb÷s laikų didžioji dalis gyventojų gal÷jo naudotis tik 
visuomeninio transporto paslaugomis, tai šiuo metu vidutiniškai kiekviena šeima turi nuosavą transporto 
priemonę. Aukštas automobilizacijos lygis tiesiogiai įtakoja transporto srautų augimą savivaldybių keliuose ir 
gatv÷se.  

LR Statistikos departamento duomenimis Klaip÷dos miesto automobilizacijos lygis (individulių lengvųjų 
automobilių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų) yra panašus į Lietuvos Respublikos ar kitų didžiųjų Lietuvos 
miesto automobilizacijos lygius (žr. 2.2.7.1 lentelę ir 2.2.7.1 pav.).  
 

2.2.7.1 lentel÷. Individualių lengvųjų automobilių skaičius/1000 gyv. 
Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lietuvos Respublika 395 433 429 453 468 479 
Kauno m. sav. 417 450 446 467 479 486 
Klaip÷dos apskritis 408 448 446 469 474 479 
Klaip÷dos m. sav. 411 441 436 451 449 449 
Panev÷žio m. sav. 396 427 425 450 464 467 
Šiaulių m. sav. 380 409 399 407 416 425 

Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s. 

Detaliojo plano 
vieta  
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2.2.7.1 pav. Lietuvos miestų automobilizacijos tendencijos (Informacijos šaltinis - Statistikos 

departamentas prie LR Vyriausyb÷s). 
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2.2.7.2 pav. Klaip÷dos miesto automobilizacijos lygis ir gyventojų skaičius (Informacijos šaltinis -

Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s). 
 

Atlikus Klaip÷dos miesto automobilizacijos lygio ir gyventojų skaičiaus pokyčio palyginamąją analizę (žr. 
2.2.7.2 pav.) galima daryti išvadą, kad gyventojų skaičiui maž÷ja, o automobilizacijos lygis turi augimo 
tendencijas. 

Tačiau Klaip÷dos miestas pasižymi mažesniu nei šalies vidurkis individualių lengvųjų automobilių 
skaičiaus augimu (žr. 2.2.7.2 lentelę ir 2.2.7.3 pav.). 
 

2.2.7.2 lentel÷. Individualių lengvųjų automobilių skaičiaus pokyčio dinamika       

Metai 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Vidutinis metinis 

pokytis, proc. 
Lietuvos Respublika 5,8 4,9 10,6 9,1 -1,4 5,2 2,6 -0,3 4,6 
Kauno m. sav. 6,3 5,8 6,7 7,2 -1,6 3,6 1,6 -1,8 3,5 
Klaip÷dos apskritis 1,6 4,7 8,7 9,4 -0,6 4,9 0,7 -1,6 3,5 
Panev÷žio m. sav. 3,5 5,0 5,2 7,1 -1,3 4,9 2,6 -2,0 3,1 
Šiaulių m. sav. 2,8 5,2 6,9 7,3 -3,5 1,3 1,4 -1,5 2,5 
Klaip÷dos m. sav. -8,7 4,1 4,6 6,5 -1,8 2,7 -0,9 -2,7 0,5 

Informacijos šaltinis - Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s. 
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2.2.7.3 pav. Metinis procentinis automobilizacijos lygio pokytis 2002-2010 m. (Informacijos šaltinis - 

Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s). 
 

Gatvių tinklas 
 

Šiuo metu detaliuoju planu planuojamą teritoriją riboja aukštos kategorijos, didelio eismo intensyvumo 
gatv÷s: pietuose - Baltijos pr., vakaruose – Minijos g., šiaur÷je – Dubysos g., rytuose – Šilut÷s pl. Planuojamą 
teritoriją kerta Taikos pr. Teritorijoje šiuo metu yra trys žemos kategorijos, trumpos gatv÷s turinčios 
pavadinimus (Merkio g., Tekintojų g., Nidos g.), likusioje teritorijos dalyje įrengti privažiavimai prie objektų (žr. 
2.2.7.4 pav.). 

 
2.2.7.4 pav. Planuojamos teritorijos  gatvių karkasas 
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2.2.7.3 lentel÷. Planuojamos teritorijos  gatvių techniniai parametrai 

Eil.
Nr. 

Gatv÷s 
pavadi-
nimas 

Atkarpa Kategorija* 

Gatv÷s 
plotis tarp 
raudonųjų 
linijų 

Eismo 
juostų 
plotis, m 

Eismo 
juostų 
skaičius 

Gatv÷s 
atkarpos 
ilgis, m 

Danga 

1. 
Baltijos 
pr. 

tarp Minijos ir 
Taikos pr. 

A2 80 3,75 8 590 asfaltas 

2. 
Baltijos 
pr. 

tarp Taikos pr. 
ir Šilut÷s pl. A2 80 3,75 6 1240 asfaltas 

3. Šilut÷s pl. 
tarp Dubysos ir 
Baltijos pr. 

B1 70 3,5 6 140 asfaltas 

4. Minijos g. 
tarp Dubysos g. 
ir Baltijos pr. B1 40 

>3,5 
(~3,7) 6 460 asfaltas 

5. Taikos pr. 
tarp Dubysos ir 
Baltijos pr. 

C1 40 3,5 6-8 315 asfaltas 

6. 
Dubysos 
g. 

tarp Minijos g. 
ir Taikos pr. 

C2 40 3,5 4 656 asfaltas 

7. 
Dubysos 
g. 

tarp Taikos pr. 
ir Šilut÷s pl. 

C2 (D-
art÷jant prie 
Šilut÷s pl.) 

40-50*** 4,75 2 1350 asfaltas 

8. Merkio g. Visa gatv÷ D 13** 3,5 2 120 asfaltas 

9. 
Tekintojų 
g. 

Visa gatv÷ D 8** 3,75 2 125 asfaltas 

10. Nidos g. 
Visa gatv÷ (pl. 
teritorijos 
ribose) 

D 9** 3 2 50 asfaltas 

* pagal Klaip÷dos miesto bendrąjį planą 
** nustatyta įvertinus pastatais neužstatytą perimetrą.  
*** atkarpoje nuo Taikos pr. iki Dubysos g. 47 atstumas tarp raudonųjų linijų – 40 m, atkarpoje nuo Dubysos g. 67 
iki Dubysos g. 64 – 50 m, atkarpoje nuo Dubysos g. 64 iki Šilut÷s pl. 
Pagrindiniai planuojamoje teritorijoje/jos gretimyb÷se esančių gatvių techniniai parametrai pateikti 2.6.3 
lentel÷je. 
 

2.2.7.4  lentel÷. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai (STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų 
susisiekimo sistemos“) 

Eismo juostų 
skaičius vnt. 

Gatvių 
kategor. 
indeksas 

Gatv÷s juostos 
plotis tarp 
raudonųjų linijų (m) 
¹ 

Skaičiuojamasis 
greitis (km/h) 

Matymo laukas 
sankryžose, 
įvažiavimuose, 
per÷jose (m) min. max. 

Eismo 
juostų 
plotis (m) 

A2 70–100 80 140 4 6³ 3,75 

B1 40–70 70 110 4 6³ 3,5 
C1 20–40 60 80 2 6 3,5 
C2 20–40 60 80 2 4 3,25 
D1² 12–20 20 60 2 2 3,0 
D2² 12–20 40 40 1 2 3,5/2,75 

Paaiškinimai: 
¹gatv÷s juosta tarp raudonųjų linijų yra skirta įrengti važiuojamąją dalį ir kitus gatv÷s elementus (šaligatvius, 
p÷sčiųjų ir dviratininkų takus); inžinerinius tinklus; transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stov÷jimo vietas. 
Šioje lentel÷je nurodytas gatv÷s juostos plotis gali būti sumažintas dviem atvejais: 1) kai netiesiami takai, tinklai 
ir nereikalinga taršos slopinimo įranga; 2) kai naudojami racionalesni inžinerinių tinklų įrengimo būdai, 
efektyvesn÷ taršos slopinimo įranga ir būdai [ STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos]. 
²taikoma papildoma kvalifikacija, pagal kurią kinta ir techniniai parametrai. 
³ypatingais atvejais juostų skaičius gali būti padidintas. 
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Gatvių važiuojamosios dalies, šaligatvių ir p÷sčiųjų takų dangos yra svarbus miestų inžinerinis teritorijų 
tvarkymo elementas. Dangos gatv÷se ir kitose teritorijose daro poveikį aplinkos estetiniam vaizdui, užtikrina 
netrukdomą ir patogų automobilių, p÷sčiųjų, dviratininkų eismą.  

Visos planuojamoje teritorijoje esančios/besiribojančios gatv÷s, privažiavimai turi asfaltbetonio dangą, 
tačiau dalis jos yra prastos (Dubysos g.) (žr. 2.2.7.5 pav.) arba labai prastos būkl÷s (žr. 2.2.7.6 pav.).  
 

  
2.2.7.5  pav. Dubysos gatv÷s dangos būkl÷                             
 

2.2.7.6  pav. Teritorijoje esančio privažiavimo 
dangos būkl÷ 

 
Reikalinga esamų gatvių dangų rekonstrukcija, nors dangos rekonstravimas ir stiprinimas tiesioginių 

pajamų neduoda, tačiau gaunama socialin÷–ekonomin÷ nauda visuomenei d÷l: 
� aukštesn÷s gyvenimo kokyb÷s gyventojams; 
� geresnių eismo sąlygų vietos gyventojams ir veiklą vykdantiems objektams; 
� pagerinami aplinkos rodikliai, sumaž÷ja dulk÷tumas; 
� sumaž÷ja oro tarša nuo išmetamųjų dujų d÷l kelio dangos gerinimo; 
� sumaž÷ja triukšmas; 
� sumaž÷ja degalų sąnaudos; 
� padid÷ja eismo greitis, sutrump÷ja kelion÷s trukm÷; 
� sumaž÷ja automobilių eksploatacin÷s išlaidos;  
� teritorijos tampa patrauklesn÷s investuotojams. 

 
Transporto priemonių srautai 
 
Planuojamos teritorijos susisiekimo sistema buvo analizuota atlikus natūrinius transporto srautų tyrimus. 

Tyrimai ap÷m÷ 10 steb÷jimo taškų, kurių metu buvo užfiksuoti 6 sankryžų srautai ir 14 gatvių atkarpų srautai. 
Tyrimų metu įvertinta: transporto srautų struktūra; srauto dydis. Nustatytos labiausiai transportu apkrautos 
sankryžos, sudaryta srautų kartograma (žr. br÷žinį „Esama būkl÷. Susisiekimo ir inžinerin÷ infrastruktūra“). 
Tyrimai buvo atliekami 2011 metais. 
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2.2.7.7 pav.  Atliktų eismo intensyvumo tyrimų vietos 

 
 

 
2.2.7.8  pav. Transporto srautų struktūra 

 
Atlikta transporto struktūros analiz÷ rodo, kad gatv÷se ir sankryžose dominuoja lengvųjų automobilių 

(87,8%) ir mikroautobusų eismas (7,2%), krovininių automobilių ir lengvųjų furgonų dalis transporto sraute siekia 
3,5 %, autobusų –1,3 %, dviračiai nesudaro net vieno procento srauto–0,2% 

 
Vadovaujantis atliktais transporto srautų tyrimais nustat÷me, kad visose sankryžose valandinis srautas 

yra >3000 aut., tod÷l galima teigti, kad jos yra labai didelio apkrovimo. 
 
Labiausiai apkrautos yra Šilut÷s pl. – Baltijos pr., Dubysos g. – Šilut÷s pl. ir Baltijos pr. - Taikos pr. 

sankryžos. Šilut÷s pl. – Baltijos pr. ir Baltijos pr. – Taikos pr. sankryžose įrengtos žiedin÷s vieno lygio sankirtos, 
tačiau Dubysos g. – Šilut÷s pl. sankryžoje jos n÷ra ir atsižvelgiant į kitos žiedin÷s sankryžos artumą, ją įrengti 
būtų sud÷tinga. Analizuojant srautų pasiskirstymą atskirose sankryžų atšakose, pastebimas jų netolygumas. 
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2.2.7.5 lentel÷. Transporto eismas planuojamos teritorijos sankryžose 

Eil. Nr. Sankryža 
Srautas sankryžoje 
(fiz. tr. pr./val.) 

Labiausiai apkrauta atšaka, fiz.tr.pr./val. - % 
nuo bendro sankryžos apkrovimo 

1. Šilut÷s pl. - Baltijos pr.  10192 Šilut÷s pl. (link Statybininkų pr.), 3618 – 35 %  

2. Dubysos g. - Šilut÷s pl.  6441 Šilut÷s pl. (link Baltijos pr.), 3036 – 47 %  

3. Baltijos pr. - Taikos pr.  5365 Taikos pr. (link Agluonos g.), 1734 – 32 %  

4. Minijos g. - Baltijos pr.  4173 Minijos g. (link Agluonos g.), 1584 – 38 %  

5. Taikos pr. - Dubysos g. 3978 Taikos pr. (link Baltijos pr.), 1734 – 44 %  

6. Minijos g. - Dubysos g.  3231 Minijos g. (link Agluonos g.), 1488 – 47 % 
 
 

 
2.2.7.9 pav. Transporto eismas planuojamos teritorijos sankryžose 

 
 
 

Sankryžų, gatvių apkrovimas ir gatvių tinklo kategorijos pateiktos br÷žinyje „Esama būkl÷. Susisiekimo ir 
inžinerin÷ infrastruktūra“.  

 
Planuojama teritorija yra supama didelio apkrovimo gatv÷mis (žr. 2.6.6 lentelę ir 2.6.10 pav.). Pagal 

atliktus natūrinius transporto srautų tyrimus nustatyta, kad labiausiai apkrautos gatv÷s teritorijoje yra Taikos pr. 
(atkarpa tarp Dubysos g. ir Baltijos pr.), Minijos g. (atkarpa tarp Dubysos g. ir Baltijos pr.), Šilut÷s pl. (atkarpa 
tarp Dubysos g. ir Baltijos pr.), Baltijos pr. (atkarpa tarp Taikos pr. ir Šilut÷s pl.). Dubysos g. ir Baltijos pr. 
planuojamoje teritorijoje turi po dvi atkarpas. Baltijos pr. vidutinis apkrovimas planuojamoje teritorijoje – 1279 
fiz.tr.pr./val., Dubysos gatv÷s vidutinis apkrovimas – 450 fiz.tr.pr./val. Tačiau vertinti šias atkarpas atskirai 
nerekomenduojama, nes atskirose atkarpose jų apkrovimas ženkliai skiriasi. 
 

2.2.7.6 lentel÷. Transporto eismas planuojamos teritorijos gatv÷se 

Eil. Nr. Atkarpa* 
Srautas atkarpoje 
(fiz. tr. pr./val.) 

1. Šilut÷s pl. tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. 3036 
2. Taikos pr. tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. 1734 
3. Minijos g. tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. 1530 
4. Baltijos pr. tarp Taikos pr. ir Šilut÷s pl. 1498 
5. Baltijos pr. tarp Minijos g. ir Taikos pr. 1059 
6. Dubysos g. tarp Taikos pr. ir Šilut÷s pl. 687 
7. Dubysos g. tarp Minijos ir Taikos pr.  213 

*Kadangi Merkio, Tekintojų ir Nidos g. yra žemos kategorijos, srautai juose yra maži, šių gatvių srautai esminio 
poveikio planavimo sprendiniams netur÷s, tod÷l jų srautai detaliau neanalizuojami. 
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2.2.7.10 pav. Transporto eismas planuojamos teritorijos gatv÷se 

 
 

Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ - gatv÷s važiuojamosios dalies 
maksimalus leistinas vienos eismo juostos laidumas - 1750 lengvųjų automobilių per valandą. 
 

2.2.7.3 lentel÷. Planuojamos teritorijos  gatvių laidumas 

Eil÷s 
Nr. 

Gatv÷s 
pavadinimas 

Atkarpa 
Katego
-rija* 

Eismo juostų 
skaičius 

Laidumas  
(kai 
skaičiuotinis 
vienos eismo 
juostos 
laidumas 1750 
automob.) 

Esamas 
apkrovimas 

1. Baltijos pr. 
tarp Minijos ir 
Taikos pr. 

A2 8 14000 3036 

2. Baltijos pr. 
tarp Taikos pr. ir 
Šilut÷s pl. 

A2 6 10500 1734 

3. Šilut÷s pl. 
tarp Dubysos ir 
Baltijos pr. 

B1 6 10500 1530 

4. Minijos g. 
tarp Dubysos g. ir 
Baltijos pr. B1 6 10500 1498 

5. Taikos pr. 
tarp Dubysos ir 
Baltijos pr. 

C1 6-8 10500-14000 1059 

6. Dubysos g. 
tarp Minijos g. ir 
Taikos pr. 

C2 4 7000 687 

7. Dubysos g. 
tarp Taikos pr. ir 
Šilut÷s pl. C2 2 3500 213 

 
 

 
Transporto priemonių parkavimas 

 
Atlikti automobilių parkavimo tyrimai parod÷, kad planuojamos teritorijos antžemin÷je dalyje yra ~4000 

automobilių stov÷jimo vietų (žr. 2.2.7.11 pav.).  
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2.2.7.11 pav. Teritorijos automobiliams statyti 
 
Didžiąją dalį planuojamos teritorijos užstatymo sudaro komercin÷s paskirties objektai. Teritorijoje 

laikomasi principo-prie negyvenamosios paskirties pastatų nemažesnio nei normų nustatyto dydžio aikštelę 
įsirengia pastato savininkas pastato sklypo ribose (žr. priedą Nr. 2 „Fotofiksacijos schema“).. Tod÷l didžiojoje 
teritorijos dalyje, kurioje vykdoma komercin÷ veikla, automobilių stov÷jimo vietų problemų nenustatyta. Tačiau 
problematin÷s situacijos matomos prie senosios statybos daugiabučių gyvenamųjų namų - automobiliai dažnai 
pastatomi ant žalių vejų bei šaligatvių. 

 
Viešasis transportas 

 
Lietuvos Respublikoje vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusu skaičius nuo 2007 metų turi 

maž÷jimo tendenciją. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je matomos tokios pat tendencijos. Taip pat galima daryti 
išvadą, kad Klaip÷dos miesto savivaldyb÷je vienam gyventojui tenka mažiau kelionių autobusu nei Lietuvos 
Respublikoje ar kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (žr. 2.2.7.7 lentelę ir 2.2.7.12 pav.). 
 

2.2.7.7 lentel÷. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusu skaičius 
  2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 
Lietuvos 
Respublika 56,3 58 63,7 68,4 73,1 74,8 64,3 64,6 
Šiaulių m. sav. 140,2 147,7 158,3 144,6 151,5 147,4 133 133,3 
Kauno m. sav. 46,8 47,4 58,1 70,2 86,1 98,6 94,7 101,3 
Klaip÷dos m. 
sav. 58,6 54,8 57,5 59,4 64 61,4 54,7 51,8 
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2.2.7.12 pav. Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu (Informacijos šaltinis. Statistikos 

departamentas prie LR Vyriausyb÷s). 
 

Viešojo transporto maršrutų skaičius Klaip÷dos mieste stipriai sumaž÷jo 2004 metais, bet nuo to laiko 
išliko gan stabilus (žr. 2.2.7.13 pav.). 

 

 
2.2.7.13 pav. Viešojo transporto maršrutai, vnt. (Informacijos šaltinis. Statistikos departamentas prie LR 

Vyriausyb÷s). 
 

Detaliuoju planu planuojamą teritoriją aptarnauja net 19 viešojo transporto maršrutų (žr. 2.2.7.8 
lentelę). 
 

2.2.7.8 lentel÷. Viešojo transporto maršrutai 
Maršruto Nr. Maršrutas 

Šilut÷s pl. maršrutai 
2 BIG-Sportininkų 
5 Žiedo st. (Kretingos g.)-Jūrininkai 
5A Paupiai-Jūrininkų 
12 Turgus-VLG 
15 Mogiliovo-Miesto ligonin÷ 
19 Autobusų parkas-Jūrininkai 

Taikos pr. maršrutai 
1A Turgus-VLG-Tarptautin÷ perk÷la 
3 Naikup÷s-Miesto ligonin÷ 
4 Giruliai-Statybininkų pr. 
6 Melnrag÷-Mogiliovo 
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8 Autobusų stotis-Jūrininkai 
10 Autobusų parkas-Smiltel÷s 
11 Turgus-L÷bartai 
14 BIG-Tauralaukis 
18 Panev÷žio-BIG 
22 Akropolis-LEZ 

Minijos g. maršrutai 
1 Autobusų stotis-VLG 
9 Jūrininkai-Miesto ligonin÷ 

Baltijos pr. maršrutai 
21 Akropolis-Ermitažas, PROMO 

 
Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ daugiaaukščio intensyvaus 

užstatymo teritorijose minimaliai būtinojo tinklo tankis turi būti toks, kad maksimalus ÷jimo p÷sčiomis iki 
viešojo susisiekimo linijų atstumas būtų ne didesnis kaip 500 m (žr. 2.2.7.14 pav.) 
 

 
2.2.7.14 pav. Teritorijoje/jos gretimyb÷se esančių stotelių pasiekiamumas. 

 
Įvertinus stotelių pasiekiamumo spindulį galima teigti, kad viešojo transporto pasiekiamumas yra 

pakankamas iš visos planuojamos teritorijos. 
 

Dviratininkų ir p÷sčiųjų takų infrastruktūra 
 

Viena iš alternatyvų gerinant miesto ekologinę būklę ir subalansuojant susisiekimo sistemą yra p÷sčiųjų–
dviračių tinklo pl÷tra. 

Atlikta transporto struktūros analiz÷ rodo, kad su detaliuoju planu planuojama teritorija besiribojančiose 
gatv÷se ir sankryžose dviračių eismas nesudaro net vieno procento srauto–0,2% (natūrinių srautų tyrimų metu 
dviračių srautas užfiksuotas tik Dubysos gatve- pravažiuoja 6 dviratininkai per valandą). Tarp eismo dalyvių 
dominuoja lengvųjų automobilių (87,8%) ir mikroautobusų eismas (7,2%) (žr. 2.2.7.8 pav.). Esamas p÷sčiųjų 
srautas taip pat minimalus, kiek didesnis ties didžiaisiais prekybos centrais ir ugdymo įstaigomis (Taikos pr. ir 
Dubysos g. sankryža, bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryža).  

Mažą dviračių ir p÷sčiųjų srautą galimai įtakoja:  
� prastos oro sąlygos, šaltasis sezonas (natūrinių tyrimų atlikimo metu); 
� neišvystyta dviračių/p÷sčiųjų takų infrastruktūra; 
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� mažas traukos objektų skaičius; 
� kita.  

Detaliuoju planu planuojama teritorija yra sąlyginai ekstensyviai užstatyta, užstatymą sudaro mišrios 
paskirties objektai. Dauguma komercijos paskirties objektų–susiję su baldų ar mašinų prekyba/remontu, tod÷l 
visai natūralu, kad į šiuos objektus atvažiuojama automobiliais, o ne dviračiais ar p÷sčiomis. Teritorijoje n÷ra 
nei gyvenamųjų kvartalų (tik pavieniai daugiabučiai), nei didelių kasdien÷s traukos objektų (išskyrus prekybos 
centrą „Arena“). Taip pat tenka konstatuoti faktą, kad šiuo metu planuojamoje teritorijoje naudotis dviračių ir 
p÷sčiųjų takais yra sud÷tinga, nes dviračių/p÷sčiųjų takai yra labai nerišlūs – nutiesti viena su kita 
nesijungiančiomis atkarpomis (žr. priedą Nr. 2 „Fotofiksacija“). Netik÷tai pasibaigus p÷sčiųjų takui tenka eiti per 
išmintą grunto taką (žr. 2.2.7.15 ir 2.2.7.16 pav.). Esami p÷sčiųjų ir dviračių takai yra nužym÷ti horizontaliais 
ir/ar vertikaliaisiais žym÷jimais. Deja, yra atkarpų, kuriose ženklinimas yra, o tako n÷ra (žr. 2.2.7.16 pav.). Nors 
vientisos takų sistemos teritorijoje n÷ra, tačiau matoma teigiama tendencija-ties naujai įrengtais objektais yra 
įrengti geros dangos, tinkamai nužym÷tos p÷sčiųjų ir dviračių takų atkarpos, kurios palaipsniui gali būti sujungtos 
į vientisus takus.  
 

  

2.2.7.15 pav. P÷sčiųjų takų būkl÷ planuojamos teritorijos ribose 

  

2.2.7.16 pav. Dviračių takų būkl÷ planuojamos teritorijos ribose 
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2.6.17 pav. Epizodinis dviračių takų infrastruktūros planavimas 

 
Detaliuoju planu planuojamos teritorijos ribose pasigesta vieningų dviračių-p÷sčiųjų techninių 

parametrų. Detaliuoju planu planuojamos teritorijos ribose dviračių ir p÷sčiųjų eismas daugumoje atveju 
organizuojamas bendrame take (pažymint vertikaliu ir/ar horizontaliu žym÷jimu), takų pločiai atskirose 
atkarpose kinta nuo 2,5 iki 4,5 metrų.  

Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ minimalus dviračio tako eismo 
juostos plotis 1,0 m, didžiausias - 1,5 m, o p÷sčiųjų vienos eismo juostos šaligatvio plotis – 0,75 m. Taigi 
pagrindiniam p÷sčiųjų ir dviračių eismo takui esant dvipusiam dviračių takui ir dvipusiam p÷sčiųjų takui 
reikalingas plotas- 4-4,5 m. Pagalbiniam p÷sčiųjų ir dviračių eismo takui esant dvipusiam dviračių takui ir 
dvipusiam p÷sčiųjų takui reikalingas plotas -3,5 m. Esant vienpusiam eismui takų plotis mažinamas (pagal STR 
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, žr. 2.2.7.9 lentelę). 
 
 

2.2.7.9 lentel÷. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir 
kaimų susisiekimo sistemos“ 

Eismo skaičius 
juostų Kateorijos 

indeksas 

Gatv÷s 
juostos plotis 

tarp 
raudonųjų 

linijų 

Skaičiuo-
jamasis 
greitis 
(km/h) 

Matymo laukas 
sankryžose, 

įvažiavi-
muose,per÷jose 

(m) 

mini-
malus 

maksi-
malus 

Eismo 
juostų 

plotis (m) 

Maksi-
malus 

išilginis 
nuolydis 

(%) 

Minima-
lios  

horizonta-
lios 

kreiv÷s(m) 

E1*  10–15 30  10  2+2***  2+4  1,5/0,75  4  30  

E2*    30  10  2+2***  2+4  1,25/0,75  4  30  

F1**  5–10  30  10  2+2***  2+4  1,00/0,75  4  30  

F2**    30  10  1+1  1+1  1,00/0,75  4  30  
 * pagrindin÷s p÷sčiųjų ir dviračių eismo gatv÷s ir takai. Pagrindin÷ paskirtis-susisiekimas p÷sčiomis, dviračiais ir 
kitomis biotransporto rūšimis tarp atskirų miesto dalių, su miesto centru, darbo ir poilsio vietomis. Netolimas 
susisiekimas su priemiesčio zona.  
** pagalbiniai p÷sčiųjų ir dviračių eismo takai, šaligatviai (juostos). Pagrindin÷ paskirtis-vietinis susisiekimas tarp 
namų grupių, lokalinių centrų. Vaikų pasivažin÷jimas 
***Vienas iš takų, skirtų dviračių ir p÷sčiųjų eismui, gali būti nenumatomas. Kai dviračių eismo intensyvumas yra 
mažesnis negu 50 dv./val., leidžiama planuoti bendrą p÷sčiųjų ir dviračių taką. 
 

Vertinti teritorijoje esančių p÷sčiųjų ir dviračių takų techninių parametrų atitikimą techniniams 
parametrams pagal STR 2.06.01:1999 (žr. 2.2.7.9 lentelę) sud÷tinga, nes šiuo metu teritorijoje n÷ra dokumento, 
numatančio kokių parametrų dviračių takai turi būti projektuojami, ar jie turi būti vienpusiai ar dvipusiai. Pagal 
Klaip÷dos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schemą per analizuojamą teritoriją suplanuota 
dviračių magistral÷, o planuojamą teritoriją supančiomis gatv÷mis suplanuoti antraeiliai dviračių takai (žr. 
2.2.7.15 pav.). Pvz. 2010–12–02 Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2138 
patvirtintu detaliuoju planu „Žem÷s sklypo Dubysos g. 58 A ir Teritorijos Dubysos g. 60, Klaip÷da“ numatytas 
magistralinis dviračių–p÷sčiųjų takas, kurio plotis -3 metrai. Tokio pločio take, vadovaujantis 2.4.9 lentel÷je 
pateiktais privalomaisiais parametrais galima organizuoti tik vienpusį dviračių eismą (1,5 m) ir dvipusį  p÷sčiųjų 
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eismą (0,75 m*2). Taigi techniniai parametrai atitinka magistraliniams (pagrindiniams) takams keliamus 
reikalavimus, bet abejotina ar atitinka poreikius (vietiniam susisiekimui tokie tako parametrai yra pakankami, 
bet abejotina ar pakankami vertinant bendrą miesto viziją).  
 

 

  

2.2.7.15 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto dviračių 
transporto infrastruktūros išvystymo schemos 

2.2.7.16 pav. Ištrauka iš Pajūrio dviračių 
trasos schemos 

 
Taip pat atkreiptinas d÷mesys, kad rekonstruojant arba žymint esamus p÷sčiųjų takus, pritaikant juos 

mišriam p÷sčiųjų-dviračių eismui, dviračių takams paliekama ženkliai siauresn÷ tako dalis, nei p÷sčiųjų eismui, 
nors bendruoju atveju (pagal STR 2.06.01:1999) dviračių takai tur÷tų būti platesni už p÷sčiųjų takus. 

P÷sčiųjų eismo gatvių, šaligatvių ir takų plotis apskaičiuojamas įvertinus eismo intensyvumą. Vienos 
p÷sčiųjų eismo juostos plotis - 0,75 m, eismo laidumas - 800-900 p÷sčiųjų per valandą viena kryptimi. 
Rekomenduojama nerengti šaligatvių, siauresnių nei 1,5 m, išskyrus ekstensyvias pavienių p÷sčiųjų eismo 
teritorijas, -1,0 m. Dviračių takų plotis apskaičiuojamas įvertinus eismo intensyvumą. Vienos dviračių eismo 
juostos plotis - 1,5 m (ankštų vietų -1,25 m), laidumas - 300 dviratininkų per valandą viena kryptimi.  Įvertinus 
atliktų eismo srautų natūrinių tyrimų rezultatus, galima teigti, kad esamų dviračių ir p÷sčiųjų takų pralaidumas 
esant dabartiniam teritorijos užstatymui yra pakankamas. 

 
Siekiant užtikrinti eismo saugumą bei pritraukti daugiau žmonių besinaudojančių šia transporto priemone 

būtina sujungti esamus takus į bendrą takų tinklą, nužym÷ti visus esamus dviračių takus, išpl÷toti informacinę 
sistemą dviračių takų gatv÷se.  
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2.2.8 Inžinerinių tinklų išvystymas 
 

Detaliojo plano sprendiniuose inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodomi komunikacijų koridoriai. 
 

Vandentiekis 
 

Planuojama teritorija aprūpinta geriamojo vandens tiekimu. Magistraliniai vandentiekio tinklai 
planuojamoje teritorijoje ir šalia jos yra pakloti išilgai Minijos g. atkarpos, Taikos g. atkarpos ir dalyje Baltijos 
pr. (žr. 2.2.8.1 pav.). Ties Baltijos pr. – Taikos pr. žiedu tinklai pakloti su rezervu (didesnio diametro nei 
gretimose teritorijose). Atsižvelgiant į tai, kad ne visoje teritorijoje magistraliniai tinklai išsid÷stę netolygiai, 
jiems turi būti suformuoti komunikaciniai koridoriai teritoriją supančių gatvių raudonųjų linijų ribose. Mažesnių 
diametrų tinklai vaizduojami esamos būkl÷s susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinyje. 

 
2.2.8.1 pav. Magistraliniai vandentiekio tinklai planuojamoje teritorijoje 

 
Vanduo planuojamoje teritorijoje tiekiamas iš 3-iosios vandenviet÷s (Kairių g. 13), ji tiekia vandenį 

pietinei Klaip÷dos miesto daliai nuo Dan÷s up÷s. Vandenviet÷s projektinis paj÷gumas 40 000 m3/parą. Faktiškai 
vartotojams patiekiama apie 22 000 m3/parą. Vandenviet÷ infiltracinio tipo, 80 procentų vandens išteklių sudaro 
Karaliaus Vilhelmo kanalo vanduo. 24 km ilgio Vilhelmo kanalas jungia Minijos upę (ties Lankupiais) su Kuršių 
mariomis (Medžių įlankoje ties 3-ia vandenviete). P Vilhelmo kanalo vanduo įgyja durpynams būdingų vandens 
komponentų: mangano, organinių humusinių rūgščių, įgauna būdingą rusvą spalvą.  

Vilhelmo kanalo vandens pa÷mimui ir pirminiam apvalymui įrengta infiltracin÷ sistema, kurią sudaro: 
apvandeninimo siurblin÷, skirstomasis kanalas, 3 x 3,1 km ilgio infiltraciniai kanalai, skirti požeminio vandens 
ištekliams papildyti, sanitarinis kanalas, skirtas sanitariniam debitui kanaluose palaikyti, vandens surinkimo 
įrenginiai.  

 Prad÷jus eksploatuoti vandens gerinimo įrenginius, 3-iosios vandenviet÷s tiekiamo vandens kokyb÷ 
žymiai pager÷jo: vanduo tapo skaidresnis, pager÷jo skonis, kvapas, sumaž÷jo organinių medžiagų ir mangano 
kiekis. 

 
2.2.8.1 lentel÷. Klaip÷dos m. 3-os vandenviet÷s tiekiamo geriamojo vandens kokyb÷ 2010m. II pusmetį 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Rastas kiekis HN 24:2003 

Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 7,34 6,5 - 9,5 
Savitasis elektrinis laidis µScm-1 250C temperat. 536 2500 
Spalva mg/l/Pt (λ=436 nm) 11 30 
Drumstumas DV, pagal formaziną 0,25 4 
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Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Rastas kiekis HN 24:2003 
Amonis mg/l <0,008 0,50 
Nitritas mg/l <0,003 0,10 
Fluoridas mg/l 0,12 1,5 
Aliuminis µg/l 92 200 
Bendroji geležis µg/l 26 200 
Permanganato indeksas mg/l O2 3,93 5,0 
Manganas µg/l 22 50 
Žarnin÷s lazdel÷s skaičius 100 ml 0 0 
Koliformin÷s bakterijos skaičius 100 ml 0 0 
Žarniniai enterokokai skaičius 100 ml 0 0 
 

 
2.2.8.2 pav. Klaip÷dos miesto 3-ioji vandenviet÷ planuojamos teritorijos atžvilgiu 

 
 
 

Buitin÷s ir lietaus vandens nuotekos 
 

Planuojamoje teritorijoje yra pakankamai gerai išvystyti buitinių ir lietaus nuotekų magistraliniai tinklai. 
Dauguma jų išd÷styti išilgai teritoriją supančių gatvių (žr. 2.7.3 pav.). Magistraliniai lietaus tinklai taip pat 
išsid÷stę teritorijos viduje, prie didžiųjų automobilių aikštelių, apie pastatus, tačiau jie tarpusavyje nesijungia ir 
yra skirti momentiniam lietaus vandens surinkimui nuo teritorijų. Mažesnių diametrų tinklai vaizduojami esamos 
būkl÷s susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinyje. 

Klaip÷dos 
miesto 3-ioji 
vandenviet÷ 

Detaliojo plano 
vieta 
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2.2.8.3 pav. Magistraliniai buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai planuojamoje teritorijoje 

  
Klaip÷dos miesto nuotekos surenkamos ir valomos Dumpių nuotekų valykloje. Maksimalus projektinis 

nuotekų valyklos debitas - 29 200 tūkst. m3/metus (80 000 m3/d). 2009 m. Klaip÷dos m. nuotekų valykloje 
valomų nuotekų kiekis buvo 17 540 m3, tod÷l lieka nemažas rezervas naujai planuojamoms ar vystomoms 
teritorijoms aprūpinti (žr. 2.2.8.2 lentelę). 
 

2.2.8.2 lentel÷. Klaip÷dos m. nuotekų valykloje valomų nuotekų kiekiai atskirais metais.    

Parametras/metai 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Išvalomų nuotekų 
kiekis, tūkst. m3 

24318 22991 15838 15478 17646 17980 16559 17072 18876 17443 20724 18982 17540 

 
Dabartin÷je miesto nuotekų valykloje nuotekos valomos naudojant mechaninį ir biologinį metodus. 

Nuotekų išvalymo efektas, lyginant šiandieninį teršalų lygį su 1997-ųjų metų rodikliais, padid÷jo nuo 48 - 50 
proc. iki 95 - 98 proc. Siekdama patobulinti biologinio valymo procesą, 2003 m. įmon÷ savo l÷šomis atliko 
nuotekų valyklos aerotankų rekonstrukciją, panaudodama 6,1 mln. Lt. Po rekonstrukcijos žymiai pager÷jo 
nuotekų išvalymo rodikliai (žr. 2.2.8.3 ir 2.2.8.4 lentelę). 
 

2.2.8.3 lentel÷. Prieš valymo procesą esančių teršalų kaita (tonomis). 
Teršalų išleidimas (tonos per metus) 

Teršalų sumaž÷jimas per metus Užterštumo rodiklis 
Iki 1998-ųjų metų 2009  metais 

tonomis % 
BDS7 3204 101 8212,0 97,83 
Bendrasis azotas 764 166 1100,2 85,02 
Bendrasis fosforas 90 8,8 241,4 96,92 

 
2.2.8.4 lentel÷. Projektiniai ir faktiniai nuotekų išvalymo rodikliai pateikti lentel÷je 

Rodikliai 
Projektin÷ išvalytų nuotekų 

koncentracija, mg/l 

Į gamtinę aplinką 
išleidžiamų nuotekų 

užterštumo normos, mg/l 

Faktin÷ 2009 m. nuotekų 
koncentracija po valymo, 

mg/l 
BDS7 15 17 5,75 

Skendinčios medžiagos 20 nereglamentuojama 7,03 

Bendrasis azotas 15 10 9,48 

Bendrasis fosforas 1,5 1,0 0,5 
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AB „Klaip÷dos vanduo" eksploatuoja 42 nuotekų siurblines (iš jų 28 Klaip÷doje, 5- Gargžduose, 9- 

Priekul÷je). Trisdešimt devynios siurblin÷s, yra visiškai automatizuotos ir kompiuterizuotos. Klaip÷dos ir 
Priekul÷s siurblinių darbo steb÷jimas ir valdymas vykdomas iš pagrindin÷s nuotekų siurblin÷s Nr.6, esančios 
Senosios Smiltel÷s g. 6. Didžioji dauguma Klaip÷dos miesto nuotekų suteka į nuotekų siurblinę Nr.6, iš kurios yra 
pumpuojamos į nuotekų valyklą Dumpių kaime. Likusi Klaip÷dos miesto nuotekų dalis į nuotekų valyklą 
perpumpuojama nuotekų siurblin÷je Nr.19, esančios Lypkių g.  

  
2008 metais išvalyta 85 km lietaus nuotekų tinklų (atlikta 35,5% profilaktinio valymo darbų, skaičiuojant 

nuo bendro tinklų ilgio). Išvalyta lietaus surink÷jų (grotelių ) - 3750 vnt. Suremontuota šulinių - 226 vnt. 
Užfiksuotų gedimų skaičius - 72 atv., iš jų 24 atvejai d÷l remonto darbų būtinumo. 

Esama lietaus tinklų būkl÷ atskiruose mazguose reikalauja skubių atstatymo darbų. Orientacinis l÷šų 
poreikis lietaus avariniam nuotekų tinklų atstatymui apie 3 mln.Lt. 
 

Elektros energijos tiekimas 
 

Planuojamoje teritorijoje yra pakankamai gerai išvystyti aukštos įtampos elektros tinklai. Visos elektros 
linijos yra kabelin÷s. Dauguma transformatorinių yra išsid÷sčiusios teritorijos gilumoje (ne prie gatvių), tod÷l 
aukštos įtampos elektros linijos paklotos šiek tiek padrikai. Naujų transformatorinių įrengti nerekomenduojama 
(tur÷tų būti rekonstruojamos esamos). Dauguma atvejų aukštos įtampos linijos yra užžiedintos (žr. 2.2.8.4 pav.). 
Žemos įtampos elektros linijos vaizduojamos esamos būkl÷s susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinyje. 
 

 
2.2.8.4 pav. Aukštos įtampos elektros tinklai planuojamoje teritorijoje 

 
 

Šilumos tiekimas 
 

Planuojamoje teritorijoje yra išvystyti šilumos tiekimo tinklai. Pagrindiniai šilumos tiekimo tinklai 
išsid÷stę išilgai teritorijoje esančių gatvių, kiti tinklai pakloti iki pagrindinių teritorijoje esančių pastatų 
(daugiabučių, prekybos centrų, administracinių ir komercinių pastatų, žr. 2.2.8.5 pav.; tikslesnes šiluminių trasų 
vietas žiūr÷ti esamos būkl÷s susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros br÷žinyje). 
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2.2.8.5 pav. Šiluminių trasų vietos planuojamoje teritorijoje 

 
Pagal Klaip÷dos m. šilumos tiekimo specialųjį planą ir šilumos šaltinių naudojimo reglamentą, Klaip÷dos 

miestas zonuojamas pagal šilumos tiekimo būdus į penkias zonas: 
I Centralizuoto šilumos tiekimo; 
II Decentralizuoto šilumos tiekimo zoną, kurioje prioritetas dujinis kuras; 
III Decentralizuoto šilumos tiekimo zoną, kurioje prioritetas elektra; 
IV Decentralizuoto šilumos tiekimo zoną, kurioje prioritetas kietas kuras; 
V Mišri šilumos tiekimo zona; 
VI Konkursin÷ zona. 

 
Klaip÷da yra tinkamas miestas centralizuotam šilumos tiekimui, teigiama „Klaip÷dos šilumos ūkio 

rekonstrukcijos projekte – Konsultacin÷je Studijoje“: AB „Klaip÷dos energijos“ ir joje esanti šilumos tiekimo 
sistemos būkl÷ yra viena geriausių Lietuvoje, beveik 91 proc. Gyvenamųjų namų šildoma centralizuotu būdu. 
Šilumos perdavimo atstumai yra gana trumpi, didžiausi gyvenamieji rajonai yra išsid÷stę pietin÷je miesto dalyje 
(arti ar santykinai arti KRK, RRK bei Geotermos). 

 
AB „Klaip÷dos energija“ aprūpina šiluma 91 proc. Klaip÷dos gyvenamojo ploto, 2000 verslo ir socialinių 

objektų ir 10 pramon÷s įmonių. Bendrov÷ per metus parduoda per 1 mln. MWh šilumin÷s energijos ir apie 15 mln. 
kWh elektros energijos. Šilumos energija gaminama vandens šildymo ir garo katilais. 

Klaip÷dos m. katilin÷se (Elektrin÷je, Klaip÷dos rajonin÷je katilin÷je, Lypkių rajonin÷je katilin÷je, 
katilin÷se Nr. 1, 2) sumontuota 12 vandens šildymo ir 10 garo katilų. Bendra naudojama nominali šilumin÷ galia – 
668,42 MW. 

Termofikacinio vandens (šildymui ir karšto vandens gamybai) ir garo gamybai katiluose naudojamas 
miesto vandenviečių ir Dan÷s up÷s vanduo (elektrin÷je), kuris po cheminio apdorojimo tiekiamas į katilus. 
Vanduo katiluose šildomas dujomis arba mazutu. 

Vandens šildymo katiluose pašildytas vanduo siurbliais tiekiamas į miesto įvadinius termofikacinio 
vandens tinklus pagal temperatūros grafiką, kuris sudaromas įvertinus lauko oro temperatūrą ir v÷jo greitį. 
Vartotojų įrenginiuose ataušęs termofikacinis vanduo patenka į grįžtamuosius termofikacinio vandens tinklus ir 
v÷l tiekiamas į katilus, taigi procesas vyksta uždaru ciklu. 

Garo katiluose vanduo virsta reikiamos temperatūros bei sl÷gio garu ir tiekiamas miesto vartotojams bei į 
įmon÷s garo turbinas. Garotiekiuose susidaręs kondensatas grąžinamas atgal į katilinę. 

Pagrindinis bendrov÷s katilinių kuras yra gamtin÷s dujos (95%), o rezervinis – mazutas (5%).  
Gamtin÷s dujos tiekiamos iš miesto magistralinių ir kvartalinių tinklų ir patenka į įmon÷s dujų 

reguliavimo punktus. Mazutas tiekiamas geležinkelio cisternomis ir saugomas 4 mazuto rezervuaruose 
elektrin÷je, 7 - Klaip÷dos rajonin÷je katilin÷je bei 6 rezervuaruose Lypkių rajonin÷je katilin÷je. 
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Dujotiekis 
 

Planuojamoje teritorijoje yra išvystyti dujotiekio tinklai. Pagrindiniai dujotiekio tinklai išsid÷stę išilgai 
teritorijoje esančių gatvių, atskirais atvejais jie kerta planuojamą teritoriją išilgai sklypų ribų. Kiti tinklai pakloti 
iki pagrindinių teritorijoje esančių pastatų (daugiabučių, prekybos centrų, administracinių ir komercinių pastatų, 
žr. 2.2.8.6 pav.; tikslesnes dujotiekio tinklų vietas žiūr÷ti esamos būkl÷s susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros 
br÷žinyje). 

 

 
 

2.2.8.6 pav. Dujotiekio tinklų vietos planuojamoje teritorijoje 
 
 

 
I Š V A D A: Atlikus vizualinį teritorijos vertinimą darytina išvada, kad nors planuojama teritorija yra 

patraukli d÷l itin palankaus išsid÷stymo Klaip÷dos miesto teritorijoje, išvystytos susisiekimo ir inžinerin÷s 
infrastruktūros, gretimyb÷se esančios socialin÷s infrastruktūros bei želdynų, joje n÷ra bendros užstatymo 
strategijos, urbanistin÷s vizijos. Tod÷l teritorija sudaro kiek apleistos, menkavert÷s teritorijos įspūdį, dalis 
teritorijos yra virtusios dykromis–apleistomis teritorijomis miesto teritorijoje (apaugusios menkaverčiais, 
neprižiūrimais želdiniais, su nenaudojamais apleistais pastatais bei sporto infrastruktūra, kt.) (žr. priedą Nr. 2 
„Fotofiksacija“). 
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2.2.9 Aplinkos apsauga 
 
 
Akustinis triukšmas yra normuojamas gyvenamojoje ir visuomenin÷je aplinkoje Lietuvos Higienos Norma  

- HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 
 

Nepastovus triukšmas gyvenamuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas 
pagal ekvivalentinį garso sl÷gio lygį: dienos metu (6-18 val.), vakare (18-22 val.) ir nakties metu (22-6 val.). 
Garso sl÷gio lygis gyvenamojoje ar visuomenin÷je aplinkoje turi neviršyti: 
 

 
2.2.9.1 lentel÷. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje. 

Eil. 
Nr. 

 

Objekto pavadinimas 
 

Paros 
laikas, 

val. 
 

Ekvivalentinis 
garso sl÷gio 
lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 
sl÷gio lygis 

(LAFmax), dBA 
 

1. 
 

Gyvenamųjų pastatų (namų) gyvenamosios patalpos, 
visuomenin÷s paskirties pastatų miegamieji kambariai, 
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
palatos 

6–18 
18–22 
22–6 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. 
 

Visuomenin÷s paskirties pastatų patalpos, kuriose 
vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

 
45 
 

55 
 

3. 
 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin÷s paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo 

6–18 
18–22 
22–6 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

4. 
 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin÷s paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 
triukšmą 

6–18 
18–22 
22–6 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

5. 
 

Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų sal÷se 
estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų 
demonstravimo metu 

 
80 
 

85 
 

6. 
 

Atvirose koncertų ir šokių sal÷se estradinių ar kitų 
pramoginių renginių metu 

6–18 
18–22 
22–6 

85 
80 
55 

90 
85 
60 

 
2.2.9.2 lentel÷. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo 
rezultatams įvertinti. 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas Ldvn, dBA 
Ldienos, 

dBA 
Lvakaro, 

dBA 
Lnakties, dBA 

1. 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin÷s 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 
transporto sukeliamo triukšmo 

65 

 

65 

 

60 

 

55 

 

2. 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomenin÷s 
paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje 
pramonin÷s veiklos (išskyrus transportą) 
stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo 

55 

 

55 

 

50 

 

45 
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Nagrin÷jamoje teritorijoje aktualios triukšmo bei chemin÷s taršos problemos, kurias sukelia didelio 

srauto intensyvumo gatvių gretimyb÷s (Baltijos pr., Minijos g. Taikos g.). Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
užsakymu 2011 metais Klaip÷dos mieste yra įvertinti transporto srautai bei jų sukeliamas triukšmas ir sudarytas 
Klaip÷dos miesto kelių transporto triukšmo žem÷lapis (žr. 2.2.9.1 pav.). Didelio srauto intensyvumo gatvių 
gretimyb÷s lemia aukštą triukšmo lygį planuojamos teritorijos ribose (kuris silpn÷ja tolstant nuo gatvių į 
teritorijos gilumą). 
 
 

 
 
 

2.2.9.1 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto triukšmo žem÷lapio (paros triukšmas Ldvn, 2011 m.) 
 
 
 Pagal triukšmo sklaidos žem÷lapį  problemos aktualiausios kvartalui apribotam Dubysos g., Minijos g., 

Taikos g. ir Bapltijos pr. Čia paros garso sl÷gio lygis siekia nuo 50 iki 65 dBA, kvartalo pakraščiuose net iki 75 
dBA. Kvartale, apribotame Dubysos g., Taikos g., Šilut÷s ir Bapltijos pr. garso sl÷gio lygis mažesnis, jis siekia nuo 
40 iki 65 dBA, tačiau kvartalo pakraščiuose net iki 75 dBA. 

 
Vystant teritoriją bei siekiant užtikrinti triukšmo lygio normas, teritorijoje turi būti numatytos triukšmą 

mažinančios priemon÷s – akustin÷s sienut÷s, kurios sumažintų kartalų pakraščiuose esantį triukšmą. Jos turi būti 
planuojamos prie esamų bei planuojamų (ar ankčiau detaliaisiais planais jau suplanuotų) gyvenamųjų ir 
visuomenin÷s paskirties pastatų. Akustin÷s sienut÷s leidžia sumažinti triukšmą iki 15 dBA.  

 
Šiuo metu pagal Baltijos pr., ties gyvenamaisiais namais yra suplanuotos akustin÷s sienut÷s (pagal 

„Teritorijos prie Baltijos pr., Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų, Klaip÷doje, detalųjį 
planą“) žr. br÷žinį „Esama būkl÷. Susisiekimo ir inžinerin÷ infrastruktūra“. 
 

 
Vystant teritoriją taip pat turi būti laikomasi Lietuvos Higienos Normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama 

cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. Pagal šią normą įvertinami pavojaus 
slenksčiai, kurie turi užkirsti kelią ir sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ar aplinkai. Oro užterštumo 
įvertinimui matuojami koncentracijos kiekiai aplinkos ore: sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksido, kietųjų 
dalelių, švino, benzeno ir anglies monoksido.  
 

Aplinkos apsaugos agentūra vykdo oro monitoringo steb÷seną, ji Klaip÷doje yra įrengusi Šilut÷s plente 
oro matavimo stotelę. Šioje stotel÷je yra nustatoma KD10 (kietųjų dalelių 10 mikrometrų), KD2,5 (kietųjų 
dalelių 2.5 mikrometrų), CO (anglies monoksido), O3 (ozono), NO (azoto monoksido), NO2 (azoto dioksido) ir NOx 
(azoto oksido) sklaida ore. 
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Aplinkos užterštumas sieros dioksidu planuojamoje teritorijoje neviršija leistinos normos (žr. pav. Nr. 

2.2.9.2.). Maksimali 24 valandų ribin÷ vert÷ - 125 µg/m³. 
 
 

 

 
 

 
 

2.2.9.2 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto oro užterštumo žem÷lapio (2012 m.) 
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Aplinkos užterštumas azoto dioksidu ir azoto oksidais planuojamoje teritorijoje neviršija leistinos normos 

(žr. pav. Nr. 2.2.9.3. ir lentelę Nr. 2.2.9.3.). Maksimali 1 valandos ribin÷ vert÷ - 200 µg/m³. 
 
 

 

 
2.2.9.3 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto oro užterštumo žem÷lapio (2012 m.) 

 
 
 
 

2.2.9.3 lentel÷. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto oro užterštumo monitoringo duomenų. Azoto oksido kiekis ore, 1 
val. vidurkis (2013 m.). Maksimali 1 valandos ribin÷ vert÷ - 200 µg/m³. 

Metai/m÷nuo Maximalus dienos 1 val vidurkis Minimalus dienos 1 val. vidurkis 

2013 05 144,25 2,75 

2013 06 60,88 0,50 

2013 07 70,63 0,00 

Trijų m÷nesių 1 val vidurkis 91,92 1,08 
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Aplinkos užterštumas kietosiomis dalel÷mis planuojamoje teritorijoje neviršija leistinos normos (žr. pav. 
Nr. 2.2.9.4.). Maksimali 24 valandų ribin÷ vert÷ - 50 µg/m³. 

 
 

 

 
 

2.2.9.4 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto oro užterštumo žem÷lapio (2012 m.) 
 
 
 
 

Planuojamoje teritorijoje švino koncentracija ore neviršija nustatytų normų (žr. lentelę Nr. 2.2.9.4., Pb 
– švinas). Vidutin÷ metin÷ ribin÷ vert÷ – 0,5 µg/m³.  
 
2.2.9.4 lentel÷. 
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Aplinkos užterštumas benzenu planuojamoje teritorijoje neviršija leistinos normos (žr. pav. Nr. 

2.2.9.6.). Nustatyta leistina ribin÷ vert÷ yra 5 µg/m³. 
 

2.2.9.6 lentel÷. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto oro užterštumo monitoringo duomenų. benzeno kiekis ore, 1 val. 
vidurkis (2013 m.). 

Metai/m÷nuo Maximalus dienos 1 val vidurkis Minimalus dienos 1 val. vidurkis 

2013 05 3,78 0,00 

2013 06 4,68 0,02 

2013 07 3,19 0,02 

Trijų m÷nesių 1 val vidurkis 3,88 0,013 

 
 
 

Aplinkos užterštumas anglies monoksidu planuojamoje teritorijoje neviršija leistinos normos (žr. pav. Nr. 
2.2.9.5.). Maksimali 8 valandų ribin÷ vert÷ - 10 µg/m³. 

 
 

 
 

 
 

2.2.9.5. pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto oro užterštumo žem÷lapio (2012 m.) 
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Parengus detalųjį planą bei rengiant teritorijos techninį projektą būtina užtikrinti, kad teritorijoje 

planuojamų pastatų techniniai parametrai neviršytų normatyvinių triukšmo dydžių bei girdimo triukšmo lygis 
šalia gyvenantiems žmon÷ms nekeltų gr÷sm÷s jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas 
komfortines aplinkos sąlygas. Rengiant techninį projektą būtina vadovautis STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio 
reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ bei Lietuvos Higienos Normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių 
medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. 

 
Rengiamu „Apie 47 ha teritorijos trap Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl.“ detaliuoju planu 

teritorijoje neplanuojama jokia tarši veikla, kuri gal÷tų ženkliai sukelti triukšmo ar oro taršos padid÷jimus, kurie 
gal÷tų viršyti nustatytas leistinas normas.   

Tačiau jeigu planuojamoje teritorijoje kada būtų viršijama kuri nors aplinkos oro užterštumo normin÷ 
riba, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷ ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, privalo 
nedelsdami apie tai informuoti tų teritorijų gyventojus ir imtis priemonių, kad pavojus žmonių sveikatai ir 
aplinkai būtų sumažintas. Tuo atveju, kai ribin÷s vert÷s viršijamos d÷l teršalų išsisklaidymui nepalankių 
meteorologinių sąlygų ar d÷l kitų panašių priežasčių, siekdamas sumažinti kenksmingą poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, suderinęs su savivaldybe, įgyvendina iš 
anksto tokiems atvejams parengtą veiksmų planą. 
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3 Koncepcija 
 
 

3.1 Koncepcijos rengimo tikslai, uždaviniai ir teisinis 
pagrindas 

 
 
 
„Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. detalusis planas“ rengiamas 

vadovaujantis: Detaliųjų planų rengimo taisykl÷mis; Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 
2010 m. birželio 15 d. įsakymu „D÷l detaliųjų planų rengimo“ Nr. AD1-1110; Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. AD1-1706 patvirtinta „Planavimo programa apie 
47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. detaliajam planui rengti“; Planavimo 
užduotimi, patvirtinta Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu 
Nr. AD1-2362; 2011 m. liepos 27 d. paslaugos teikimo sutartimi Nr. J12-252 ir 2010 m. rugs÷jo 9 d. planavimo 
sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-43 (žr. Esamos būkl÷s analiz÷s aiškinamojo rašto 
skyriaus „Įvadas. Bendri duomenys“, 8 punktą). 
   
 

Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai:  
� suformuoti žem÷s sklypus visuomenin÷s paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacin÷ms 

teritorijoms,  
� nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas,  
� planuoti naujus p÷sčiųjų bei dviračių takus, apželdinimą. 

 
Pagal Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 

AD1-2362 patvirtintą planavimo užduotį “Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s 
pl. detaliajam planui rengti“ - koncepcijos nustatymo stadijoje numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos 
svarbiausios kryptys, eismo organizavimas ir naujų socialinių objektų dydis bei išd÷stymas.  

 
Detalusis planas rengiamas UAB „Geometra“ parengtos ir suderintos skaitmenin÷s toponuotraukos 

(M1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS094. Aukščių sistema-Baltijos. 
 
 
 

3.2 Teritorijos pl÷tros galimyb÷s 
 
 
 
Didžiojoje teritorijos dalyje yra suformuoti ir įregistruoti valstybiniai žem÷s sklypai, kurie nuomojami 

žem÷s naudotojams. Sklypai neįteisinti prie kelių daugiabučių gyvenamųjų namų, garažų pastatų. 
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3.2.1 pav. Planuojamoje teritorijoje esančių sklypų ribos  

 
 

Planuojamoje teritorijoje yra įregistruoti šie žem÷s naudojimo apribojimai: 
� Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius): ryšių linijų apsaugos zona, žem÷s juosta, kurios plotis po 2 metrus 

abipus požeminio kabelio trasos; 
� Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius): požemin÷s elektros kabelio apsaugos zona 1 m nuo linijos 

konstrukcijų kraštinių taškų; 
� Vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (XLIX skyrius): 

vandentiekio, lietaus ir fekalin÷s kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona yra žem÷s juosta, kurios 
plotis po 5 m nuo vamzdynų ašies; 

� Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (XLVIII skyrius): šilumos ir karšto vandens 
tiekimo tinklų apsaugos zona yra žem÷s juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų; 

� Dujotiekių apsaugos zonos (VII skyrius): 2 m– abipus skirstomojo (mažiau nei 16 bar) dujotiekio vamzdyno 
ašies; 

� Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarin÷s apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius): žem÷s 
plotas tarp šių objektų ir gyvenamųjų pastatų. 

 
Konkrečių žem÷s sklypų specialiosios naudojimo sąlygos bei servitutai bus tikslinami ar naujai 

nustatomi detaliojo plano sprendinių konkretizavimo stadijoje. 
 

Klaip÷dos miesto bendrasis planas planuojamai teritorijai numato arba daugiafunkcinę paskirtį, su 
galimybe keisti paskirtį į visuomenin÷s, komercin÷s, gyvenamosios paskirties teritorijas (~75% planuojamos 
teritorijos), arba nustato teritorijos naudojimo būdus ir pobūdžius (Komercinių objektų teritorijos ir 
Visuomeninių objektų teritorijos ~12%, Gyvenamosios teritorijos ~10%). Teritorijos tipai bendruoju planu 
nenustatyti. 
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3.2.2 pav. Ištrauka iš Klaip÷dos miesto bendrojo plano sprendinių br÷žinio 

 
Aukštybinių pastatų išd÷stymo Klaip÷dos mieste specialiojo plano sprendiniuose planuojama teritorija 

pažym÷ta kaip esanti už Klaip÷dos istorin÷s miesto dalies vizualinio identiteto ribų ir tod÷l joje (išskyrus kai 
kuriuos visuomenin÷s ir gyvenamosios paskirties statiniais užstatytus žem÷s sklypus ir stadioną) leista statyti 
aukštybinius iki 100 m aukščio pastatus. Planuojamoje teritorijoje numatyta formuoti „urbanistinę kalvą“. 
 
 

 
3.2.3 pav. Ištrauka iš Aukštybinių pastatų išd÷stymo Klaip÷dos mieste specialiojo plano 

 
 

 
Urbanistin÷ aplinka 
 

1. Planuojama teritorija yra patrauklioje investicijoms ir gyvenamosioms teritorijoms vystyti 
vietoje. Ją supa gyvenamieji rajonai su išvystyta socialine infrastruktūra, želdynais, inžinerine 
infrastruktūra.  
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2. Planuojama teritorija yra svarbi Klaip÷dos miestovaizdžiui. Šiuo metu miestovaizdyje iš 
planuojamos teritorijos pastatų ryškiausiai dominuoja sporto arenos pastatas.  

3. Planuojamoje teritorijoje vyrauja laisvo planavimo užstatymas ir stichiškas pramon÷s ir kitų 
ūkinių pastatų užstatymas.  

4. Teritorijoje vyrauja užstatymo aukštis nuo 4 iki 27 m (1-9 aukštai), vyraujantys žem÷s naudojimo 
būdai – komercin÷s paskirties, pramon÷s ir sand÷liavimo paskirties, inžinerin÷s infrastruktūros 
objektų teritorijos, visuomenin÷s paskirties objektų teritorijos, gyvenamosios teritorijos.  

5. Taikos pr.-Dubysos g.-Šilut÷s pl.-Baltijos per. kvartalo šiaurin÷je dalyje palei Dubysos g. ir 
kvartalo viduryje didelę dalį užima garažų teritorijos, palei Baltijos pr. išsid÷stę pastarąjį 
dešimtmetį statyti komerciniai pastatai, senesniais laikais statyti daugiabučiai gyvenamieji 5 
aukštų pastatai. Prie Taikos pr. yra aukštesniųjų profesinių mokyklų statiniai. Dominuoja laisvo 
užstatymo morfotipas ir 10-15m aukščio pastatai. 

6. Taikos pr.-Dubysos g.-Minijos g.-Baltijos pr. kvartale dominuoja stambūs komerciniai pastatai – 
sporto arena ir prekybos centras, atskirai stovinčių pastatų užstatymo morfotipas. Yra dvi 
degalin÷s, autoservisų statiniai, viešbutis. Palei Minijos gatvę yra išlikę istoriniai dviejų aukštų 
gyvenamieji pastatai, kurie yra vertingi kaip Klaip÷dos miesto istorinis architektūrinis paveldas ir 
tur÷tų būti išsaugoti. 

7. Planuojama teritorija turi pakankamą mokymo įstaigų ir prekybos centrų pasiekiamumą. Šių 
įstaigų tinklo pl÷toti ir tankinti planuojamoje teritorijoje n÷ra tikslinga. 

8. Šiuo metu planuojamoje teritorijoje n÷ra įteisintų atskirųjų želdynų ir bendro naudojimo 
teritorijų. Tokiomis teritorijomis būtų galima laikyti prie Statybininkų mokyklos esantį stadioną ir 
prie Šilut÷s pl. ir Baltijos pr. žiedo esančius želdynus, palei Baltijos pr. ir Taikos pr. susodintas 
medžių al÷jas. Želdinių ir bendro naudojimo teritorijų sistemą planuojamoje teritorijoje reik÷tų 
pl÷toti, formuoti atskirus sklypus su atitinkamais žem÷s naudojimo būdais ir pobūdžiais arba 
vieningai išskirti priklausomųjų želdinių teritorijas kitų žem÷s naudojimo būdų sklypuose. 
Siekiant nustatyti vertingus saugotinus želdinius, esamos būkl÷s rengimo stadijoje buvo atlikti 
natūriniai tyrimai. Pagrindin÷ problema, nustatyta vertinant želdinių būklę ir galimą potencialą – 
teritorijoje esantys želdiniai auga per tankiai, juos reikia retinti ir prižiūr÷ti. Daugiausia 
probleminių želdinių auga palei gatves. Rengiant detalųjį planą ir/ar techninius projektus, reikia 
atsižvelgti į esamų želdinių būklę, numatant jų tvarkymo priemones. Išk÷limo atveju, kai 
želdinio būkl÷ prasta ir/arba kai tai būtina įgyvendinant sprendinius būtina numatyti naujų 
želdinių pasodinimą kitoje sklypo vietoje, taip kompensuojant naikinamus želdinius. Sutvarkius 
esamus želdinius, padid÷tų jų patrauklumas ir potencialas tapti viešomis erdv÷mis – atskiraisiais 
želdynais. Rajoninių atskirųjų želdynų pasiekiamumas iš planuojamos teritorijos pagal 
galiojančius normatyvus šiuo metu yra šimtaprocentinis. 

 
Susisiekimo komunikacijos  

 
1. Klaip÷dos miestas pasižymi mažesniu nei šalies vidurkis individualių lengvųjų automobilių 

skaičiaus augimu. 
2. atlikus Klaip÷dos miesto automobilizacijos lygio ir gyventojų skaičiaus pokyčio palyginamąją 

analizę buvo padaryta išvada, kad gyventojų skaičiui maž÷jant, automobilizacijos lygis turi 
augimo tendencijas. 

3. Šiuo metu detaliuoju planu planuojamą teritoriją riboja aukštos kategorijos, didelio eismo 
intensyvumo gatv÷s: pietuose - Baltijos pr., vakaruose – Minijos g., šiaur÷je – Dubysos g., rytuose 
– Šilut÷s pl. Planuojamą teritoriją kerta Taikos pr. Taip pat yra trys žemesn÷s kategorijos gatv÷s 
-Merkio g., Tekintojų g., Nidos g. Likusioje teritorijos dalyje įrengti privažiavimai prie objektų. 

4. Planuojamos teritorijos susisiekimo sistemos analiz÷ parod÷, kad gatv÷se ir sankryžose 
dominuoja lengvųjų automobilių (87,8%) ir mikroautobusų eismas (7,2%), krovininių automobilių 
ir lengvųjų furgonų dalis transporto sraute siekia 3,5 %, autobusų –1,3 %, dviračiai nesudaro net 
vieno procento srauto–0,2% 

5. Planuojama teritorija yra supama didelio apkrovimo gatvių. Pagal atliktus natūrinius transporto 
srautų tyrimus nustatyta, kad labiausiai apkrautos besiribojančios su planuojama teritorija yra 
Taikos pr. atkarpa tarp Dubysos g. ir Baltijos pr., Minijos g., Šilut÷s pl., Baltijos pr. atkarpa tarp 
Taikos pr. ir Šilut÷s pl.  

6. Vadovaujantis atliktais transporto srautų tyrimais nustatyta, kad visose sankryžose valandinis 
srautas yra >3000 aut., tod÷l galima teigti, kad jos yra labai didelio apkrovimo. 

7. Labiausiai apkrautos sankryžos yra Šilut÷s pl. – Baltijos pr., Dubysos g. – Šilut÷s pl. ir Baltijos pr. 
- Taikos pr. sankryžos. Šilut÷s pl. – Baltijos pr. ir Baltijos pr. – Taikos pr. sankryžose įrengtos 
žiedin÷s vieno lygio sankirtos. Analizuojant srautų pasiskirstymą atskirose sankryžų atšakose, 
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pastebimas jų netolygumas, tod÷l žiedin÷s sankryžos tinkamai nebeatlieka savo funkcijos, jos 
neb÷ra efektyvios esamiems eismo srautams. 

8. Detaliuoju planu yra numatyta Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų 
rekonstrukcija į dviejų lygių sankryžas. Taip pat numatyta dviejų lygių sankryža su Minijos g., 
Baltijos pr. tęsinyje ateityje išvystant tarptautinę jūrų perk÷lą. Per Baltijos pr. suplanuoti trys 
p÷sčiųjų ir dviračių viadukai. Šie sprendiniai pagerintų esamą susisiekimo būklę, padidintų 
sankryžų pralaidumą, tod÷l planuojamoje teritorijoje būtų palanku intensyvinti veiklą. 

9. Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ normatyvais ir 
esamais srautų rodikliais nustatyta, kad dabartinis gatvių pralaidumas yra ne tik pakankamas, 
bet ir turi rezervą (žr. Esamos būkl÷s aiškinamojo rašto 2.6.3 lentelę). 

10. Didžiąją dalį planuojamos teritorijos užstatymo sudaro komercin÷s paskirties objektai. 
Teritorijoje prie negyvenamosios paskirties pastatų normų nustatyto dydžio aikšteles yra įsirengę 
pastato savininkai savo pastato sklypo ribose. Tod÷l didžiojoje teritorijos dalyje, kurioje 
vykdoma komercin÷ veikla, automobilių stov÷jimo vietų problemų nenustatyta. Problemin÷s 
situacijos susidaro prie senosios statybos daugiabučių gyvenamųjų namų - automobiliai dažnai 
pastatomi ant žalių vejų bei šaligatvių. 

11. Planuojamą teritoriją aptarnauja net 19 viešojo transporto maršrutų. Įvertinus stotelių 
pasiekiamumo spindulį (pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 
sistemos“) galima teigti, kad viešojo transporto pasiekiamumas yra pakankamas iš visos 
planuojamos teritorijos.  

12. Atlikta transporto struktūros analiz÷ rodo, kad su planuojama teritorija besiribojančiose gatv÷se 
ir sankryžose dviračių eismas nesudaro net vieno procento bendro srauto–0,2%. Esamas p÷sčiųjų 
srautas taip pat minimalus, kiek didesnis ties didžiaisiais prekybos centrais ir ugdymo įstaigomis 
(Taikos pr. ir Dubysos g. sankryža, bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryža).  

13. Šiuo metu planuojamoje teritorijoje naudotis dviračių ir p÷sčiųjų takais yra sud÷tinga, nes 
dviračių/p÷sčiųjų takai yra labai nerišlūs – nutiesti viena su kita nesijungiančiomis atkarpomis. 
Nors vientisos takų sistemos teritorijoje n÷ra, tačiau matoma teigiama tendencija-ties naujai 
įrengtais objektais yra įrengtos geros dangos, tinkamai nužym÷tos p÷sčiųjų ir dviračių takų 
atkarpos, kurios palaipsniui gali būti sujungtos į vientisus takus. Planuojamoje teritorijoje n÷ra 
vieningų dviračių-p÷sčiųjų takų techninių parametrų, dviračių ir p÷sčiųjų eismas dažniausiai 
organizuojamas bendrame take (pažymint vertikaliu ir/ar horizontaliu žym÷jimu), takų pločiai 
atskirose atkarpose kinta nuo 2,5 iki 4,5 metrų. Pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir 
kaimų susisiekimo sistemos“ minimalus dviračio tako eismo juostos plotis 1,0 m, didžiausias - 1,5 
m, o p÷sčiųjų vienos eismo juostos šaligatvio plotis – 0,75 m. Taigi pagrindiniam p÷sčiųjų ir 
dviračių eismo takui esant dvipusiam dviračių takui ir dvipusiam p÷sčiųjų takui reikalingas plotas- 
4-4,5 m. Pagalbiniam p÷sčiųjų ir dviračių eismo takui esant dvipusiam dviračių takui ir dvipusiam 
p÷sčiųjų takui reikalingas plotas -3,5 m. Esant vienpusiam eismui takų plotis mažinamas (pagal 
STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. 

14. Vertinti teritorijoje esančių p÷sčiųjų ir dviračių takų techninių parametrų atitikimą techniniams 
parametrams pagal STR 2.06.01:1999 (žr. 2.6.9 lentelę) sud÷tinga, nes šiuo metu teritorijoje 
n÷ra dokumento, numatančio kokių parametrų dviračių takai turi būti projektuojami, ar jie turi 
būti vienpusiai ar dvipusiai. Pagal Klaip÷dos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo 
schemą per analizuojamą teritoriją suplanuota dviračių magistral÷, o planuojamą teritoriją 
supančiomis gatv÷mis suplanuoti antraeiliai dviračių takai. 

15. P÷sčiųjų eismo gatvių, šaligatvių ir takų plotis apskaičiuojamas įvertinus eismo intensyvumą. 
Vienos p÷sčiųjų eismo juostos plotis - 0,75 m (pagal STR 2.06.01:1999), eismo laidumas - 800-900 
p÷sčiųjų per valandą viena kryptimi. Rekomenduojama nerengti šaligatvių, siauresnių nei 1,5 m, 
išskyrus ekstensyvias pavienių p÷sčiųjų eismo teritorijas, -1,0 m. Dviračių takų plotis 
apskaičiuojamas įvertinus eismo intensyvumą. Vienos dviračių eismo juostos plotis - 1,5 m 
(ankštų vietų -1,25 m), laidumas - 300 dviratininkų per valandą viena kryptimi. Esamų dviračių ir 
p÷sčiųjų takų pralaidumas esant dabartiniam teritorijos užstatymui yra pakankamas ir turi didelį 
rezervą jei ateityje p÷sčiųjų ir dviratininkų srautai did÷tų. 

 
Inžinerinių tinklų išvystymas 

 
1. Detaliojo plano sprendiniuose inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodomi tik komunikacijų 

koridoriai. 
2. Planuojama teritorija aprūpinta geriamojo vandens tiekimu. Magistraliniai vandentiekio tinklai 

planuojamoje teritorijoje ir šalia jos yra pakloti išilgai Minijos g. atkarpos, Taikos g. atkarpos ir 
dalyje Baltijos pr. Ties Baltijos pr. – Taikos pr. žiedu tinklai pakloti su rezervu (didesnio 
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diametro nei gretimose teritorijose). Atsižvelgiant į tai, kad ne visoje teritorijoje magistraliniai 
tinklai išsid÷stę netolygiai, jiems turi būti suformuoti komunikaciniai koridoriai teritoriją 
supančių gatvių raudonųjų linijų ribose.  

3. Planuojamoje teritorijoje yra pakankamai gerai išvystyti buitinių ir lietaus nuotekų magistraliniai 
tinklai. Dauguma jų išd÷styti išilgai teritoriją supančių gatvių. Magistraliniai lietaus tinklai taip 
pat išsid÷stę teritorijos viduje, prie didžiųjų automobilių aikštelių, apie pastatus, tačiau jie 
tarpusavyje nesijungia ir yra skirti momentiniam lietaus vandens surinkimui nuo teritorijų. 
Mažesnių diametrų tinklai vaizduojami esamos būkl÷s susisiekimo ir inžinerin÷s infrastruktūros 
br÷žinyje. 

4. Planuojamoje teritorijoje yra pakankamai gerai išvystyti aukštos įtampos elektros tinklai. Visos 
elektros linijos yra kabelin÷s. Naujų transformatorinių įrengti nerekomenduojama (tur÷tų būti 
rekonstruojamos esamos). Dauguma atvejų aukštos įtampos linijos yra užžiedintos.  

5. Planuojamoje teritorijoje yra išvystyti šilumos tiekimo tinklai. Pagrindiniai šilumos tiekimo 
tinklai išsid÷stę išilgai teritorijoje esančių gatvių, kiti tinklai pakloti iki pagrindinių teritorijoje 
esančių pastatų (daugiabučių, prekybos centrų, administracinių ir komercinių pastatų. 

6. Planuojamoje teritorijoje yra išvystyti dujotiekio tinklai. Pagrindiniai dujotiekio tinklai išsid÷stę 
išilgai teritorijoje esančių gatvių, atskirais atvejais jie kerta planuojamą teritoriją išilgai sklypų 
ribų. Kiti tinklai pakloti iki pagrindinių teritorijoje esančių pastatų (daugiabučių, prekybos 
centrų, administracinių ir komercinių pastatų). 

 
 
 

3.3 Koncepcijos formavimo principai 
 

 
 
Teritorijos pad÷tis Klaip÷dos mieste ir artimiausia aplinka 
 
Planuojama teritorija yra ribojama pagrindinių Klaip÷dos miesto gatvių – Šilut÷s plento, Minijos gatv÷s ir 

Baltijos prospekto. Taip pat ją kerta viena iš svarbiausių Klaip÷dos miesto gatvių - Taikos prospektas. Nors 
planuojama teritorija yra atokiau nuo istorinio Klaip÷dos centro, pro ją eina pagrindiniai miesto ir tranzitinio 
transporto srautai, pro šią teritoriją į miestą iš automagistral÷s A1 ir kitų kelių nuo Jakų žiedo patenka didžioji 
miesto svečių dalis. Tod÷l ši vieta su savo pastatais ir urbanistin÷mis erdv÷mis formuoja Klaip÷dos miesto įvaizdį 
ir gal÷tų atlikti reprezentacinę, „miesto vartų“ funkciją jeigu būtų atitinkamai sutvarkyta. 

Teritoriją nuo pagrindinių Klaip÷dos verslo teritorijų (pramon÷s ir sand÷liavimo bei komercinių objektų) 
skiria Šilut÷s plentas ir Dubysos gatv÷. Toliau į vakarus iš pietin÷s pus÷s Baltijos prospekto atkarpos nuo Šilut÷s 
plento iki Taikos pr. gatv÷s erdv÷ yra formuojama eil÷mis susodintais želdiniais, pastatai šioje atkarpoje statyti 
pagal laisvą užstatymą ir orientuoti priešingai Baltijos pr. krypčiai. Nauji pastatai šios Baltijos pr. atkarpos 
viduryje yra atitraukti nuo gatv÷s, dažniausiai už automobilių stov÷jimo aikštel÷s. Tai užkerta galimybę naujais 
pastatais suformuoti gatv÷s koridorių šioje atkarpoje. 

Likusioje Baltijos prospekto dalyje (tarp Taikos pr. ir Minijos g.) gatv÷s koridorius yra iš dalies 
suformuotas pietin÷je prospekto pus÷je daugiabučių 2-12 aukštų namų linija. Erdv÷je dominuoja ši pastatų 
formuojama „siena“ ir kitoje pus÷je matomas sporto arenos pastatas. 

Dubysos gatv÷s koridorius n÷ra suformuotas, bet didesn÷je dalyje besiribojančios su šia gatve teritorijos 
yra galimyb÷ jį formuoti. Minijos g. yra 2 a. pastatų perimetrinio užstatymo fragmentų, Taikos pr. ir Šilut÷s 
plento atkarpos planuojamoje teritorijoje neturi suformuotų gatvių koridorių.  

Šiuo metu miestovaizdyje iš planuojamos teritorijos pastatų ryškiausiai dominuoja sporto arenos 
pastatas. 
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3.3.1 pav. Urbanistin÷ miesto struktūra ( suformuotų gatv÷s koridorių fragmentai,  statmenai 

gatv÷s krypčiai pastatyti pastatai,  verslo teritorijos, erdv÷je dominuojantis pastatas) 
 

 
Tolimos perspektyvos ir apžvalgos panoramos 
 
Klaip÷da yra linijinis miestas su neišraiškingu (pasyviu) reljefu. Klaip÷dos miestovaizdyje tikslinga būtų 

išd÷styti vertikalias dominantes semantizuojant miesto urbanistinę struktūrą, išryškinant centrines gatves ir 
kompozicinius branduolius. Nors centrin÷s gatv÷s planuojamoje teritorijoje – Baltijos prospekto, išryškinti 
linijin÷mis koncentruotomis vertikaliomis dominant÷mis n÷ra galimybių d÷l esamo užstatymo, „urbanistinei 
kalvai“ formuoti palei Dubysos gatvę potencialiose teritorijose galimyb÷s yra. Planuojama teritorija yra gerai 
matoma iš trijų pagrindinių masin÷s apžvalgos vietų: 

Vietos prie pagrindinio įvažiavimo į miestą, prie Baltijos pr. ir Šilut÷s plento sankirtos. 
Iš II-os perk÷los Smiltyn÷je, kaip miesto panoramos nuo Kartono fabriko kaminų iki VĮ „Registrų centras“ 

pastato. 
Nuo Hageno kalno Smiltyn÷je miesto panoramoje nuo Kartono fabriko kaminų iki tarptautin÷s jūrų 

perk÷los. 
Iš tolimų perspektyvų palei Dubysos gatvę suformuota „urbanistin÷ kalva“ pabr÷žtų ir Baltijos prospekto 

ašį ir suformuotų naują miesto kompozicinį branduolį. 
 
Tūrin÷s erdvin÷s kompozicijos formavimo priemon÷s 

 
Nagrin÷jama teritorija pasižymi dominuojančiu laisvo tipo užstatymu ir aiškių užstatymo principų 

neturinčiomis užstatytomis pramon÷s, sand÷liavimo ir garažų bendrijų teritorijomis. Toks užstatymas n÷ra 
paremtas žem÷s nuosavyb÷s teis÷s diktuojama sklypo logika ir neidentifikuoja miesto struktūrai būdingų gatv÷s, 
aikšt÷s, skvero ar kiemo erdvių. Tiktai palei Minijos gatvę ir Baltijos prospekto vakarin÷je dalyje, prie Minijos g. 
ir Baltijos pr. sankirtos yra perimetrinio užstatymo fragmentų. 

Palei Minijos gatvę ir Baltijos prospekto vakarin÷je pus÷je esančios pl÷trai tinkamos teritorijos, jas 
užstatant gatvių perimetru, yra galimyb÷ suformuoti nebaigtus formuoti gatvių koridorius. Šią galimybę siūloma 
užtikrinti numatant užstatymo linijas, sutampančias su gatvių raudonosiomis linijomis, taikant perimetrinį 
reguliarų ar perimetrinį centro užstatymo morfotipą. 

Pl÷tros teritorijoje prie Taikos ir Dubysos gatvių sankirtos į vakarus nuo šios sankirtos, numatoma 
visuomeninio/komercinio objekto statyba (šioje teritorijoje bus statomas baseinas su sporto kompleksu, 
planuojamas bendras pastato plotas 7500 m², užstatymo plotas 4000 m²). Didžiausia ir intensyviausia pl÷tra 
numatoma konversin÷se teritorijose prie Dubysos gatv÷s, čia numatoma formuoti „urbanistinę kalvą“ iš 
aukštybinių pastatų. 
 



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.                                                                                                                   78                                                                                                     

 
3.3.2 pav. Tūrin÷ erdvin÷ kompozicija 

 
 
 
 

3.4 Teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios 
kryptys bei tvarkymo prioritetai  

 
 
Siūlomi teritorijos naudojimo tipai, užstatymo reglamentai 
 
Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje beveik n÷ra laisvų žem÷s plotų, didžioji dalis suformuotų 

sklypų yra nuomojami iš valstyb÷s. Didžioji dalis teritorijos yra užstatyta arba suplanuota detaliaisiais planais, 
tai tiesiogiai įtakoja teritorijos išplanavimo galimybes. Siekiant išvengti galimo nepasitenkinimo ar teisių 
pažeidimo, numatant teritorijų naudojimo būdus ir pobūdžius pagrindinis d÷mesys buvo skiriamas Klaip÷dos 
miesto bendrojo plano sprendiniams. Atskirose teritorijose numatyti teritorijos tipai, leidžiantys kelis naudojimo 
būdus.  

Planuojamos teritorijos dalims kur yra esamas vertingas ir nekeistinas užstatymas (gyvenamosios 
teritorijos, komercinių objektų teritorijos, visuomeninių objektų teritorijos) teritorijos naudojimo tipas 
nustatytas pagal esamą faktinį teritorijos ir pastatų naudojimą. Garažų bendrijų, pramon÷s ir sand÷liavimo 
objektų teritorijoms nustatytas „mišrios centro teritorijos“ tipas, kuris leidžia pačią didžiausią teritorijos 
naudojimo būdų pasirinkimo galimybę. Naujai įsisavinamoms teritorijoms Taikos pr.-Dubysos g.-Minijos g.-
Baltijos pr. kvartale numatyta ir „mišrios centro teritorijos“ ir „paslaugų teritorijos“ tipai, tod÷l, kad šalia 
sporto arenos būtų tikslinga koncentruoti kitus stambius paslaugų objektus. Visi siūlomi teritorijos naudojimo 
tipai yra nurodyti 3.4.1 lentel÷je. 
  
 

3.4.1 lentel÷. Teritorijos naudojimo tipai 

Teritorijos naudojimo 
tipo pavadinimas 

Žym÷-
jimas 

Galimi žem÷s naudojimo būdai Galimi užstatymo morfotipai 

Mišri centro teritorija 
 

GC 

Gyvenamoji, komercin÷, 
rekreacin÷, visuomenin÷ 

Perimetrinis centro, 
Perimetrinis-posesijinis atviras, 
Perimetrinis reguliarus, 
Atskirai stovinčių pastatų, 
Aukštybinis 
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Teritorijos naudojimo 
tipo pavadinimas 

Žym÷-
jimas 

Galimi žem÷s naudojimo būdai Galimi užstatymo morfotipai 

Mišri gyvenamoji 
teritorija GM 

Gyvenamoji, komercin÷, 
rekreacin÷, visuomenin÷ 

Laisvas (tik tuo atveju kai 
paliekamas esamas užstatymas), 
Perimetrinis-posesijinis atviras, 
Perimetrinis reguliarus 

Paslaugų teritorija PA 
Komercin÷, rekreacin÷, 
visuomenin÷  

Perimetrinis centro,  
Atskirai stovinčių pastatų, 
Aukštybinis 

Socialin÷s 
infrastruktūros teritorija 

SI 
Visuomenin÷ Laisvas (esamas) 

Technin÷s 
infrastruktūros teritorija 

TI 
Infrastruktūros, pramon÷s 
naudingųjų iškasenų teritorijos 
(vandenviet÷s) 

Pramon÷s ir infrastruktūros 
teritorijų užstatymas 

Technin÷s 
infrastruktūros 
koridoriai 

TK 
Infrastruktūros --- 

Bendro naudojimo 
erdvių, želdynų 
teritorija 

BŽ 
Bendro naudojimo rekreacin÷ 
(be užstatymo), visuomenin÷  

--- 

 
Naujų socialinių objektų poreikio planuojamoje teritorijoje n÷ra, tod÷l išskyrus 7500 m² bendrojo ploto 

baseiną ir sporto bei pramogų kompleksą Prie Dubysos g. ir Taikos pr. sankirtos, daugiau naujų socialinių objektų 
nenumatoma. 
 

 
3.4.1 pav. Teritorijos naudojimo tipai 

 
Planuojamai teritorijai koncepcijos stadijoje numatomi teritorijos tipo ir leistino maksimalaus pastatų 

aukščio reglamentai, nurodant ribines siūlomas reikšmes (žr. 4.2 lentelę). Detalizuojant sprendinius reglamentas 
bus tikslinamas pagal detaliųjų planų rengimo taisyklių reikalavimus. 
 
 



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.                                                                                                                   80                                                                                                     

3.4.2 lentel÷. Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai 

teritorijos tipas PA 15 
leistinas pastatų aukštis 
(metrais) 

 
Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin.,  2004, Nr. 23-721 su v÷lesniais 

pakeitimais), minimalus atstumas nuo atskirai statomo gyvenamojo namo ir jo priklausinių (išskyrus nesud÷tingus 
statinius) iki kaimyninio žem÷s sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai. Mažinant pastatų atstumą iki 
kaimyninio žem÷s sklypo ribos arba blokuojant gretimų žem÷s sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrin÷s saugos 
reikalavimai („Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510 su v÷lesniais pakeitimais)) ir 
gautas kaimyninio žem÷s sklypo savininko sutikimas raštu. Mažinant tiesiamų inžinerinių tinklų atstumą iki 
kaimyninio žem÷s sklypo ribos, reikalingas šio sklypo savininko sutikimas raštu. Atstumai nuo nesud÷tingų 
statinių iki kaimyninio sklypo ribos nurodyti STR 1.01.07:2010 „Nesud÷tingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903 su 
v÷lesniais pakeitimais). Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomenin÷s paskirties statiniai“ (Žin., 2004, Nr. 54-
1851 su v÷lesniais pakeitimais), nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki gretimo sklypo ribos: 
visuomenin÷s paskirties statinių iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m, aukštesniems visuomenin÷s paskirties 
statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui (atstumas iki žem÷s 
sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomenin÷s paskirties statinio dalies). Šis 
atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. Ne visuomenin÷s paskirties 
inžinerinių statinių, esančių sklype, išskyrus sklypo aptvarus – ne mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti 
sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu. Statant naujus visuomenin÷s paskirties statinius turi 
būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose teis÷s aktuose tos 
paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant visuomenin÷s 
paskirties statinius gretimų sklypų pastatų insoliacija ir natūralus apšvietimas negali pablog÷ti. Šie reglamentuoti 
atstumai nuo statinių taikomi ir bet kurioms pastatų bei inžinerinių statinių išsikišančioms konstrukcijoms. 

 
 

3.5 Koncepcijos principiniai sprendiniai 
 
 
 
Detaliojo plano konceptualūs sprendiniai formuojami remiantis patvirtintomis planavimo sąlygomis 

detaliajam planui rengti bei planuojamoje teritorijoje galiojančiais planavimo dokumentais, normatyvais, teis÷s 
aktais, esama žem÷naudos struktūra ir užstatymu, kita surinkta medžiaga. Koncepcijos sprendiniai bus 
detalizuojami ir tikslinami sprendinių konkretizavimo stadijoje. 

 
Koncepcijos sprendiniais siekiama vieningos urbanistin÷s vizijos – numatoma formuoti, kur tai įmanoma, 

gatvių koridorius, „urbanistinę kalvą“ konversin÷je teritorijoje prie Dubysos gatv÷s ir kitus miesto suvokimui ir 
įvaizdžiui svarbius elementus.  

 
Koncepcijoje atkartojami daugumos teritorijai rengtų detaliųjų planų sprendiniai, nekeičiant jokių 

detaliuosiuose planuose numatytų teritorijos tvarkymo reglamentų.  
Koncepcijoje siūloma iš dalies keisti vieno planuojamai teritorijai galiojančio detaliojo plano sprendinius 

– detaliojo plano, kuriuo planuojama Taikos prospekto ir Dubysos gatv÷s sankryža ir gretima teritorija, 
sprendiniai keičiami tiek, kad jame numatytas užstatymas prie Statybininkų Kolegijos, valstybin÷s žem÷s sklype, 
siūlomas naikinti, nes teritorijos konfigūracija apsunkina pastato ir automobilių stov÷jimo aikštelių įrengimą joje 
(būtų labai siauras sklypas – iki 20 m pločio), ten auga vertingi želdiniai, dabar ši teritorija natūraliai įsilieja į 
bendrą kvartalo želdynų sistemą. 

Baltijos pr. 8b ir 8d sklypo detaliojo plano sprendiniai keičiami pagal žem÷s sklypo naudotojų 
pageidavimą, taip pat, pagal žem÷s naudotojų pageidavimą, siūlomi užstatymo zonos pakeitimai žem÷s sklypams 
Baltijos pr. 10a, Šilut÷s pl. 32. 
 

Vienas iš svarbiausių sprendinių yra pastatų aukščio reglamentas siūlomas šia alternatyva – aukštybiniams 
35-100 m pastatams skiriama konversin÷ teritorija prie Dubysos g., tokiu būdu siekiant suformuoti vientisą 
„urbanistinę kalvą“ kaip buvo numatyta bendroje miesto vizijoje Klaip÷dos miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo 
specialiajame plane. Formuojama „urbanistin÷ kalva“ būtų visos teritorijos vizualin÷ dominant÷, atliktų „miesto 
vartų“ vizualinę funkciją ir pagyvintų Klaip÷dos miesto panoraminius vaizdus.  
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Kitos aukštybiniams pastatams skirtos vietos yra prie Taikos pr. ir Dubysos g. sankryžos. Aukštybiniai 
pastatai šioje vietoje pratęstų Taikos pr. aukštybinių pastatų kompozicinę liniją, galutinai suformuotų Taikos pr. 
gatv÷s išklotinę.  
 

 
3.5.1 pav. Ištrauka iš Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip÷doje 

detaliojo plano 
 

Teritorijai Taikos prospekto ir Dubysos gatv÷s sankryžos pietvakarin÷je pus÷je už esamos degalin÷s šiuo 
metu galiojančio detaliojo plano sprendiniai nekeičiami (5.1 pav.). Detaliajame plane numatyti du pastatai – 
baseinas su sporto kompleksu ir aukštybinis pastatas (4000 m² užstatymo ploto, 7500 m² bendrojo ploto iki 14 m 
aukščio pastatas su iki 66 m aukščio ir iki 4500 m² ploto aukštybine dalimi). Baseinui su sporto kompleksu 
numatoma 120 automobilių stov÷jimo vietų pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo 
sistemos“ 10 lentelę – uždariems baseinams – viena automobilių stov÷jimo vieta dešimties vietų rūbinei 
(planuojama apie 200 vietų rūbin÷, t.y. baseinui reik÷s 20 automobilių stov÷jimo vietų) ir žaidimų ir sporto sal÷s 
su žiūrovų vietomis (planuojama iki 4000 m² ploto) – 1 vieta 60 m² sal÷s ploto, arba 67 automobilių stov÷jimo 
vietos. Administracin÷ms ir pagalbin÷ms baseino ir sporto komplekso patalpoms skiriama iki 1000 m² ploto, joms 
skaičiuojama 1 automobilių stov÷jimo vieta 25 m² ploto, arba 40 automobilių stov÷jimo vietų. Automobilių 
stov÷jimo vietų skaičiui nustatyti imama, kad aukštybinis pastatas bus administracin÷s paskirties (tačiau esant 
poreikiui, gali būti pasirinkta kita ar mišri paskirtis) iki 4500 m² ploto, tod÷l šiam pastatui numatoma 180 
automobilių stov÷jimo vietų – 1 automobilių stov÷jimo vieta 25 m² ploto. 

Baseino ir sporto komplekso pastatas detaliuoju planu planuojamas su aukštybiniu pastatu. Šios 
teritorijos užstatymo projektą siūloma rengti ir sprendinius detalizuoti architektūrinio konkurso būdu. Baseino ir 
sporto komplekso pastato bei aukštybinio pastato konkursai, projektavimas, statyba ir pripažinimas tinkamais 
naudoti atliekamas atskirai.  

Sprendinių konkretizavimo stadijoje numatoma nagrin÷ti galimybę baseinui ir aukštybiniam pastatui 
išskirti atskirus sklypus, nustatant, kad baseino pastato statyba yra prioritetinis tikslas, aukštybinio pastato 
statyba, projektavimas yra galimi tik pagrindus jo ekonominį tikslingumą ir niekaip negali stabdyti ar kitaip 
komplikuoti (branginti) baseino statybos. 

Nuo 300 vietų automobilių stov÷jimo aikštel÷s turi būti išlaikytas 25 m atstumas iki visuomeninių pastatų 
langų (pagal STR2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 11 lentelę). Nuo rytų pus÷s 
aukštybin÷je pastato dalyje ir ne aukštybin÷je planuojamo pastato dalyje, esančioje arčiau nei per 25 m nuo 
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planuojamos automobilių stov÷jimo aikštel÷s bus galima įrengti tik stiklines atitvaras, be galimyb÷s įrengti 
varstomus langus. Pastato ventiliacija šioje dalyje tur÷s būti užtikrinta mechanin÷mis priemon÷mis. 

Pagal Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą (Žin., 2007, Nr. 137-5624 su 
v÷lesniais pakeitimais), visuomenin÷s paskirties teritorijoms, kuriose yra numatomos sporto pastatų statybos, 
taikoma 25 proc. priklausomųjų želdynų norma. Pagal Želdynų įstatymą (Žin., su v÷lesniais pakeitimais), 
Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žem÷s sklype, želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro 
želdinių žem÷s sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių, 
želdiniai – žmogaus pas÷ti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, 
krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai. Atsižvelgiant į anksčiau tekste išd÷stytas nuostatas, 
numatoma, kad formuojamame sklype tur÷s būti įkurti želdiniai ne mažesn÷je kaip 25 proc. sklypo ploto dalyje 
(įterpiant ar neįterpiant juos į automobilių aikštelę). 

Atsižvelgiant į baseino vonios dydį (25x50 m), keisti baseino pastato konfigūracijos n÷ra galimyb÷s (žr. 
Pav. 5.1). 

 
Susisiekimo sistemos organizavimas 
 
Šiuo metu detaliuoju planu planuojamą teritoriją riboja aukštos kategorijos, didelio eismo intensyvumo 

gatv÷s: pietuose - Baltijos pr., vakaruose – Minijos g., šiaur÷je – Dubysos g., rytuose – Šilut÷s pl. Planuojamą 
teritoriją kerta Taikos pr. Taip pat yra trys žemesn÷s kategorijos gatv÷s -Merkio g., Tekintojų g., Nidos g. 
Likusioje teritorijos dalyje įrengti privažiavimai prie objektų. Pagal atliktus natūrinius transporto srautų tyrimus 
nustatyta, kad labiausiai apkrautos gatv÷s teritorijoje yra Taikos pr. (atkarpa tarp Dubysos g. ir Baltijos pr.), 
Minijos g. (atkarpa tarp Dubysos g. ir Baltijos pr.), Šilut÷s pl. (atkarpa tarp Dubysos g. ir Baltijos pr.), Baltijos pr. 
(atkarpa tarp Taikos pr. ir Šilut÷s pl.).  

Vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ normatyvais ir esamais 
srautų rodikliais nustatyta, kad esamų gatvių pralaidumas yra ne tik pakankamas, bet ir turi rezervą (žr. Esamos 
būkl÷s aiškinamojo rašto 2.6.3 lentelę). 

Didžiosios dalies sklypų pasiekiamumas jau šiuo metu yra įrengtas arba numatytas iš teritoriją ribojančių 
gatvių. Detaliuoju planu nauji išvažiavimai/įvažiavimai iš/į planuojamos teritorijos bus planuojami siekiant 
maksimaliai išnaudoti esamus išvažiavimus/įvažiavimus (neplanuoti naujų įvažiavimų/išvažiavimų iš aukštos 
kategorijos gatvių). 

Susisiekimui planuojamoje teritorijoje užtikrinti siūloma principin÷ esamų kvartalų skaidymo vidin÷mis 
D2-2 kategorijos gatv÷mis schema. 
 

 
3.5.2 pav. Susisiekimo schema  
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Kvartalas tarp Minijos g., Baltijos pr., Taikos pr. ir Dubysos g. skaidomas esamomis, šiuo metu 
pastatytomis gatv÷mis, siūloma jas įteisinti suformuojant atskirus žem÷s sklypus inžinerin÷s infrastruktūros 
koridoriams, o per sporto arenos automobilių stov÷jimo aikštelę praeinančias gatves, kur atskirų sklypų 
suformuoti neįmanoma, įregistruoti kaip servitutus pravažiavimams. 

Kvartale tarp Šilut÷s pl., Baltijos pr., Taikos pr. ir Dubysos g. n÷ra išvystyta vidinių gatvelių sistema, 
tod÷l siūloma ją suformuoti atskiriant žem÷s sklypą inžinerinei infrastruktūrai nuo esamų sklypų kvartalo 
viduryje ir prie stadiono teritorijos. Esamų nuomojamų žem÷s sklypų ribas siūloma koreguoti, nekeičiant žem÷s 
sklypų ploto, pridedant žem÷s plotą, kuri atskiriama privažiavimo gatvei į kitoje sklypo pus÷je prie Dubysos 
gatv÷s. Žem÷s sklypų ribų koregavimas detaliai sprendžiamas bus sprendinių konkretizavimo stadijoje. Atsiradus 
šioms vidin÷ms kvartalo gatv÷ms būtų galimyb÷ intensyviau ir efektyviau išnaudoti kvartalo vidinę dalį. 

Sprendinių konkretizavimo stadijoje numatoma nagrin÷ti galimybę rekonstruoti esamus įvažiavimus į 
sklypus iš Baltijos prospekto taip, kad vienas įvažiavimas tarnautų keliems sklypams. Sprendiniai rekonstruoti 
tokius įvažiavimus bus nagrin÷jami ir pagal galimybes įtraukiami tik gavus gretimų sklypų sutikimus, kuriuos turi 
gauti suinteresuoti sklypų savininkai ar naudotojai. 

Teritorijos tarp Baltijos prospekto, Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų, 
Klaip÷doje detaliuoju planu yra numatyta per Baltijos pr. suplanuoti tris p÷sčiųjų ir dviračių antžemines per÷jas-
viadukus ir vieną p÷sčiųjų ir dviračių antžeminę per÷ją-viaduką per Taikos pr.  

Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip÷doje, detaliojo planavimo 
projekte numatytos trys per÷jos antrame lygyje – per Minijos g., Dubysos g. ir Baltijos pr.  

Didžiąją dalį planuojamos teritorijos užstatymo sudaro komercin÷s paskirties objektai, kuriuose 
nemažesnio nei normų nustatyto dydžio automobilių stov÷jimo aikštelę įsirengia pastato savininkas pastato 
sklypo ribose. Tod÷l didžiojoje teritorijos dalyje, kurioje vykdoma komercin÷ veikla, automobilių stov÷jimo vietų 
problemų nenustatyta. Detaliuoju planu numatoma ir toliau automobilių statymą spręsti pastato sklypo ribose. 
Problematin÷s situacijos matomos prie senosios statybos daugiabučių gyvenamųjų namų - automobiliai dažnai 
pastatomi ant žalių vejų bei šaligatvių. Automobilių stov÷jimas tur÷s būti organizuojamas šiems namams 
detaliuoju planu suformuotų sklypų ribose. 

Inžinerin÷ infrastruktūra (vandentiekis, buitinio ir lietaus vandens nuotekyn÷, elektros, šilumos ir dujų) 
detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje yra pilnai išvystyta ir prieinama visiems sklypams. Sprendinių 
konkretizavimo stadijoje bus nustatytos šių tinklų naudojimo sąlygos.  
 

Planuojama želdynų ir bendro naudojimo erdvių sistema 
 
Esama želdynų būkl÷ planuojamoje teritorijoje yra patenkinama. N÷ra suformuotos vieningos želdynų ir 

bendro naudojimo erdvių sistemos planuojamuose kvartaluose. P÷sčiųjų takų ir dviračių takų tinklas šiuo metu 
yra fragmentiškas, nepakankamai išvystytas. 

Koncepcijoje siūloma formuoti želdinių juostas palei dalį Baltijos prospekto ir beveik visą Dubysos gatvę, 
taip suformuojant gatvių koridorius. 

Želdynų sistemą siūloma papildyti ne tik atskiraisiais želdynais, bet ir nustatant vieningą priklausomųjų 
želdinių teritorijų išskyrimą žem÷s sklypų grup÷se. 

Siūloma įrengti linijinius želdynus palei gatves, p÷sčiųjų ir dviračių takus, vidines gatveles. Stambesni 
želdynų plotai numatyti esamose neužstatytose bendro naudojimo teritorijose. 
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3.5.3 pav. Želdynų schema  

 
 

Reikalavimai pastatų architektūrinei išraiškai 
Pastatų architektūrinei išraiškai siūloma taikyti reikalavimus d÷l pastato tūrio ir proporcijų, tose dalyse, 

kur numatoma aukštybinių pastatų statyba. Siūloma pastato gabaritus plane (plotį ir ilgį) apriboti taip, kad 
aukštybinio pastato proporcija būtų estetiškai priimtina. Tuo siekiama sustiprinti aukštybinių pastatų įvaizdžio 
suvokimą, nustatant proporcijas pagal kurias galima būtų projektuoti „laibus“ pastatus. 
 

3.5.1 lentel÷. Reikalavimai aukštybinių pastatų proporcijoms  
Leistinas 
didžiausias pastato 
aukštis, m 

Leistinas 
didžiausias plotis, 
m 

Leistinas 
didžiausias pastato 
ilgis, m 

40 10 25 
65 12 30 
80 16 40 
 

Perimetrinio užstatymo kvartaluose prie Minijos gatv÷s numatomas didžiausio leistino pastato ilgio (palei 
pagrindinę gatvę) ir pločio apribojimas. 

Vietose, kur siūloma formuoti gatvių koridorius – numatoma užstatymo linija ir procentin÷ sklypo 
kraštin÷s, einančios palei gatvę dalis, kuri turi būti užstatyta pastatais. 
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4 Sprendiniai 
 
 

4.1 Numatomi bendrieji teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo reikalavimai 

 
 
 

Detalizuojant koncepcijos sprendinius (kurie patvirtinti 2012 m. lapkričio 29 d. Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr. T2-273), principinis teritorijos planavimas nebuvo keičiamas. Sprendinių 
konkretizavimo stadijoje formuojant sklypus buvo atsižvelgiama į patvirtintą koncepciją, planavimo užduotį, 
išduotas planavimo sąlygas, esamos būkl÷s analizę, visuomen÷s pasiūlymus, teritorijoje galiojančių planavimo 
dokumentų sprendinius ir teis÷s aktų reikalavimus. 

 
Detaliojo plano sprendiniais sklypams numatomi keli naudojimo būdai ir pobūdžiai. Pagal Teritorijų 

planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391 su v÷lesniais pakeitimais) 23 straipsnį, konkretus žem÷s sklypui ar 
jo daliai taikomas žem÷s naudojimo būdas ir, jei numatyta, pobūdis nustatomi ar keičiami kitais (nekeičiant 
pagrindin÷s tikslin÷s žem÷s naudojimo paskirties) pagal patvirtinto detaliojo plano sprendinius galimais žem÷s 
naudojimo būdais ir jei numatyta, pobūdžiu, informavus visuomenę Vyriausyb÷s nustatyta tvarka savivaldyb÷s 
tarybos sprendimu arba savivaldyb÷s tarybos pavedimu savivaldyb÷s administracijos direktoriaus sprendimu. 

 
Vadovaujantis planavimo užduotimi ir išduotomis planavimo sąlygomis, sprendiniai parengti pagal 

nustatytus planavimo tikslus – bent vienas iš formuojamiems sklypams nurodytų žem÷s naudojimo būdų yra 
parinktas iš šių: 

� Visuomenin÷s paskirties teritorijos (V); 
� Inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos (I); 
� Rekreacin÷s teritorijos (R); 
� Bendro naudojimo - atskirųjų želdynų teritorijos (E). 
 
Atskirųjų želdynų teritorijos būdas detaliojo plano sprendiniais formuojamiems sklypams parinktas 

atsižvelgiant į tai, kad koncepcijos stadijoje parinkti teritorijos naudojimo tipai pagal 2010 m. kovo 31 d. LR 
Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 422 patvirtintą LR Teritorijų planavimo įstatymo koncepciją, kuri sudaryta tuo metu 
galiojančios „Žem÷s sklypų pagrindin÷s žem÷s naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos“ pagrindu. 
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galioja „Žem÷s sklypų pagrindin÷s žem÷s naudojimo paskirties, būdų ir 
pobūdžių specifikacijos“ pakeitimas, kuriuo dalis bendro naudojimo teritorijų (parkai, skverai ir kiti želdynai) 
buvo priskirta atskirųjų želdynų teritorijoms, parenkamas šis naudojimo būdas (E). 

 
Iš viso planuojamoje teritorijoje yra esami ar numatomi formuoti 70 sklypų. Į planuojamą teritoriją 

patenka dalis sklypo kad. Nr. 2101/6:483, tačiau „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir 
Šilut÷s pl. detaliuoju planu” sprendiniai jam nenumatomi, nes šis sklypas buvo įregistruotas po planavimo sąlygų 
išdavimo (planuojamos teritorijos ribų nustatymo). Šiam sklypui galioja „Teritorijos prie Baltijos pr., Baltijos pr. 
ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų, Klaip÷doje, detaliojo plano“ sprendiniai. 

 
Visiems teritorijoje esamiems ir detaliuoju planu formuojamiems sklypams nustatyta pagrindin÷ žem÷s 

naudojimo paskirtis – kita. Teritorijos naudojimo tipai perkelti iš patvirtintos koncepcijos. Galimi žem÷s sklypo 
naudojimo būdai (pobūdžiai) nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išrašuose nurodytus esamus žem÷s 
naudojimo būdus ir pobūdžius, visuomen÷s pasiūlymus, koncepcijos stadijoje numatytus teritorijos naudojimo 
tipus. Sklypuose nustatyti servitutai bei žem÷s ir miško naudojimo sąlygos, nurodomos užstatymo zonos, kiti 
reikalavimai (žr. br÷žinį „SPRENDINIAI. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo br÷žinys“).  

Įgyvendinant detaliojo plano sprendinius gali likti šiuo metu VĮ „Registrų centras“ išrašuose nurodyti 
esami žem÷s naudojimo būdai. 

Žem÷s servitutai nustatomi Žem÷s įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620 su v÷lesniais pakeitimais) 23 
straipsnio ir Žem÷s servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių (Žin., 2004, Nr. 153-5579 su v÷lesniais 
pakeitimais) numatyta tvarka. Privačioje žem÷je servitutai, skirti elektros tinklų ir įrenginių tiesimui, naudojimui 
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ir aptarnavimui, nustatomi sudarant neatlygintinas ir neterminuotas sutartis su žem÷s savininkais, valstyb÷s ar 
savivaldyb÷s valdomoje žem÷je šie servitutai nustatomi administraciniu aktu. 

Reikalui esant visuomen÷s poreikiams rezervuojamų teritorijų klausimai turi būti sprendžiami pagal LR 
Žem÷s įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34–620 su v÷lesniais pakeitimais) 46 ir 47 straipsnius. Kilus ginčams d÷l žem÷s 
pa÷mimo visuomen÷s poreikiams projekto arba paimamo visuomen÷s poreikiams žem÷s sklypo plano rengimo ir 
tvirtinimo, taip pat d÷l atlyginimo už paimamą visuomen÷s poreikiams žemę dydžio nustatymo nagrin÷jami 
bendrosios kompetencijos apygardos teisme. 

 
Reikalavimai pastatų architektūrinei išraiškai. Pastatų architektūrinei išraiškai siūloma taikyti 

reikalavimus d÷l pastato tūrio ir proporcijų, tose dalyse, kur numatoma aukštybinių pastatų statyba. Siūloma 
pastato gabaritus plane (plotį ir ilgį) apriboti taip, kad aukštybinio pastato proporcija būtų estetiškai priimtina. 
Tuo siekiama sustiprinti aukštybinių pastatų įvaizdžio suvokimą, nustatant proporcijas pagal kurias galima būtų 
projektuoti „laibus“ pastatus. 
 

4.1.1 lentel÷. Reikalavimai aukštybinių pastatų proporcijoms 
Leistinas didžiausias 
pastato aukštis, m 

Leistinas didžiausias 
plotis, m 

Leistinas didžiausias 
pastato ilgis, m 

40 10 25 
65 12 30 
100 16 40 

 
Dalyje sklypų esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, 

rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų 
paskirtis, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu -griaunant pastatus ar jų dalis (papildomas reglamentas 
„e“, žr. grafinę dalį). 

Numatant naujų pastatų statybas, turi būti išlaikyti normuojami atstumai iki sklypo ribos. Atstumas iki 
žem÷s sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios statinio dalies. Šis atstumas gali būti 
sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. Statant naujus statinius turi būti išlaikomi 
gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose teis÷s aktuose tos paskirties pastatams 
nustatyti insoliacijos ir natūralaus apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant statinius gretimų sklypų pastatų 
insoliacija ir natūralus apšvietimas negali pablog÷ti. 
 

Detaliuoju planu inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodomi komunikacijų koridoriai (gatvių 
raudonosios linijos). Detaliajame plane yra suplanuoti inžinerinių tinklų ir susisiekimo sistemos koridoriai, 
nekonkretizuojant bei neišskiriant atskirų inžinerinių tinklų. Detaliau sklypo prijungimas prie inžinerinių 
tinklų turi būti sprendžiamas techninio projekto rengimo metu. 

 
4.1.2 lentel÷. Pagal STR 2.06.01:1999 teritoriją ribojančioms ir joje esančioms gatv÷ms nustatytos 

kategorijos 
Eil. Nr. Gatv÷ Kategorija (numatomas atstumas tarp 

raudonųjų linijų) 
1.  Minijos g. B1 1 (RL = 40-70 m) 
2.  Baltijos pr. A2 2 (RL = 70-100 m) 
3.  Dubysos g. atkarpa nuo Minijos g. iki 

sklypo kad. Nr. 2101/6:29 
C2 3 (RL = 20-40 m) 

4.  Dubysos g. atkarpa nuo sklypo kad. Nr. 
2101/6:29 iki Šilut÷s pl. 

D1-2 4 (RL = 12-20 m) 

5.  Taikos pr. C1 5 (RL = 20-40 m) 
6.  Šilut÷s pl. B1 5 (RL = 40-70 m) 

1 – gatv÷s kategorija pagal Klaip÷dos miesto bendrąjį planą, raudonosios gatvių linijos nustatytos rengiamu 
detaliuoju planu atsižvelgiant į esamas sklypų ribas. 
2 – gatv÷s kategorija pagal Klaip÷dos miesto bendrąjį planą, raudonosios gatvių linijos nustatytos pagal 
„Teritorijos prie Baltijos pr., Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų, Klaip÷doje, detalųjį 
planą“, „Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detalųjį planą“, „Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8 detalųjį planą“, „Žem÷s 
sklypų Baltijos pr. 12A, 12B, 12C detalųjį planą“ ir rengiamu detaliuoju planu. 
3 - gatv÷s kategorija pagal Klaip÷dos miesto bendrąjį planą, raudonosios gatvių linijos nustatytos rengiamu 
detaliuoju planu ir pagal „Žem÷s sklypo Dubysos g. 58a ir teritorijos Dubysos g. 60, Klaip÷doje detalųjį planą“. 
4 – gatv÷s kategorija pagal Klaip÷dos miesto bendrąjį planą, raudonosios gatvių linijos nustatytos rengiamu 
detaliuoju planu atsižvelgiant į esamas sklypų ribas. 
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5 – gatv÷s kategorija pagal Klaip÷dos miesto bendrąjį planą, raudonosios gatvių linijos nustatytos pagal 
„Teritorijos prie Baltijos pr., Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų, Klaip÷doje, detalųjį 
planą“. 
 

Detaliuoju planu numatytų įvažiavimų į sklypus vietos turi būti tikslinamos techninio projekto rengimo 
stadijoje.  

Konkretus automobilių stov÷jimo vietų poreikis turi būti nustatomas techninio projekto rengimo metu 
vadovaujantis STR 2.06.01:1999, atsižvelgiant į projektuojamų pastatų patalpų paskirtį ir plotą. Tuose sklypuose, 
kuriuose esamos automobilių stov÷jimo aikštel÷s yra įrengtos neišlaikant teis÷s aktais numatytų minimalių 
normuojamų atstumų iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų, sklypų teritorijos pertvarkymo atveju automobilių 
stov÷jimo aikštel÷s turi būti atitraukiamos reikiamu atstumu nuo pastatų, o pastatų rekonstrukcijos atveju - toje 
pastatų fasado dalyje, kuri yra mažesniu nei normuojamas atstumas iki automobilių stov÷jimo aikštelių, 
neprojektuoti langų (numatant kitas priemones tinkamam patalpų mikroklimatui užtikrinti). 

Detaliuoju planu numatytos atvirų automobilių stov÷jimo aikštelių vietos ir normuojami atstumai iki 
gyvenamosios ir visuomenin÷s paskirties pastatų turi būti tikslinami techninio projekto rengimo stadijoje (pagal 
numatomą automobilių stov÷jimo vietų skaičių aikštel÷je). 

Įrengiant naujas automobilių stov÷jimo aikšteles ir nesant galimyb÷s užtikrinti normuojamų minimalių 
atstumų iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų (pagal STR 2.06.01:1999 11 lentelę), reikalingos automobilių 
stov÷jimo vietos gali būti įrengiamos pastato pirmame, cokoliniame aukšte arba rūsyje, automobilių saugojimo 
patalpose neįrengiant langų. 

 
Detaliojo plano sprendiniais nurodomos esamų ir suplanuotų dviračių bei p÷sčiųjų takų trasos, kurių 

pakanka susisiekimui dviračiais ar p÷sčiomis teritorijoje užtikrinti. Tikslus p÷sčiųjų-dviračių trasų išsid÷stymas 
bei įrengimas turi būti sprendžiami techninio projekto rengimo stadijoje, tačiau bet kuriuo atveju turi būti 
užtikrintas šių takų rišlumas tarpusavyje. Iki šiol suplanuoti susisiekimo sprendiniai taip pat pakankamai 
išsprendžia žmonių su negalia jud÷jimą teritorijoje, papildomi sprendimai turi būti numatomi ir tikslinami 
techninio projekto stadijoje. 

 
Priklausomųjų želdynų kiekis planuojamuose sklypuose techninių projektų rengimo metu turi būti 

užtikrintas vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 137-
5624 su v÷lesniais pakeitimais), atsižvelgiant į sklypo naudojimo būdą bei pobūdį. 

 
Esamų antrinių žaliavų ir buitinių atliekų konteinerių vietos pažym÷tos br÷žinyje „Esama būkl÷. 

Susisiekimo ir inžinerin÷ infrastruktūra“. Nauji buitinių atliekų konteineriai turi būti įrengti prie esamų bei 
planuojamų daugiaaukščių gyvenamosios paskirties pastatų, čia rekomenduojama įrengti požemines arba pusiau 
požemines konteinerių aikšteles. Kitose planuojamose teritorijose atliekų išvežimas bei požemin÷s arba pusiau 
požemin÷s konteinerių aikštelių vietos turi būti sprendžiamos individualiai pagal poreikius techninių projektų 
metu. 

Tikslus antrinių žaliavų ir buitinių atliekų konteinerių vienetų skaičius detaliuoju planu nenustatomas. 
Rengiant detaliuoju planu suplanuotos teritorijos techninius projektus būtina tikslinti antrinių žaliavų ir buitinių 
atliekų konteinerių vienetų skaičių bei jų vietą.  
 

Siekiant užtikrinti triukšmo lygio normas rengiant detaliuoju planu suplanuotos teritorijos techninius 
projektus būtina vadovautis Lietuvos Higienos Normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomenin÷s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Teritorijoje turi būti numatytos triukšmą mažinančios 
priemon÷s – akustin÷s sienut÷s. Būtina užtikrinti, kad teritorijoje planuojamų pastatų techniniai parametrai 
neviršytų normatyvinių triukšmo dydžių bei girdimo triukšmo lygis šalia gyvenantiems žmon÷ms nekeltų gr÷sm÷s 
jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Rengiant techninį 
projektą būtina vadovautis STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ ir HN 
35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“. 

Rengiamu „Apie 47 ha teritorijos trap Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl.“ detaliuoju planu 
teritorijoje neplanuojama jokia tarši veikla, kuri gal÷tų ženkliai sukelti triukšmo ar oro taršos padid÷jimus, kurie 
gal÷tų viršyti nustatytas leistinas normas.   
 

Esant poreikiui, pagal išduotas technines sąlygas statytojo l÷šomis turi būti perkeliami inžineriniai tinklai 
ir/ar įrenginiai. 
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4.2 Numatomi konkretūs teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimo reikalavimai, sklypų formavimo 
principai, susisiekimo organizavimas 

 
 

 
Sklypui Nr. 1 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2002 m. gruodžio 19 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 

valdybos sprendimu Nr. 650 patvirtintą „Teritorijos tarp Taikos, Baltijos pr., Dubysos g. ir Minijos g. detalųjį 
planą“ (integruojant sprendinius), papildant reglamentus, išplečiant užstatymo zoną pagal esamą užstatymą ir 
atitraukiant ją normuojamu atstumu nuo sklypo ribos, tikslinant užstatymo tankumą ir intensyvumą, tikslinant 
automobilių stov÷jimo vietų išsid÷stymą bei numatant galimybę automobilius statyti požeminiame lygyje bei 
pirmame/cokoliniame aukšte.  

Sklypui Nr. 2 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., 
Klaip÷doje, detalųjį planą” (integruojant sprendinius) ir atsižvelgiant į tai, kad d÷l dalies esamo sklypo kad. Nr. 
2101/6:387 yra sudaryta koncesijos sutartis „D÷l Klaip÷dos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso 
valdymo ir naudojimo“. Pagal savivaldyb÷s administracijos pastabas ir nutarimus ties baseino teritorija keičiant 
sklypų ribas bei tikslinant užstatymo tankumo ir intensyvumo rodiklius, vienoje iš sklypo dalių mažinant 
daugiaaukščio pastato aukštingumą (vietoj 16 aukštų numatant 12), atitraukiant aukštybinį užstatymą nuo 
gretimų sklypų normuojamu atstumu).  

Sklypui Nr. 3-1 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2002 m. gruodžio 19 d. Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s valdybos sprendimu Nr. 650 patvirtintą „Teritorijos tarp Taikos, Baltijos pr., Dubysos g. ir Minijos g. 
detalųjį planą“, patikslinti atsižvelgiant į kadastriniais matavimais suformuotas esamas sklypo ribas, taip pat 
atsižvelgiant į preliminariai nustatytą automobilių stov÷jimo vietų poreikį ir jų įrengimo sklype galimybes, 
numatant galimybę automobilius statyti požeminiame lygyje bei pirmame/cokoliniame aukšte, patikslintas 
užstatymo tankumas ir intensyvumas. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Minijos g. (žr. br÷žinį „SPRENDINIAI. 
Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo br÷žinys“). Atsižvelgiant į Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
administracijos 2013 m. kovo 13 d. darbo grup÷s teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapo stadijų 
svarstymo pos÷džio protokolą Nr. ADM1-48 ir visuomen÷s pasiūlymus. Prie sklypo Nr. 3-1 yra numatyta galimyb÷ 
prijungti sklypą Nr. 3-2. 

Sklypas Nr. 3-2 laisvoje valstybin÷je zem÷je suformuotas sklypas, kurį yra numatyta galimyb÷ prijungti 
prie 3-1 sklypo. 

Sklypas Nr. 3-3 yra 3-1 ir 3-2 sujungti sklypai į vieną sklypą. Sklypui 3-3 nustatyti reglamentai galioja tik 
nusprendus sujungti 3-1 ir 3-2 sklypus. 

Sklypui Nr. 4-1 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., 
Klaip÷doje, detalųjį planą” (integruojant sprendinius).  Atsižvelgiant į preliminariai nustatytą automobilių 
stov÷jimo vietų poreikį ir jų įrengimo sklype galimybes, numatant galimybę automobilius statyti požeminiame 
lygyje bei pirmame/cokoliniame aukšte, patikslintas užstatymo tankumas ir intensyvumas. Įvažiavimas 
numatomas iš Minijos g. Esami vertingi pastatai turi būti išsaugomi, rekonstruojami ar renovuojami; esami 
menkaverčiai pastatai numatomi griauti, vietoj jų formuojant naujus pastatus. Atsižvelgiant į Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracijos 2013 m. kovo 13 d. darbo grup÷s teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapo 
stadijų svarstymo pos÷džio protokolą Nr. ADM1-48, prie formuojamo sklypo numatoma prijungti sklypą Nr. 4-2, 
kuris priklauso sklypui Nr. 75( kad. Nr. 2101/6:387). 

Sklypas Nr. 4-2 sklypo dalis, kuri priklauso sklypui Nr. 75 ( kad. Nr. 2101/6:387). Šią dalį numatoma 
prijungti prie sklypo Nr. 4-1. 

Sklypas Nr. 4-3 yra į vieną sklypą sujungti 4-1 ir 4-2 sklypai. Sklypui 4-3 nustatyti reglamentai galioja tik 
nusprendus sujungti 3-1 ir 3-2 sklypus. 

Sklypui Nr. 5 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į esamą situaciją – šiame sklype yra Merkio g. 
Sklypui Nr. 6 reglamentai nustatyti pagal 2002 m. gruodžio 19 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s valdybos 

sprendimu Nr. 650 patvirtintą „Teritorijos tarp Taikos, Baltijos pr., Dubysos g. ir Minijos g. detalųjį planą“, 
papildant reglamentu, numatančiu galimybę automobilius statyti požeminiame lygyje bei pirmame/cokoliniame 
aukšte. Į sklypą patenkama esamu įvažiavimu iš Merkio g. 

Sklypui Nr. 7 reglamentai nustatyti pagal 2002 m. sausio 17 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s valdybos 
sprendimu Nr. 9 patvirtintą „UAB „Neste Lietuva“ sklypo Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžoje detaliojo plano 
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koregavimas“ sprendinius (juos integruojant) ir esamą situaciją. Įvažiavimai į sklypą numatomi esamais 
įvažiavimais iš Baltijos pr. ir Minijos g. 

Sklypui Nr. 8 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į esamą situaciją – šiame sklype yra Tekintojų g. 
Sklypui Nr. 9 ir Nr. 11 reglamentai nustatyti pagal 2002 m. balandžio 4 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 

valdybos sprendimu Nr. 148 patvirtintą „Žem÷s sklypų Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 detalųjį planą“ (integruojant 
sprendinius) ir atsižvelgiant į esamą situaciją. Sklype Nr. 9 numatoma galimyb÷ automobilius statyti 
požeminiame lygyje bei pirmame/cokoliniame aukšte. 

Sklypui Nr. 10 reglamentai nustatyti pagal 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 
sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip÷doje, 
detalųjį planą”. Privažiavimas prie planuojamo sklypo numatomas iš sklypo Nr. 8. 

Sklypui Nr. 12 reglamentai nustatyti pagal 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 
sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip÷doje, 
detalųjį planą” (perkeliant sprendinius) ir atsižvelgiant į visuomen÷s pasiūlymą (UAB „NMN“ 2012 m. liepos 4 d. 
raštas Nr. 2012/07/04-01).  

Sklypui Nr. 13 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į esamą situaciją – šiame sklype yra esamas 
pravažiavimas. 

Sklypui Nr. 14 reglamentai nustatyti pagal 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 
sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip÷doje, 
detalųjį planą” (integruojant dalį sprendinių). Vystant teritoriją ir keičiant esamą užstatymą (didinant užstatymo 
tankumą ir intensyvumą), esamas įvažiavimas iš Dubysos g. turi būti naikinamas ir naudojamas numatomas 
įvažiavimas iš sklypo Nr. 13. Detaliojo plano 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir Šilut÷s pl. 
sprendiniuose  konkretus inžineriniai tinklai n÷ra sprendžiami. Detaliajame plane yra suplanuoti inžinerinių tinklų 
ir susisiekimo sistemos koridoriai, nekonkretizuojant bei neišskiriant atskirų inžinerinIų tinklų. Detaliau sklypo 
prijungimas prie inžinerinių tinklų turi būti sprendžiamas techninio projekto rengimo metu. 

Sklypams Nr. 15 ir Nr. 19 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į planavimo organizatoriaus pasiūlymus 
(2012 m. spalio 24 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos darbo grup÷s pos÷džio protokolas Nr. ADM1-
282 ir 2013 m. vasario 20 d. Klaip÷dos miesto administracijos teritorijų planavimo dokumentų rengimo 
sprendinių svarstymo pos÷džio protokolas Nr. ADM1-37).  Sklype Nr. 15 numatoma baseino pastato (komplekso) 
statyba, sklype Nr. 19 numatoma aukštybinio pastato statyba. Sklype Nr. 15 automobilių stov÷jimo vietos 
numatomos neužstatytoje sklypo dalyje atvirose automobilių stov÷jimo aikštel÷se, taip pat numatoma galimyb÷ 
automobilius statyti požeminiame lygyje bei pirmame/cokoliniame aukšte. Sklype Nr. 19 numatoma galimyb÷ 
automobilius statyti požeminiame lygyje bei pirmame/cokoliniame aukšte. Automobilių stov÷jimo vietų kiekis ir 
išsid÷stymas turi būti tikslinamas techninio projekto stadijoje. Įvažiavimai į sklypus numatomi iš formuojamo 
inžinerin÷s infrastruktūros sklypo Nr. 17 ir iš Dubysos g., į sklypą Nr. 19 – per sklypą Nr. 15 servitutiniu 
pravažiavimu. Baseino pastato architektūriniai sprendiniai turi būti parenkami variantų atrankos būdu. 

Baseinui su sporto kompleksu numatoma 120 automobilių stov÷jimo vietų pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, 
miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 10 lentelę – uždariems baseinams – viena automobilių stov÷jimo vieta 
dešimties vietų rūbinei (planuojama apie 200 vietų rūbin÷, t.y. baseinui reik÷s 20 automobilių stov÷jimo vietų) ir 
žaidimų ir sporto sal÷s su žiūrovų vietomis (planuojama iki 4000 m² ploto) – 1 vieta 60 m² sal÷s ploto, arba 67 
automobilių stov÷jimo vietos. Administracin÷ms ir pagalbin÷ms baseino ir sporto komplekso patalpoms skiriama 
iki 1000 m² ploto, joms skaičiuojama 1 automobilių stov÷jimo vieta 25 m² ploto, arba 40 automobilių stov÷jimo 
vietų.  

Sklypui Nr. 16 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį bei pagal 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr.T2-
265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., Klaip÷doje, detalųjį planą” 
(integruojant sprendinius). Įvažiavimas numatomas iš inžinerin÷s infrastruktūros sklypo Nr. 17. Detaliojo plano 
sprendiniais numatomas esamos atviros antžemin÷s automobilių stov÷jimo aikštel÷s išpl÷timas, kuris galimas tik 
tuo atveju, jei nebus užstatyta sklypo dalis. Kitu atveju, numatoma galimyb÷ automobilius statyti požeminiame 
lygyje bei pirmame/cokoliniame aukšte. 

Sklypams Nr. 17 ir 22 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į esamą situaciją – šiuose sklypuose yra esamas 
pravažiavimas. 

Sklypui Nr. 18 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., 
Klaip÷doje, detalųjį planą” (integruojant sprendinius), tikslinant aukštybinio užstatymo (20 aukštų) vietą sklype, 
atitraukiant jį normuojamu atstumu nuo sklypo ribos. Įvažiavimas numatomas iš inžinerin÷s infrastruktūros 
sklypo Nr. 22. 

Sklypui Nr. 20-1 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2012 m. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-401 patvirtintą „Žem÷s sklypo planą 1441 kv.m., prilyginamą 
detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Taikos pr. 60, Klaip÷doje“. Detaliojo plano sprendiniais numatoma 
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prie žem÷s klypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suformuoto sklypo prijungti 
laisvos valstybin÷s žem÷s plotą, esantį prie Dubysos g. ir Taikos pr. sankryžos (sklypą Nr. 20-2). 

Sklypas Nr. 20-2 suformuojamas laisvoje valstybin÷je žem÷je, ji yra galimyb÷ prijungti prie sklypo Nr. 
20-1. 

Sklypas Nr. 20-3 yra į vieną sklypą sujungti 20-1 ir 20-2 sklypai. Sklypui 20-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 21 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją ir atsižvelgiant į esamą situaciją. 
Sklypui Nr. 23 ir jo dalims reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą 

žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį ir pagal „Žem÷s sklypų Baltijos pr. 24c ir Taikos pr. 64 / Baltijos pr. 24b, 
Klaip÷doje, detalųjį planą“ (integruojant sprendinius). 

Sklypui Nr. 24 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją. Šį sklypą yra galimyb÷ prijungti prie 
sklypo Nr. 25-1. 

Sklypui Nr. 25-1 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Sklype numatoma skirtingo režimo zona, kurioje 
prioritetinis žem÷s naudojimo būdas ir pobūdis numatomas inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir 
inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I/I1), nes šioje sklypo dalyje yra esama elektros 
transformatorin÷, priklausanti AB VST (dabar – LESTO AB). Įvažiuoti į sklypą numatoma esamais įvažiavimais iš 
Dubysos g. ir Taikos pr. Prie sklypo yra galimyb÷  prijungti laisvos valstybin÷s žem÷s plotą, esantį  prie Taikos pr. 

Sklypas Nr. 25-2 suformuojamas laisvoje valstybin÷je žem÷je, ji yra galimyb÷ prijungti prie sklypo Nr. 
25-1. 

Sklypas Nr. 25-3 yra į vieną sklypą sujungti 25-1, 25-2 bei 24 sklypai. Sklypui 25-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 26-1 ir jo dalims reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų 
centras“ išraše nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Prie esamo sklypo kad. Nr. 
2101/6:239 numatoma prijungti laisvos valstybin÷s žem÷s plotą šalia Dubysos g. Į sklypą numatoma įvažiuoti 
esamais įvažiavimais iš Dubysos g. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu 
atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant 
pastatų paskirties, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). Perimta 
visuomen÷s poreikiams sklypo dalis (sklypas Nr. 71, suformuojant jį kaip atskirą inžinerin÷s infrastruktūros 
sklypą), kuriame numatomas inžinerin÷s infrastruktūros sklypas-pravažiavimas, skirtas bendram kvartalo 
susisiekimui užtikrinti. 

Sklypas Nr. 26-2 suformuojamas laisvoje valstybin÷je žem÷je, ji yra galimyb÷ prijungti prie sklypo Nr. 
26-1. 

Sklypas Nr. 26-3 yra į vieną sklypą sujungti 26-1 bei 26-2 sklypai. Sklypui 26-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 27 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją. Esami pastatai (ar jų dalys), 
esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, 
užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu 
(griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypui Nr. 28 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. Sklypas 
formuojamas apie esamą daugiabutį. Įvažiavimas į sklypą numatomas esamu įvažiavimu iš sklypo Nr. 21. 

Sklypui Nr. 29 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į esamą situaciją ir į patvirtintą koncepciją. 
Įvažiavimas į sklypą numatomas servitutiniu pravažiavimu per sklypą Nr. 55. 

Sklypams Nr. 30-1 ir Nr. 31 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 2 d. Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2138 patvirtintą „Žem÷s sklypo Dubysos g. 58a ir 
teritorijos Dubysos g. 60, Klaip÷doje, detalųjį planą“. Prie sklypas Nr. 30-1, kad. Nr. 2101/6:132, yra galimyb÷ 
prijungti laisvos valstybin÷s žem÷s plotą šalia Dubysos g. Sklypas Nr. 31 formuojamas apimant patvirtintu 
detaliuoju planu suformuotą sklypą ir laisvą valstybinę žemę prie Dubysos g. Į sklypus numatoma įvažiuoti iš 
Dubysos g. rekonstruojant (perkeliant) esamą įvažiavimą. Atsižvelgiant į preliminariai nustatytą automobilių 
stov÷jimo vietų poreikį ir įrengimo galimybes, sklypui Nr. 31 patikslinti leistino užstatymo tankumo ir 
intensyvumo rodikliai. Sklypuose numatyta galimyb÷ automobilius statyti požeminiame lygyje bei 
pirmame/cokoliniame aukšte. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, 
rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų 
paskirties, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypas Nr. 30-2 suformuojamas laisvoje valstybin÷je žem÷je, ji yra galimyb÷ prijungti prie sklypo Nr. 
30-1. 

Sklypas Nr. 30-3 yra į vieną sklypą sujungti 30-1 bei 30-2 sklypai. Sklypui 30-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypas Nr. 32-1 formuojamasnumatant prie esamo žem÷s sklypo kad. Nr. 2101/6:358 galimybę prijungti 
laisvos valstybin÷s žem÷s plotą esantį tarp sklypų kad. Nr. 2101/6:358 ir 2101/6:84 (apie 30 kv m., t.y. 
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prijungiant sklypą Nr. 32-2). Nuo 32-1 sklypo atskiriama (apie 102 kv m.) sklypo dalis pažym÷ta Nr. 39-3, kurią 
planuojama prijungti prie formuojamo sklypo Nr. 39-1 bei taip suformuoti patogų pravažiavimui inžinerin÷s 
infrastruktūros koridorių, skirtą bendram kvartalo susisiekimui užtikrinti. Suformuotam 32-1 sklypui nustatoma 
statinių statybos zona ties esamais pastatais, nustatomi kiti reglamentai. Numatoma žem÷s naudojimo paskirtis, 
prioritetinis naudojimo būdas ir pobūdis nustatyti pagal VĮ Registrų centro išrašo duomenis. Esami pastatai (ar jų 
dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą 
aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami 
normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypą Nr. 32-2 numatyta prijungti prie sklypo Nr. 32-1, kompensuojant visuomen÷s poreikiams paimamą 
sklypo dalį Nr. 39-3. 

Sklypas Nr. 32-3 yra į vieną sklypą sujungti 32-1 bei 32-2 sklypai. Sklypui 32-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypas Nr. 33-1 formuojamas numatant prie esamo žem÷s sklypo kad. Nr. 2101/6:84 galimybę prijungti 
laisvos valstybin÷s žem÷s plotą, esantį tarp sklypų kad. Nr. 2101/6:84 ir 2101/6:234 (apie 141 kv m., t.y. 
prijungiant sklypą Nr. 33-2). Nuo 33-1 sklypo atskiriama (apie 90 kv m.) sklypo dalis pažym÷ta Nr. 39-2, kurią 
planuojama prijungti prie formuojamo sklypo Nr. 39-1 bei taip suformuoti patogų pravažiavimui inžinerin÷s 
infrastruktūros koridorių, skirtą bendram kvartalo susisiekimui užtikrinti. Suformuotam sklypui nustatoma 
statinių statybos zona ties esamais pastatais, nustatomi kiti reglamentai. Rengiamo detaliojo plano sprendiniais 
numatoma patikslinti žem÷s naudojimo būdus ir pobūdžius, nenumatant VĮ Registrų centro išraše klaidingai 
nurodytą būdą ir pobūdį (gyvenamosios teritorijos, Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Numatomas 
prioritetinis žem÷s naudojimo būdas ir pobūdis (inžinerin÷s infrastruktūros teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų statybos) atitinka esamo pastato paskirtį (garažas). Esami pastatai (ar jų 
dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą 
aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami 
normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypą Nr. 33-2 numatyta prijungti prie sklypo Nr. 32-1, kompensuojant visuomen÷s poreikiams paimamą 
sklypo dalį Nr. 39-2. 

Sklypas Nr. 33-3 yra į vieną sklypą sujungti 33-1 bei 33-2 sklypai. Sklypui 33-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 34 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją, VĮ Registrų centras duomenis 
bei esamą situaciją. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš sklypo Nr. 39. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau 
sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą 
ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus 
ar jų dalis). 

Sklypams Nr. 35 ir 36-1 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją ir VĮ „Registrų 
centras“ išraše nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį. Įvažiavimai į sklypus numatomi esamais įvažiavimais iš 
Dubysos g., taip pat iš sklypo Nr. 39. Prie sklypo Nr. 36 numatoma galimyb÷ prijungti laisvos valstybin÷s žem÷s 
plotą, esantį šalia Dubysos g. Nr. 36-2. Sklypuose numatoma galimyb÷ automobilius statyti požeminiame lygyje 
bei pirmame/cokoliniame aukšte. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu 
atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant 
pastatų paskirties, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypą Nr. 36-2 numatyta prijungti prie sklypo Nr. 36-1. Sklypas suformuojamas laisvoje valstybin÷je 
žem÷je. 

Sklypas Nr. 36-3 yra į vieną sklypą sujungti 36-1 bei 36-2 sklypai. Sklypui 36-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 37 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į savivaldyb÷s administracijos pasiūlymus (2013 m. 
vasario 20 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos teritorijų planavimo dokumentų rengimo sprendinių 
svarstymo pos÷džio protokolas Nr. ADM1-37). 

Sklypui Nr. 38 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, patikslinant jos sprendinius. 
Sklypui Nr. 39-1 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, patikslinant jos sprendinius. Prie 

sklypo numatyta glimyb÷ prijungti dviejų sklypų dalis Nr.29-2 ir 29-3 (atskiriant jas nuo sklypų Nr. 32-1 ir 33-1). 
Sklypas Nr. 39-2 paimamas visuomen÷s poreikiams, atskiriant jį nuo sklypo Nr. 32-1. Jį numatyta 

prijungti prie sklypo Nr. 39-1. 
Sklypas Nr. 39-3 paimamas visuomen÷s poreikiams, atskiriant jį nuo sklypo Nr. 33-1. Jį numatyta 

prijungti prie sklypo Nr. 39-1. 
Sklypas Nr. 39-4 yra į vieną sklypą sujungti 39-1, 39-2 bei 39-3 sklypai. Sklypui 33-4 nustatyti 

reglamentai galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 
Sklypui Nr. 40 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją ir VĮ „Registrų centras“ išraše 

nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį. Įvažiavimas į sklypą numatytas esamu įvažiavimu iš Baltijos pr. 
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Sklypui Nr. 41 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją bei VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo 
ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar 
intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar 
jų dalis). 

Sklypui Nr. 42-1 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Atsižvelgiant į tai, kad turi būti išlaikyti 
normuojami atstumai nuo gretimų sklypų, kurių nuosavyb÷s teis÷ nepriklauso Lietuvos Respublikai, buvo 
sumažintas koncepcijoje numatytas daugiaaukščių pastatų leistinas aukštingumas (vietoje koncepcijoje numatytų 
26 aukštų, sprendinių konkretizavimo stadijoje numatytas 23 aukštų aukštingumas), pakoreguotas šių pastatų 
išsid÷stymas sklype. Taip pat numatoma galimyb÷ prie šio sklypo prijungti laisvos valstybin÷s žem÷s plotus, 
esančius prie Dubysos g. Įvažiavimai į sklypą numatomi esamais įvažiavimais iš Dubysos g. Esami pastatai (ar jų 
dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą 
aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami 
normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypas Nr. 42-2 suformuojamas laisvoje valstybin÷je žem÷je, ji yra galimyb÷ prijungti prie sklypo Nr. 
42-1. 

Sklypas Nr. 42-3 yra į vieną sklypą sujungti 42-1 bei 42-2 sklypai. Sklypui 42-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 43 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį, į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. Įvažiavimas į sklypą numatomas esamu 
įvažiavimu iš Šilut÷s pl., išvažiavimas – esamu išvažiavimu į Baltijos pr. Užstatymo zonoje, kuri yra arčiau nei 
minimalūs atstumai (pagal Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų VIII skyriaus 33 punktą – 50 metrų iki 
mokyklų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų, asmens ir visuomen÷s sveikatos priežiūros įstaigų, bendrojo naudojimo 
(žmonių susitelkimo) statinių, 1-2 butų gyvenamųjų namų, daugiabučių gyvenamųjų namų sienų artimiausių 
taškų, pagal Specialiųjų žem÷s ir miško naudojimo sąlygų XII skyriaus 51 punktą (40 metrų iki gyvenamųjų, 
visuomeninių, pramoninių pastatų ir kitų statinių)), galima statyti tik kitus, min÷tuose Specialiųjų žem÷s ir miško 
naudojimo sąlygų punktuose nenurodytus pastatus (pvz. garažus, sand÷lius ir kt.). 

Sklypui Nr. 44 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą 
žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš sklypo Nr. 46. Esami 
pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant 
esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami 
normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypui Nr. 45 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą 
žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimas į sklypą numatomas esamu įvažiavimu iš sklypo 
Nr. 46. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju 
(keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti 
atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypui Nr. 46 ir 49 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, bei esamą situaciją. Detaliojo 
plano sprendiniais patikslinamas VĮ „Registrų centras“ išraše klaidingai įregistruotas žem÷s naudojimo pobūdis 
(vietoje „Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos“ (I/I1) nustatant „Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridoriams“ (I/I2)). 

Sklypui Nr. 47 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą 
žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimas į sklypą numatomas esamu įvažiavimu iš sklypo 
Nr. 46. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju 
(keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) bei keičiant pastatų paskirties, turi būti 
atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypui Nr. 48 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą 
žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimas į sklypą numatomas esamu įvažiavimu iš sklypo 
Nr. 46. Atsižvelgiant į tai, kad turi būti išlaikyti normuojami atstumai nuo gretimų sklypų, kurių nuosavyb÷s teis÷ 
nepriklauso Lietuvos Respublikai, pakoreguota daugiaaukščio pastato vieta sklype. Įvažiavimas į sklypą 
numatomas esamu įvažiavimu iš sklypo Nr. 49. Esami pastatai (ar jų dalys), esantys arčiau sklypo ribos nei 
normuojamu atstumu, rekonstrukcijos atveju (keičiant esamą aukštingumą, užstatymo tankumą ar intensyvumą) 
bei keičiant pastatų paskirties, turi būti atitraukiami normuojamu atstumu (griaunant pastatus ar jų dalis). 

Sklypams Nr. 50 ir 51 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimas į sklypą Nr. 50 numatytas esamu 
įvažiavimu iš sklypo Nr. 49. Įvažiavimas į sklypą Nr. 51 numatytas esamu įvažiavimu iš Dubysos g. 

Sklypui Nr. 52 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją. Įvažiavimas į sklypą numatytas iš 
sklypo Nr. 21. 
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Sklypui Nr. 53 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją ir VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimas į sklypą numatytas iš sklypo Nr. 21. 

Sklypui Nr. 54-1 reglamentai nustatyti pagal patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Sklypą formuoti numatoma galimyb÷ prie esamo 
sklypo, kurio kad. Nr. 2101/6:157, prijungiant laisvos valstybin÷s žem÷s plotą, esantį šalia esamo sklypo. 
Įvažiavimas į sklypą numatomas iš sklypo Nr. 21. 

Sklypas Nr. 54-2 suformuojamas laisvoje valstybin÷je žem÷je, ji yra galimyb÷ prijungti prie sklypo Nr. 
54-1. 

Sklypas Nr. 54-3 yra į vieną sklypą sujungti 54-1 bei 54-2 sklypai. Sklypui 54-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 55-1 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į visuomen÷s pasiūlymus (Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracijos Urbanistin÷s pl÷tros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2012 
m. lapkričio 7 d. raštas Nr. (21.11)-AR6-339 su priedais bei 2013 m. balandžio 3 d. UAB „Neste Lietuva“ 
pasiūlymas), Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos 2013 m. kovo 13 d. darbo grup÷s teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo etapo stadijų svarstymo pos÷džio protokolą Nr. ADM1-48, VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį, į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. Žem÷s sklypą numatoma 
formuoti (numatyta galimyb÷) prie esamo žem÷s sklypo, kurio kad. Nr. 2101/6:31 prijungiant laisvos valstybin÷s 
žem÷s plotą šalia esamo sklypo. Įvažiuoti į formuojamą sklypą numatoma esamais įvažiavimais iš Dubysos g. 
Formuojamame sklype techninio projekto rengimo metu numatant automobilių plovyklą (stoginę) ir požeminius 
suskystintų dujų rezervuarus, turi būti išlaikomi normuojami atstumai. 

Sklypas Nr. 55-2 suformuojamas laisvoje valstybin÷je žem÷je, ji yra galimyb÷ prijungti prie sklypo Nr. 
55-1. 

Sklypas Nr. 55-3 yra į vieną sklypą sujungti 55-1 bei 55-2 sklypai. Sklypui 55-3 nustatyti reglamentai 
galioja tik nusprendus sujungti min÷tuosius  sklypus. 

Sklypui Nr. 56 ir jo dalims reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų 
centras“ išraše nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimai į planuojamą sklypą 
numatomi iš esamo pravažiavimo sklype kad. Nr. 2101/6:483. 

Sklypui Nr. 57 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše 
nurodytą žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Įvažiavimas į planuojamą sklypą numatomas iš 
inžinerin÷s infrastruktūros sklypo Nr. 39. 

Sklypui Nr. 58 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją bei esamą situaciją. 
Įvažiavimas į planuojamą sklypą numatomas iš esamo pravažiavimo sklype Nr. 43. Sklype suplanuota dviračių-
p÷sčiųjų tako atkarpa, jai numatytas servitutas. 

Sklypui Nr. 59 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį, į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. Atsižvelgiant į tai, kad turi būti išlaikyti 
normuojami atstumai nuo gretimų sklypų, kurių nuosavyb÷s teis÷ nepriklauso Lietuvos Respublikai, buvo 
pakoreguotas koncepcijoje numatytas šių pastatų išsid÷stymas sklype. Įvažiavimas į sklypą numatytas iš sklypo 
Nr. 43. 

Sklypams Nr. 60 ir 61 reglamentai nustatyti pagal „Žem÷s sklypų Baltijos pr. 12A, 12B, 12C detalųjį 
planą” (integruojant sprendinius), patvirtintą koncepciją, VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s naudojimo 
būdą ir pobūdį bei esamą situaciją. Šiuo metu abiejuose sklypuose yra pastatyti pastatai bei įrengtos automobilių 
stov÷jimo aikštel÷s. 

Sklypams Nr. 62 ir Nr. 63 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą 
žem÷s naudojimo būdą ir pobūdį, visuomen÷s pasiūlymus (Jul÷s Stankien÷s, UAB „Julvija“ direktor÷s 2012 m. 
balandžio 4 d. raštas Nr. 1-206, iš dalies tenkinant rašte nurodytus prašymus) ir pagal 2003 m. gruodžio 31 d. 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1334 patvirtintą „Žem÷s sklypo Baltijos 
pr. 10 detalųjį planą“ (integruojant sprendinius). Įvažiavimas į sklypą Nr. 62 numatytas esamu įvažiavimu iš 
Baltijos pr. Taip pat detaliuoju planu numatyta galimyb÷ rekonstruoti esamą įvažiavimą į gretimą sklypą taip, 
kad juo naudotųsi dviejų gretimų sklypų savininkai (tik gavus reikiamus sutikimus). Techninio projekto rengimo 
stadijoje įvažiavimo į gretimą sklypą Nr. 62 (kad. Nr. 2101/6:366) vieta gavus šio sklypo savininkų, valdytojų ir 
naudotojų sutikimus gali būti tikslinama, formuojant jį bendrą dviems sklypams. Įvažiavimas į sklypą Nr. 63 
numatomas esamu servitutiniu pravažiavimu sklype Nr. 62. 

Sklypui Nr. 64 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį, į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. Įvažiavimas į sklypą numatytas esamu 
įvažiavimu per sklypą Nr. 62. Taip pat detaliuoju planu numatomas įvažiavimas iš Baltijos pr. bendras sklypui Nr. 
64 ir 65. 

Sklypui Nr. 65 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į patvirtintą koncepciją ir visuomen÷s pasiūlymus (IĮ 
„Girmena“ 2012 m. balandžio 4 d. raštas, UAB „A405“ 2012 m. birželio 5 d. raštas, UAB „Klarksonas“ 2012 m. 
rugs÷jo 25 d. raštas ir UAB „Klarksonas“ 2012 m. spalio 22 d. raštas). Atsižvelgiant į tai, kad turi būti išlaikomi 
minimalūs normuojami atstumai nuo esamų ir numatomų automobilių stov÷jimo vietų bei aikštelių, detaliojo 
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plano sprendiniais patikslinta statinių statybos zona bei riba. Į planuojamą sklypą numatoma įvažiuoti iš Baltijos 
pr. Įvažiavimų vietos nustatomos taip, kad jais naudotųsi dviejų gretimų sklypų valdytojai ir naudotojai. 
Detaliuoju planu numatoma perkelti (rekonstruoti) esamą įvažiavimą į sklypą Nr. 52. Ši rekonstrukcija galima tik 
gavus sklypų Nr. 65 (kad. Nr. 2101/6:439) ir 66 (kad. Nr. 2101/6:153) savininkų, valdytojų ir naudotojų 
sutikimus. 

Sklypui Nr. 66 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį, į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. Įvažiavimas į sklypą numatytas esamu 
įvažiavimu iš Baltijos pr., kurį numatoma perkelti (rekonstruoti) taip, kad juo naudotųsi du sklypai (Nr. 65 ir 66). 
Ši rekonstrukcija galima tik gavus sklypų Nr. 65 kad. Nr. 2101/6:439) ir 66 (kad. Nr. 2101/6:153) savininkų, 
valdytojų ir naudotojų sutikimus. 

Sklypui Nr. 67 reglamentai numatomi atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį, į esamą situaciją, patvirtintą koncepciją ir 2008 m. geguž÷s 22 d. Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-965 patvirtintą „Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8 detalųjį 
planą” (integruojant sprendinius). Atsižvelgiant į tai, kad turi būti išlaikomi minimalūs normuojami atstumai nuo 
esamų ir numatomų automobilių stov÷jimo vietų bei aikštelių, detaliojo plano sprendiniais patikslinta statinių 
statybos zona bei riba. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Baltijos pr. rekonstruojant (perkeliant) esamą 
įvažiavimą tarp esamų sklypų kad. Nr. 2101/6:235 ir kad. Nr. 2101/6:245. Įvažiavimo rekonstrukcija galima tik 
gavus šių sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų sutikimus. 

Sklypui Nr. 68 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį, į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Baltijos 
pr. esamu įvažiavimu ir numatomu rekonstruoti (perkelti) įvažiavimu tarp esamų sklypų kad. Nr. 2101/6:235 ir 
kad. Nr. 2101/6:245. Įvažiavimo rekonstrukcija galima tik gavus šių sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų 
sutikimus. 

Sklypui Nr. 69 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išraše nurodytą žem÷s 
naudojimo būdą ir pobūdį bei 2006 m. liepos 13 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 
įsakymu Nr. AD1-1629 patvirtintą „Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detalųjį planą“. Įvažiavimai į sklypą numatomi 
esamais įvažiavimais iš Baltijos pr. 

Sklypui Nr. 70 reglamentai nustatyti į esamą situaciją ir patvirtintą koncepciją. 
Sklypui Nr. 71 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į visuomen÷s pasiūlymus. Tai atskirta sklypo dalis 

atskirta nuo sklypo Nr. 26, kurioje numatomas inžinerin÷s infrastruktūros sklypas-pravažiavimas, skirtas bendram 
kvartalo susisiekimui užtikrinti. 

Sklypui Nr. 72 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., 
Klaip÷doje, detalųjį planą” (integruojant dalį sprendinių) 

Sklypui Nr. 73 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., 
Klaip÷doje, detalųjį planą” (integruojant dalį sprendinių). 

Sklypui Nr. 74 reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s 
tarybos sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr., 
Klaip÷doje, detalųjį planą” (integruojant dalį sprendinių). 

Sklypui Nr. 75 ir jo dalims reglamentai nustatyti atsižvelgiant į 2005 m. liepos 28 d. Klaip÷dos miesto 
savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr.T2-265 patvirtintą “Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir 
Baltijos pr., Klaip÷doje, detalųjį planą” (integruojant dalį sprendinių). 

 
Jei įgyvendinant detaliojo plano sprendinius numatoma vystyti veikla įtakotų papildomų reikalavimų 

atsiradimą už planuojamos veiklos sklypo ribų, detaliojo plano sprendiniai turi būti suderinti su žem÷s sklypų 
valdytojais ir naudotojais, kurių nuosavyb÷je atsirastų papildomi reikalavimai. 
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5 Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita 
 

 
Pagal Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2010 m. 

rugs÷jo 4 d. planavimo sąlygas Nr. AR9-43, detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimas turi būti atliekamas 
šiais aspektais: 

� Transporto organizavimo ir automobilių pastatymo; 
� P÷sčiųjų ir dviratininkų eismo organizavimo; 
� Inžinerinių tinklų vystymo; 
� Užstatymo apribojimų; 
� Tūrin÷s erdvin÷s koncepcijos formavimo; 
� Racionalaus žem÷s naudojimo; 
� Poveikio gyvenamajai ir gamtinei aplinkai; 
� Atitikties patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams.  

 
Pagal Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 

AD1-2362 patvirtintą planavimo užduotį, detaliojo plano sprendinių pasekmių vertinimo etape turi būti atliktas 
detalus pasekmių vertinimas visiems urbanistiniams elementams. 

 
Pagal Klaip÷dos visuomen÷s sveikatos centro 2010 m. liepos 15 d. planavimo sąlygas Nr. E2-46, detaliojo 

plano sprendinių poveikio vertinimas turi būti atliekamas šiais aspektais: 
� Normuojamų atstumų, 
� Sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo. 

 
 

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius. 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos direktorius 

2. Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas. 
UAB „TAEM projektų valdymas“ 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas. 
„Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g. Dubysos g. ir Šilut÷s pr. detalusis planas“ 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 
Klaip÷dos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos 2007-04-05 sprendimu 
Nr. T2-110, registro Nr. 07-22. 
Klaip÷dos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaip÷dos miesto tarybos 
2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registro Nr. 00-15; 
Klaip÷dos miesto aukštybinių pastatų išd÷stymo schema (specialusis planas), patvirtinta Savivaldyb÷s tarybos 
2007-06-28 sprendimu Nr. T2-201; 
Klaip÷dos miesto vizualin÷s informacijos ir išorin÷s reklamos specialusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s 
tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registro Nr. 05-32; 
Spaudos kioskų Klaip÷dos mieste išd÷stymo schema, patvirtinta Savivaldyb÷s tarybos 2007-10-25 sprendimu 
Nr. T2-330, registro Nr. 07-59; 
Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaip÷dos mieste specialusis planas ir reglamentas, 
patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registro Nr. 01-62; 
Klaip÷dos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tros specialusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74, (pakeitimas 2009-05-29 sprendimu Nr. T2-221), 
registro Nr. 05-7; 
Klaip÷dos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s 
tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registro Nr. 09-9; 
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 Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stov÷jimo 
vietų ir aikštelių išd÷stymo schema (parengta Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto ūkio 
departamento Aplinkos kokyb÷s skyriaus); 
Pramoninio rajono tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. sklypų išplanavimo projektas, patvirtintas Klaip÷dos miesto 
valdybos 1995-12-07 sprendimu Nr. 635, registro Nr. 95-8; 
Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2006-07-
13 įsakymu Nr. AD1-1629, registro Nr. 06-28; 
Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2008-05-
22 įsakymu Nr. AD1-965, registro Nr. 08-30; 
Žem÷s sklypų Baltijos pr. 8B ir 8D detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 
2007-07-10 įsakymu Nr. AD-1590, registro Nr. 07-33; 
Žem÷s sklypo Baltijos pr. 10 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2003-12-
31 įsakymu Nr. 1334, registro Nr. 03-76; 
Žem÷s sklypų Baltijos pr. 12A, 12B, 12C detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2006-05-25 
sprendimu Nr. T2-192, registro Nr. 06-16; 
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stov÷jimo 
vietų ir aikštelių išd÷stymo schema (parengta Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto ūkio 
departamento Aplinkos kokyb÷s skyriaus). 
Pramoninio rajono tarp Dubysos g. ir Baltijos pr. sklypų išplanavimo projektas, patvirtintas Klaip÷dos miesto 
valdybos 1995-12-07 sprendimu Nr. 635, registro Nr. 95-8 
Žem÷s sklypo Baltijos pr. 6A detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2006-07-
13 įsakymu Nr. AD1-1629, registro Nr. 06-28 
Žem÷s sklypo Baltijos pr. 8 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2008-05-
22 įsakymu Nr. AD1-965, registro Nr. 08-30; 
Žem÷s sklypų Baltijos pr. 8B ir 8D detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 
2007-07-10 įsakymu Nr. AD-1590, registro Nr. 07-33; 
Žem÷s sklypo Baltijos pr. 10 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2003-12-
31 įsakymu Nr. 1334, registro Nr. 03-76; 
Žem÷s sklypų Baltijos pr. 12A, 12B, 12C detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2006-05-25 
sprendimu Nr. T2-192, registro Nr. 06-16; 
Atskirų sklypų prie Taikos pr. neužstatytų plotų atkarpoje nuo Sausio 15-osios g. iki Baltijos pr. detalusis 
planas, patvirtintas Savivaldyb÷s tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. 1-354, registro Nr. 04-56; 
Teritorijos tarp Minijos g., Dubysos g., Taikos pr. ir Baltijos pr. detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s 
tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-265, Registro Nr. 05-30; 
Žem÷s sklypų Baltijos pr. 24C ir Taikos pr. 64/Baltijos pr. 24B detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s 
tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-76, registro Nr. 05-8; 
Teritorijos tarp Taikos pr., Baltijos pr., Minijos ir Dubysos g. detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s 
tarybos 2002-12-05 sprendimu Nr. 650, registro Nr. 02-67; 
Kvartalo tarp Baltijos pr., Minijos ir Merkio gatvių detalusis planas, patvirtintas Klaip÷dos miesto valdybos 
1997-03-27 sprendimu Nr. 190, registro Nr. 97-6; 
UAB „Neste Lietuva“ žem÷s sklypo Baltijos pr. ir Minijos g. sankryžoje detalusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s valdybos 2002-01-17 sprendimu Nr. 9, registro Nr. 02-3; 
Žem÷s sklypų Nidos g. 22 ir Tekintojų g. 9 detalusis planas, patvirtintas Savivaldyb÷s valdybos 2002-04-04 
sprendimu Nr. 148, registro Nr. 02-24; 
Uosto ir rezervin÷s uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tęsinio ir Varn÷nų g. detalusis planas, patvirtintas 
Savivaldyb÷s tarybos 2006-11-30 sprendimu Nr. T2-353, registro Nr. 06-59. 

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo dokumentais. 
Klaip÷dos miesto pl÷tros strateginis planas 2007-2013 m.   
2012 m. sausio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T2-2 patvirtintas Kretingos rajono savivaldyb÷s 2012-2014 metų 
strateginis veiklos planas. 
Klaip÷dos miesto pl÷tros strateginis planas 2001-2011 m.  

6. Status quo situacija. 
Jei nebūtų įgyvendinti detaliojo plano koncepcijos sprendiniai, analizuojama teritorija nebūtų tinkamai 
įsisavinta, čia ir toliau vyrautų tarpusavyje nesusiję funkciniu ir socialiniu aspektu pastatai bei teritorijos, 
susisiekimo sistema toliau būtų vystoma padrikai, nebūtų sprendžiamos su tuo susijusios problemos (nerišlus 
p÷sčiųjų ir dviračių takų tinklas, eismo nelaimių galimyb÷ d÷l nesutvarkytų įvažiavimų ar išvažiavimų iš 
teritorijoje esančių sklypų ir kt.). 
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7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius. 
Suformuoti žem÷s sklypus visuomenin÷s paskirties, bendro naudojimo, infrastruktūros ir rekreacin÷ms 
teritorijoms, nustatyti reglamentus ir naudojimo sąlygas, planuoti naujus p÷sčiųjų bei dviračių takus, 
apželdinimą. 

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas). 
Iš viso planuojamoje teritorijoje yra esami ar numatomi formuoti 70 sklypų. Į planuojamą teritoriją patenka 
dalis sklypo kad. Nr. 2101/6:483, tačiau „Apie 47 ha teritorijos tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos g. ir 
Šilut÷s pl. detaliuoju planu” sprendiniai jam nenumatomi, nes šis sklypas buvo įregistruotas po planavimo 
sąlygų išdavimo (planuojamos teritorijos ribų nustatymo). Šiam sklypui galioja „Teritorijos prie Baltijos pr., 
Baltijos pr. ir Šilut÷s pl. bei Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų, Klaip÷doje, detaliojo plano“ sprendiniai. 
Visiems teritorijoje esamiems ir detaliuoju planu formuojamiems sklypams nustatyta pagrindin÷ žem÷s 
naudojimo paskirtis – kita. Konkretūs teritorijos naudojimo tipai perkelti iš patvirtintos koncepcijos. Galimi 
žem÷s sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai) nustatyti atsižvelgiant į VĮ „Registrų centras“ išrašuose nurodytus 
esamus žem÷s naudojimo būdus ir pobūdžius, visuomen÷s pasiūlymus, koncepcijos stadijoje numatytus 
teritorijos naudojimo tipus. Sklypuose nustatyti servitutai bei žem÷s ir miško naudojimo sąlygos, nurodomos 
užstatymo zonos, kiti reikalavimai. 
Pastatų architektūrinei išraiškai siūloma taikyti reikalavimus d÷l pastato tūrio ir proporcijų, tose dalyse, kur 
numatoma aukštybinių pastatų statyba. Siūloma pastato gabaritus plane (plotį ir ilgį) apriboti taip, kad 
aukštybinio pastato proporcija būtų estetiškai priimtina. Tuo siekiama sustiprinti aukštybinių pastatų 
įvaizdžio suvokimą, nustatant proporcijas pagal kurias galima būtų projektuoti „laibus“ pastatus. 
Sklypuose, kuriuose numatomas aukštybinis ir daugiaaukštis užstatymas, jų stilobatas (ne bokštin÷ dalis) 
numatomas 1-3 aukštų (iki 9 m aukščio). 
Numatant naujų pastatų statybas, turi būti išlaikyti normuojami atstumai iki sklypo ribos. Atstumas iki žem÷s 
sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios statinio dalies. Šis atstumas gali būti 
sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. Statant naujus  statinius turi būti išlaikomi 
gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose teis÷s aktuose tos paskirties 
pastatams nustatyti insoliacijos ir natūralaus apšvietimo reikalavimai. Rekonstruojant statinius gretimų 
sklypų pastatų insoliacija ir natūralus apšvietimas negali pablog÷ti. 
Konkretus automobilių stov÷jimo vietų poreikis turi būti nustatomas techninio projekto rengimo metu 
vadovaujantis STR 2.06.01:1999, atsižvelgiant į projektuojamų pastatų patalpų paskirtį ir plotą. Tuose 
sklypuose, kuriuose esamos automobilių stov÷jimo aikštel÷s yra įrengtos neišlaikant teis÷s aktais numatytų 
minimalių normuojamų atstumų iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų, sklypų teritorijos pertvarkymo 
atveju automobilių stov÷jimo aikštel÷s turi būti atitraukiamos reikiamu atstumu nuo pastatų, o pastatų 
rekonstrukcijos atveju - toje pastatų fasado dalyje, kuri yra mažesniu nei normuojamas atstumas iki 
automobilių stov÷jimo aikštelių, neprojektuoti langų (numatant kitas priemones tinkamam patalpų 
mikroklimatui užtikrinti). 
Detaliuoju planu numatytos atvirų automobilių stov÷jimo aikštelių vietos ir normuojami atstumai iki 
gyvenamosios ir visuomenin÷s paskirties pastatų turi būti tikslinami techninio projekto rengimo stadijoje 
(pagal numatomą automobilių stov÷jimo vietų skaičių aikštel÷je). 
Įrengiant naujas automobilių stov÷jimo aikšteles ir nesant galimyb÷s užtikrinti normuojamų minimalių 
atstumų iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų (pagal STR 2.06.01:1999 11 lentelę), reikalingos automobilių 
stov÷jimo vietos gali būti įrengiamos pastato pirmame, cokoliniame aukšte arba rūsyje, automobilių 
saugojimo patalpose neįrengiant langų. 
Detaliojo plano sprendiniais nurodomos esamų ir suplanuotų dviračių bei p÷sčiųjų takų trasos, kurių pakanka 
susisiekimui dviračiais ar p÷sčiomis teritorijoje užtikrinti. Tikslus p÷sčiųjų-dviračių trasų išsid÷stymas bei 
įrengimas turi būti sprendžiami techninio projekto rengimo stadijoje, tačiau bet kuriuo atveju turi būti 
užtikrintas šių takų rišlumas tarpusavyje. Iki šiol suplanuoti susisiekimo sprendiniai taip pat pakankamai 
išsprendžia žmonių su negalia jud÷jimą teritorijoje, papildomi sprendimai turi būti numatomi ir tikslinami 
techninio projekto stadijoje. 
Detaliuoju planu inžineriniai tinklai neplanuojami, nurodomi komunikacijų koridoriai (gatvių raudonosios 
linijos). Esant poreikiui, pagal išduotas technines sąlygas statytojo l÷šomis turi būti perkeliami inžineriniai 
tinklai ir/ar įrenginiai. 
Priklausomųjų želdynų kiekis planuojamuose sklypuose techninių projektų rengimo metu turi būti užtikrintas 
vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 137-5624 su 
v÷lesniais pakeitimais), atsižvelgiant į sklypo naudojimo būdą bei pobūdį. 
Esamų antrinių žaliavų ir buitinių atliekų konteinerių vietos pažym÷tos br÷žinyje „Esama būkl÷. Susisiekimo ir 
inžinerin÷ infrastruktūra“. Kadangi konkretus antrinių žaliavų ir buitinių atliekų konteinerių poreikis 
detaliuoju planu nenustatomas, poreikio numatyti papildomų konteinerių aikštelių n÷ra.  
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9. 
  

Planuojamos ūkin÷s veiklos – gyvenamųjų daugiabučių namų statyba, komercinių objektų statyba, 
visuomeninių objektų statyba, inžinerin÷s infrastruktūros ir želdynų įrengimas. Planuojamoje teritorijoje yra 
trys skysto kuro degalin÷s, kurioms nustatomi minimalūs atstumai iki gyvenamųjų, visuomeninių ir kitų 
statinių, apsaugos zonos, minimalūs normuojami atstumai nustatomi ir nuo esamų bei numatomų automobilių 
stov÷jimo aikštelių, apsaugos zonos nustatomos ir nuo esamų inžinerinių tinklų, transformatorinių (pagal 
galiojančius teis÷s aktus).  
Detaliojo plano sprendiniai atitinka planuojamoje teritorijoje parengtų teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius ir neigiamo poveikio gamtin÷s aplinkos, kraštovaizdžio, įtakos gyvenamajai zonai ir 
visuomen÷s sveikatos saugos aspektais netur÷s. Detaliajame plane išlaikyti teis÷s aktuose nustatyti 
normuojami atstumai bei sanitarin÷s apsaugos zonos. Esmin÷s susisiekimo ir eismo organizavimo sąlygos 
detaliuoju planu nekeičiamos, tod÷l neigiamo poveikio saugaus eismo ir valstybin÷s reikšm÷s 
automobilių kelių tinklo pl÷tros aspektais nenumatoma. Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, planuojamos vietov÷s vaizdas iš esm÷s pasikeis – teritorija bus geriau įsisavinta, teritorijoje 
numatomi reprezentatyvūs aukštybiniai pastatai, taip pat pager÷s socialin÷ ir inžinerin÷ infrastruktūra: 
bus sudarytos palankesn÷s sąlygos teritorijos tvarkymui ir priežiūrai. Galima daryti išvadą, kad šio 
detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje įgyvendinimas darys teigiamą poveikį ne tik planuojamai, bet 
ir aplinkinei teritorijai (Klaip÷dos miestui) ir joje gyvenantiems žmon÷ms. 

 
 

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis:   

teritorijos vystymo darnai ir 
(ar) planuojamai veiklos 
sričiai 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus efektyviau naudojama žem÷ 
miesto centrin÷je dalyje, bus sudarytos 
palankesn÷s sąlygos verslui vystyti, p÷sčiųjų ir 
dviračių eismui organizuoti. 

- 

ekonominei aplinkai Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, bus 
efektyviau naudojama žem÷ miesto centrin÷je 
dalyje, bus sudarytos palankesn÷s sąlygos 
verslui vystyti 

- 

socialinei aplinkai Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, bus 
efektyviau naudojama žem÷ miesto centrin÷je 
dalyje, socialin÷ infrastruktūra gretimose 
teritorijose bus naudojama efektyviau, taip pat 
susidarys sąlygos naujai socialinei infrastruktūrai 
kurtis, taip pat bus aiškiai apibr÷žtos ir 
tvarkomos atskirųjų želdynų teritorijos, sukurta 
priklausomųjų želdynų sistema. 

- 

gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus sudarytos palankesn÷s sąlygos 
teritorijos tvarkymui ir priežiūrai, mažosios 
architektūros ir priklausomųjų želdynų vystymui. 

- 

Transporto organizavimo ir 
automobilių pastatymo 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus sukurta vieninga susisiekimo 
sistema. 

- 

 

P÷sčiųjų ir dviratininkų eismo 
organizavimo 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus sukurta vieninga p÷sčiųjų ir 
dviratininkų eismo organizavimo sistema. 
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Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis:   

Inžinerinių tinklų vystymo Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus rezervuotos teritorijos 
inžinerinių komunikacijų koridoriams, gatvių 
raudonosioms linijoms. 

- 

Užstatymo apribojimų Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus rengiami techniniai projektai, 
kurių metu bus užtikrintas normuojamų atstumų 
iki užstatymo laikymasis. 

- 

Tūrin÷s erdvin÷s koncepcijos 
formavimo 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus sukurta vieninga tūrin÷ erdvin÷ 
miestovaizdžio koncepcija („architektūrin÷ 
kalva“). 

- 

Racionalaus žem÷s naudojimo Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus efektyviau naudojama žem÷ 
miesto centrin÷je dalyje, bus sudarytos 
palankesn÷s sąlygos verslui vystyti. 

- 

Poveikio gyvenamajai ir 
gamtinei aplinkai 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, bus 
efektyviau naudojama žem÷ miesto centrin÷je 
dalyje, socialin÷ infrastruktūra gretimose 
teritorijose bus naudojama efektyviau, taip pat 
susidarys sąlygos naujai socialinei infrastruktūrai 
kurtis, taip pat bus aiškiai apibr÷žtos ir 
tvarkomos atskirųjų želdynų teritorijos, sukurta 
priklausomųjų želdynų sistema. 

- 

Atitikties patvirtintiems 
teritorijų planavimo 
dokumentams 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus užtikrintas skirtingų teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinių 
suderinamumas tarpusavyje. 

- 

Normuojamų atstumų Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus rengiami techniniai projektai, 
kurių metu bus užtikrintas normuojamų atstumų 
iki užstatymo laikymasis ir/ar numatomos 
reikalingos aplinkosaugin÷s priemon÷s. 

- 

Sanitarinių apsaugos zonų 
išlaikymo 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, bus rengiami techniniai projektai, 
kurių metu bus užtikrintas normuojamų 
atstumų iki užstatymo laikymasis ir/ar 
numatomos reikalingos aplinkosaugin÷s 
priemon÷s. 

- 
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Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

Sprendinio poveikis:   

 Visiems urbanistiniams 
elementams* 

Teigiamas ilgalaikis: 
Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano 
sprendinius, esama urbanizuota, užstatyta 
teritorija Klaip÷dos miesto centrin÷je dalyje bus 
papildyta naujais, tarpusavyje derinčiais 
elementais – nauju užstatymu, pravažiavimų, 
p÷sčiųjų ir dviračių takų tinklu, atskirųjų 
želdynų teritorijomis, atviromis erdv÷mis. Tokiu 
būdu bus sukurta nauja urbanistin÷s aplinkos 
kokyb÷. 

- 

10. Siūlomos alternatyvos poveikis. - 

*Urbanistiniai elementai – tai urbanistinę struktūrą sudarantys objektai bei erdv÷s (gatvių tinklas, užstatymas, 
neužstatytos teritorijos, želdynai).  

Detaliuoju planu siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto – mažaaukščio, 
daugiaaukščio ir aukštybinio užstatymo kūrimui. Jei nebūtų įgyvendinti detaliojo plano sprendiniai, esami žem÷s 
sklypai būtų naudojami pagal galiojančius detaliuosius planus arba šiam tikslui būtų rengiami nauji planavimo 
dokumentai. Individualių sklypų savininkai ar valdytojai vystytų teritoriją padrikai, nederindami dokumentų 
sprendinių tarpusavyje, ko pasakoje susisiekimo sistema nepasižym÷tų pakankamu rišlumu, nebūtų užtikrintas 
pakankamas automobilių stov÷jimo vietų prie esamų gyvenamųjų pastatų, o miesto kraštovaizdį ir siluetus 
darkytų pavieniai aukštybiniai pastatai ar didelių pastatų tūriai. Nors planuojamoje teritorijoje n÷ra kultūros 
paveldo vertybių, neįgyvendinus rengiamo detaliojo plano koncepcijos sprendinių, nebūtų tinkamai įvertintas 
galimas vizualinis poveikis atokiau nuo planuojamos teritorijos esančioms kultūros paveldo vertyb÷ms. 

Šiuo metu nagrin÷jama teritorija pasižymi dominuojančiu laisvo tipo užstatymu ir aiškių užstatymo 
principų neturinčiomis užstatytomis pramon÷s, sand÷liavimo ir garažų bendrijų teritorijomis. Toks užstatymas 
neidentifikuoja miesto struktūrai būdingų gatv÷s, aikšt÷s, skvero ar kiemo erdvių. Tiktai palei Minijos gatvę ir 
Baltijos prospekto vakarin÷je dalyje, prie Minijos g. ir Baltijos pr. sankirtos yra perimetrinio užstatymo 
fragmentų. 

Palei Minijos gatvę ir Baltijos prospekto vakarin÷je pus÷je esančios pl÷trai tinkamos teritorijos, jas 
užstatant gatvių perimetru, yra galimyb÷ suformuoti nebaigtus formuoti gatvių koridorius. Šią galimybę siūloma 
užtikrinti numatant užstatymo linijas, sutampančias su gatvių raudonosiomis linijomis, taikant perimetrinį 
reguliarų ar perimetrinį centro užstatymo morfotipą. Didžiausia ir intensyviausia pl÷tra numatoma konversin÷se 
teritorijose prie Dubysos gatv÷s, čia numatoma formuoti „urbanistinę kalvą“ iš aukštybinių pastatų. 

Įvertinus galimą detaliojo plano koncepcijos sprendinių poveikį materialiajam turtui, kultūros paveldui, 
kraštovaizdžiui, erdvinei urbanistinei struktūrai, formuojant siluetą aukštybiniais pastatais, galima daryti išvadą, 
kad šių sprendinių įgyvendinimas tur÷s ilgalaikę teigiamą įtaką vizualiniu bei urbanistiniu aspektu. 
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6 Priedai 
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6.1 Priedas Nr. 1 „Topografinis planas“ 
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6.2 Priedas Nr. 2 „Fotofiksacija“ 
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1. P÷sčiųjų/dviračių tako fotofiksacija  (!) 

 
 
2. P÷sčiųjų/dviračių tako fotofiksacija  
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22. Automobilių stov÷jimo aikštel÷  
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33. P÷sčiųjų per÷jos fotofiksacija  
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43. Konteinerių aikštel÷s fotofiksacija  
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48. Kitų teritorijų fotofiksacija  



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

 
 
49. Kitų teritorijų fotofiksacija  (!) 

 
 



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

 
50. Kitų teritorijų fotofiksacija  

 
 
51. Kitų teritorijų fotofiksacija  

 
 
52. Kitų teritorijų fotofiksacija  



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

 
 
53. Kitų teritorijų fotofiksacija  

 
 



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

 
54. Kitų teritorijų fotofiksacija  

 
 
55. Kitų teritorijų fotofiksacija  (!) 
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56. Kitų teritorijų fotofiksacija  

 
 
57. Kitų teritorijų fotofiksacija  

 
 
58. Kitų teritorijų fotofiksacija  



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

 
 
59. Kitų teritorijų fotofiksacija  
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Žym÷jimų paaiškinimas: 
 

 - P÷sčiųjų/dviračių tako fotofiksacija; 

 - Automobilių stov÷jimo aikštel÷s fotofiksacija; 

 - P÷sčiųjų per÷jos fotofiksacija; 

 - Teritorijoje veikiančios švietimo įstaigos fotofiksacija; 

 - Konteinerių aikštel÷s fotofiksacija; 

 - Kitų teritorijų fotofiksacija; 
 (!) – Problemin÷s teritorijos vietos. 
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6.3 Priedas Nr. 3 „Analizuojamoje teritorijoje esančių 
želdinių būkl÷s įvertinimas“ 
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Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

1 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 9 35 gera     

2 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 45 patenkinama šakos aplaužytos 

gen÷ti 
pažeistas 
šakas 

3 Beržas karpotasis Betula pendula 9 22 gera     

4 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 4 12 gera     

5 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 5 14 gera     

6 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 4 12 gera     

7 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 4 12 gera     

8 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 5 14 gera     

9 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 5 13 gera     

10 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 10 35 gera     

11 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 40 gera     

12 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 4 15 gera     

13 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 5 18 gera     

14 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 60 gera trikamien÷   

15 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 7 15 gera     

16 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 12 35 gera     

17 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 11 28 gera     

18 Tuopa Populus tremula 13 35 gera     

19 Gluosnis trapusis Salix fragilis 16 47 gera     

20 Gluosnis trapusis Salix fragilis 16 40 gera trikamienis   

21 Gluosnis trapusis Salix fragilis 17 45 gera     

22 Gluosnis trapusis Salix fragilis 17 15-35 gera trikamienis   

23 Gluosnis trapusis Salix fragilis 17 40-50 gera penkiakamienis   

24 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 28 gera   gen÷ti 

25 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 38 gera   gen÷ti 

26 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 38 gera   gen÷ti 

27 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 35 gera   gen÷ti 

28 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera   gen÷ti 

29 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 25 gera   gen÷ti 

30 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 20-35 gera šešiakamienis   

31 Beržas karpotasis Betula pendula 15 35 patenkinama išstypęs   

32 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 27 gera     

33 Beržas karpotasis Betula pendula 15 35 gera     

34 Beržas karpotasis Betula pendula 15 40 gera     

35 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 35 patenkinama išstypęs 
medžius 
retinti 
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Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

36 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 32 patenkinama išstypęs 
medžius 
retinti 

37 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 35 patenkinama išstypęs 
medžius 
retinti 

38 Tuopa Populus tremula 16 38 patenkinama išstypęs 
medžius 
retinti 

39 Beržas karpotasis Betula pendula 14 32 patenkinama išstypęs 
medžius 
retinti 

40 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 40-60 gera dvikamienis   

41 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 35-55 gera keturkamienis   

42 Gluosnis trapusis Salix fragilis 17 40 gera     

43 Gluosnis trapusis Salix fragilis 16 39 gera     

44 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 35 gera   gen÷ti 

45 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 35 gera   gen÷ti 

46 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 35 gera   gen÷ti 

47 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 40 gera   gen÷ti 

48 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 45 gera   gen÷ti 

49 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 35 gera   gen÷ti 

50 Beržas karpotasis Betula pendula 15 38 gera     

51 Tuopa Populus tremula 18 70 gera auga arti namo   

52 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 13 38 gera   gen÷ti 

53 Beržas karpotasis Betula pendula 15 36 gera     

54 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 12 50 gera     

55 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 10 28 gera     

56 Gluosnis trapusis Salix fragilis 7 30 gera dvikamienis   

57 Gluosnis trapusis Salix fragilis 8 18 gera     

58 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 8 23 gera     

59 Beržas karpotasis Betula pendula 15 50 gera     

60 Beržas karpotasis Betula pendula 14 48 gera     

61 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 11 38 gera     

62 Baltalksnis Alnus incana 9 14 gera     

63 Baltalksnis Alnus incana 8 12 gera     

64 Gluosnis trapusis Salix fragilis 17 50-60 gera keturkamienis   

65 Gluosnis trapusis Salix fragilis 18 50-61 gera dvikamienis   

66 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 30-40 gera trikamien÷   

67 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 55 patenkinama   gen÷ti 

68 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 35 patenkinama   gen÷ti 

69 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 36 patenkinama dvikamien÷ gen÷ti 

70 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 patenkinama trikamien÷ gen÷ti 

71 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 38 patenkinama trikamien÷ gen÷ti 
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Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

72 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 32 patenkinama dvikamien÷ gen÷ti 

73 Beržas karpotasis Betula pendula 10 18-23 gera dvikamienis   

74 Beržas karpotasis Betula pendula 15 35       

75 Tuopa Populus tremula 7 18 gera 

daugiakamien÷, 
menkavertis 
krūmas   

76 Tuopa Populus tremula 7 18 gera 

daugiakamien÷, 
menkavertis 
krūmas   

77 Tuopa Populus tremula 7 20 gera 

daugiakamien÷, 
menkavertis 
krūmas   

78 Tuopa Populus tremula 7 20 gera 

daugiakamien÷, 
menkavertis 
krūmas   

79 Tuopa Populus tremula 7 18 gera 

daugiakamien÷, 
menkavertis 
krūmas   

80 Tuopa Populus tremula 7 18 gera 

daugiakamien÷, 
menkavertis 
krūmas   

81 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 40 gera     

82 Gluosnis trapusis Salix fragilis 11 30 gera     

83 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 32 gera     

84 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 40 gera keturkamienis   

85 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 7 15 gera     

86 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 8 18 gera     

87 Klevas Acer platanoides 6 16 gera     

88 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

89 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

90 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

91 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

92 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

93 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

94 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

95 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

96 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

97 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

98 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

99 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

100 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

101 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

102 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

103 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

104 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

105 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

106 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

107 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

108 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

109 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

110 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

111 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

112 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
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pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

113 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

114 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

115 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

116 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

117 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

118 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

119 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

120 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

121 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

122 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

123 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

124 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

125 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

126 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

127 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

128 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

129 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

130 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
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Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
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Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

131 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

132 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

133 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

134 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

135 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

136 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

137 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

138 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

139 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

140 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

141 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

142 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

143 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

144 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

145 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

146 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

147 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

148 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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Medžio 
Nr. 
plane 
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Aukštis, m 
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no 
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cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

149 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

150 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

151 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

152 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

153 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

154 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

155 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

156 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

157 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

158 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

159 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

160 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

161 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

162 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

163 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

164 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

165 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

166 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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Medžio 
Nr. 
plane 
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no 
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cm 

Medžio 
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Pastabos 

Rekomenduo-
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tvarkymo 
priemon÷s 

167 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

168 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

169 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

170 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

171 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

172 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

173 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

174 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

175 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

176 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

177 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

178 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

179 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

180 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

181 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

182 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

183 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

184 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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185 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

186 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

187 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

188 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

189 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

190 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

191 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

192 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

193 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

194 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

195 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

196 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

197 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

198 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

199 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

200 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

201 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

202 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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203 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

204 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

205 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

206 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

207 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

208 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

209 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

210 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

211 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

212 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

213 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

214 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

215 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

216 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

217 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

218 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

219 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

220 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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221 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

222 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

223 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

224 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

225 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

226 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

227 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

228 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

229 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

230 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

231 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

232 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

233 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

234 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

235 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

236 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

237 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

238 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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239 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

240 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

241 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

242 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

243 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

244 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

245 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

246 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

247 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

248 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

249 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

250 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

251 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

252 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

253 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

254 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

255 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

256 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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257 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

258 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

259 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

260 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

261 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

262 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

263 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

264 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

265 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

266 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

267 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

268 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

269 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

270 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

271 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

272 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

273 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

274 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   
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275 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

276 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

277 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

278 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

279 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

280 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

281 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

282 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

283 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

284 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

285 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 

neseniai 
pasodintas prie 
sporto arenos   

286 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

287 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

288 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

289 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

290 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

291 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

292 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

293 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

294 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

295 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

296 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

297 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

298 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

299 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

300 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

301 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

302 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

303 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

304 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

305 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

306 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

307 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

308 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

309 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

310 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

311 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

312 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

313 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

314 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

315 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

316 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

317 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

318 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

319 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

320 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   
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321 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

322 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

323 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

324 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

325 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

326 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

327 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

328 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

329 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

330 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

331 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

332 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

333 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

334 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

335 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

336 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

337 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

338 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 5 7 gera 

pasodintas prie 
PC "Arena"   

339 Klevas Acer platanoides 6 8 gera 
pasodintas prie 
PC "Arena"   

340 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

341 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

342 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

343 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 
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344 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

345 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

346 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

347 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

348 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

349 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

350 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

351 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

352 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

353 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

354 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

355 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

356 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

357 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

358 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

359 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

360 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 
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361 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

362 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

363 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

364 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

365 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

366 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

367 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

368 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

369 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

370 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

371 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

372 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

373 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

374 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

375 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

376 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

377 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 
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378 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

379 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

380 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

381 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

382 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

383 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

384 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

385 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

386 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

387 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

388 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

389 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

390 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

391 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

392 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

393 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

394 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 
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395 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

396 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

397 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

398 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

399 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

400 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

401 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

402 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

403 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

404 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

405 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

406 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

407 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 9 patenkinama 

pasodintas prie 
PC "Arena" palei 
gatvę 

kai kurie 
medeliai 
aplaužyti 

408 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

409 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

410 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 21 gera     

411 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

412 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

413 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 17 gera     

414 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

415 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

416 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 21 gera     

417 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     
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418 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

419 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 14 gera     

420 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

421 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 40-45 gera dvikamienis   

422 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 25 gera     

423 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 25 gera     

424 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 25 gera     

425 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 21 gera     

426 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 23 gera     

427 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 26 gera     

428 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 11 32 gera     

429 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 27 gera     

430 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 28 gera     

431 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 30 gera     

432 Klevas Acer platanoides 10 22 gera     

433 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 18 gera     

434 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 70 gera dvikamienis   

435 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 21 gera     

436 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

437 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

438 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

439 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

440 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

441 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

442 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

443 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 17 patenkinama išstypę retinti 

444 Gluosnis trapusis Salix fragilis 11 38 gera     

445 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 50-60 gera dvikamienis   

446 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 gera     

447 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 40 gera     

448 Gluosnis trapusis Salix fragilis 11 40 gera     

449 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 32 gera     

450 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 30 gera     

451 Gluosnis trapusis Salix fragilis 9 28 gera     

452 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 32 gera     
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453 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 30 gera     

454 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 40 gera     

455 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 20 gera     

456 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

457 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 14 gera     

458 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

459 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 21 gera     

460 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 gera     

461 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

462 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 22 gera     

463 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 28 gera     

464 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 32 gera     

465 Klevas Acer platanoides 7 16 gera     

466 Klevas Acer platanoides 8 18 gera     

467 Klevas Acer platanoides 8 25 patenkinama 
kamienas 
pažeistas   

468 Tuopa Populus tremula 12 20 gera     

469 Maumedis Larix decidua 12 18 gera     

470 Tuopa Populus tremula 17 60 gera     

471 Maumedis Larix decidua 13 20 gera     

472 Maumedis Larix decidua 13 20 gera     

473 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 8 20 gera     

474 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 35 gera     

475 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 7 23 gera     

476 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 40 gera     

477 Tuopa Populus tremula 15 65 gera     

478 Tuopa Populus tremula 15 70 gera     

479 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

480 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 8 24 gera     

481 Maumedis Larix decidua 9 31 gera     

482 Maumedis Larix decidua 7 27 gera     

483 Guoba kalnin÷ Ulmus glabra 7 28 gera     

484 Tuopa Populus tremula 17 45 gera     

485 Tuopa Populus tremula 16 52 gera     

486 Blind÷ Salix caprea 9 20-27 gera aštuoniakamien÷   

487 Blind÷ Salix caprea 9 20-23 gera devyniakamienis   

488 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 80 gera     

489 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 70 gera keturkamienis   

490 Tuja vakarin÷ Thuja 8 17 gera     
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occidentalis 

491 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

492 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

493 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

494 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

495 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

496 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

497 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

498 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

499 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

500 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

501 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

502 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

503 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

504 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

505 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

506 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

507 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

508 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

509 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

510 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

511 Tuja vakarin÷ 
Thuja 
occidentalis 8 17 gera     

512 Pajūrinis gluosnis Salix daphnoides 9 20 gera     

513 Pajūrinis gluosnis Salix daphnoides 8 18 gera     

514 Pajūrinis gluosnis Salix daphnoides 8 20 gera     

515 Pajūrinis gluosnis Salix daphnoides 9 18 gera     

516 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

517 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

518 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 90 gera     

519 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     
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520 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 30 gera     

521 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera     

522 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera     

523 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 10 18 gera     

524 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     

525 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     

526 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     

527 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 80 patenkinama seni medžiai   

528 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 70 patenkinama seni medžiai   

529 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera     

530 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 20 gera     

531 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 20 gera     

532 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

533 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

534 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 21 gera     

535 Beržas karpotasis Betula pendula 15 35 gera     

536 Gluosnis trapusis Salix fragilis 16 62 gera     

537 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 9 18 gera     

538 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 9 22 gera     

539 Klevas Acer platanoides 12 35 patenkinama auga arti pastato   

540 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 37 patenkinama auga arti pastato   

541 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 35 patenkinama auga arti pastato   

542 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 40 patenkinama auga arti pastato   

543 Klevas Acer platanoides 12 33 patenkinama auga arti pastato   

544 Klevas Acer platanoides 7 12 gera     

545 Klevas Acer platanoides 10 24 gera     

546 Klevas Acer platanoides 10 23 gera     

547 Klevas Acer platanoides 10 23 gera     

548 Klevas Acer platanoides 12 32 gera     

549 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 30 gera   gen÷ti 

550 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

551 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera   gen÷ti 

552 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera   gen÷ti 

553 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera   gen÷ti 

554 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

555 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera   gen÷ti 

556 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera   gen÷ti 

557 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera   gen÷ti 

558 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

559 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 18 gera   gen÷ti 

560 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera   gen÷ti 

561 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera   gen÷ti 

562 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera   gen÷ti 

563 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

564 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 24 gera   gen÷ti 

565 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

566 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 18 gera   gen÷ti 

567 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 20 gera   gen÷ti 

568 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 26 gera   gen÷ti 

569 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera   gen÷ti 

570 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

571 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 24 gera   gen÷ti 

572 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera   gen÷ti 

573 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera   gen÷ti 

574 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera   gen÷ti 

575 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera   gen÷ti 

576 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera   gen÷ti 

577 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

578 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera   gen÷ti 

579 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera   gen÷ti 

580 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera   gen÷ti 

581 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 26 gera   gen÷ti 

582 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

583 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 20 gera   gen÷ti 

584 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera   gen÷ti 

585 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera   gen÷ti 

586 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 9 32 gera     

587 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 80 gera     

588 Klevas Acer platanoides 9 30 gera     

589 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 10 35 gera     

590 Klevas Acer platanoides 9 23 gera     

591 Klevas Acer platanoides 9 32 gera     

592 Klevas Acer platanoides 10 30 gera     

593 Klevas Acer platanoides 10 28 gera     

594 Klevas Acer platanoides 12 32 gera     

595 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 24 gera     

596 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 25 gera     
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597 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 11 28 gera     

598 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 23 gera   gen÷ti 

599 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 7 14 gera     

600 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 12 32 gera     

601 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 23 gera     

602 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera     

603 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 18 gera     

604 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 30 gera     

605 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 11 40 gera     

606 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 28 gera     

607 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 12 70 gera     

608 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera     

609 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 11 35 gera     

610 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 10 35 gera dvikamien÷   

611 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 30 gera     

612 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 8 32 gera dvikamien÷   

613 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 11 40 gera dvikamien÷   

614 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 38 gera     

615 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 42 gera     

616 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 40 gera     

617 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 8 38 gera     

618 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 45 gera     

619 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 8 38 gera     

620 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 8 40 gera     

621 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 45 gera     

622 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 38 gera     

623 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 36 gera     

624 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 32 gera dvikamien÷   

625 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera     

626 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     
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627 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

628 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

629 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 29 gera     

630 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 13 28 gera     

631 Egl÷ paprastoji Picea abies 15 30 gera     

632 Egl÷ paprastoji Picea abies 14 32 gera     

633 Egl÷ paprastoji Picea abies 15 31 gera     

634 Egl÷ paprastoji Picea abies 16 34 gera     

635 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 20 gera     

636 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 22 gera     

637 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

638 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 23 gera     

639 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 23 gera     

640 Gluosnis trapusis Salix fragilis 8 17 gera     

641 Klevas Acer platanoides 7 18 gera     

642 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 45 gera dvikamienis   

643 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 26-32 gera trikamien÷   

644 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 18 gera     

645 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 35 gera     

646 Gluosnis trapusis Salix fragilis 11 37 gera     

647 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 40 gera     

648 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     

649 Tuopa Populus tremula 15 35 gera     

650 Tuopa Populus tremula 15 35 gera     

651 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 22 gera     

652 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

653 Tuopa Populus tremula 15 35 gera     

654 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

655 Tuopa Populus tremula 15 38 gera     

656 Tuopa Populus tremula 15 38 bloga nudžiūvus pašalinti 

657 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

658 Tuopa Populus tremula 16 42 gera     

659 Tuopa Populus tremula 16 45 gera     

660 Tuopa Populus tremula 15 38 gera     

661 Tuopa Populus tremula 15 40 gera     

662 Tuopa Populus tremula 15 36 gera     

663 Tuopa Populus tremula 16 38 gera     

664 Tuopa Populus tremula 15 40 gera     

665 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 19 gera     

666 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 19 gera     

667 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 23 gera     



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

668 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

669 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 10 gera     

670 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 24 gera     

671 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 35 gera     

672 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 36 gera     

673 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 32 gera     

674 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 28 gera     

675 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 30 gera     

676 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 28 gera     

677 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 30 gera     

678 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 24 gera     

679 Tuopa Populus tremula 16 35 gera     

680 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

681 Tuopa Populus tremula 16 38 gera     

682 Tuopa Populus tremula 15 38 gera     

683 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     

684 Tuopa Populus tremula 15 40 gera     

685 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera     

686 Tuopa Populus tremula 16 45 gera     

687 Tuopa Populus tremula 16 42 gera     

688 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

689 Tuopa Populus tremula 15 40 gera     

690 Tuopa Populus tremula 15 42 gera     

691 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

692 Tuopa Populus tremula 12 34 gera     

693 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

694 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

695 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 22 gera     

696 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 18 gera     

697 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 4 12 gera     

698 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 18 gera     

699 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     

700 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     

701 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     

702 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

703 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

704 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 27 gera     

705 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera     

706 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

707 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera     

708 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     
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709 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera     

710 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 28 gera dvikamienis   

711 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 12 35 gera     

712 Beržas karpotasis Betula pendula 9 18 gera     

713 Tuopa Populus tremula 15 22 gera     

714 Tuopa Populus tremula 15 20 gera     

715 Tuopa Populus tremula 16 32 gera     

716 Tuopa Populus tremula 16 30 gera     

717 Tuopa Populus tremula 16 35 gera     

718 Tuopa Populus tremula 15 22 gera     

719 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 23 gera     

720 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera     

721 Tuopa Populus tremula 15 20 gera     

722 Tuopa Populus tremula 16 32 gera     

723 Tuopa Populus tremula 16 30 gera     

724 Tuopa Populus tremula 15 22 gera     

725 Klevas Acer platanoides 10 25 gera     

726 Klevas Acer platanoides 10 28 gera     

727 Klevas Acer platanoides 10 30 gera     

728 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 60 gera keturkamienis   

729 Gluosnis trapusis Salix fragilis 11 50 gera dvikamienis   

730 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 35 gera     

731 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 25 gera     

732 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 32 gera     

733 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 33 gera     

734 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 32 gera     

735 Gluosnis trapusis Salix fragilis 16 36 gera     

736 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 35 gera     

737 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 75 gera trikamienis   

738 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 25 gera     

739 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 24 gera     

740 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera keturkamien÷   

741 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 30 gera     

742 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 28 gera     

743 Maumedis Larix decidua 6 18 gera     

744 Maumedis Larix decidua 11 22 gera     

745 Maumedis Larix decidua 11 22 gera     

746 Beržas karpotasis Betula pendula 6 18 gera     

747 Beržas karpotasis Betula pendula 6 18 gera     

748 Beržas karpotasis Betula pendula 6 18 gera     
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749 Beržas karpotasis Betula pendula 6 18 gera     

750 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

751 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

752 Beržas karpotasis Betula pendula 5 15 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

753 Beržas karpotasis Betula pendula 5 13 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

754 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

755 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

756 Beržas karpotasis Betula pendula 5 13 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

757 Beržas karpotasis Betula pendula 5 12 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

758 Beržas karpotasis Betula pendula 5 13 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

759 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

760 Beržas karpotasis Betula pendula 6 15 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

761 Beržas karpotasis Betula pendula 6 15 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

762 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

763 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

764 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

765 Beržas karpotasis Betula pendula 5 14 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

766 Beržas karpotasis Betula pendula 6 15 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

767 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

768 Beržas karpotasis Betula pendula 5 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

769 Beržas karpotasis Betula pendula 5 13 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

770 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

771 Beržas karpotasis Betula pendula 5 12 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

772 Beržas karpotasis Betula pendula 4 10 patenkinama 
susodinti per 
tankiai retinti 

773 Beržas karpotasis Betula pendula 10 18 gera     

774 Beržas karpotasis Betula pendula 10 18 gera     
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775 Beržas karpotasis Betula pendula 10 22 gera     

776 Beržas karpotasis Betula pendula 11 25 gera     

777 Beržas karpotasis Betula pendula 11 22 gera     

778 Beržas karpotasis Betula pendula 12 25 gera     

779 Beržas karpotasis Betula pendula 12 25 gera     

780 Beržas karpotasis Betula pendula 11 22 gera     

781 Beržas karpotasis Betula pendula 12 25 gera     

782 Beržas karpotasis Betula pendula 12 25 gera     

783 Beržas karpotasis Betula pendula 10 20 gera     

784 Beržas karpotasis Betula pendula 11 22 gera     

785 Beržas karpotasis Betula pendula 11 22 gera     

786 Beržas karpotasis Betula pendula 10 19 gera     

787 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 35 gera     

788 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 4 12 gera     

789 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 4 12 gera     

790 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 3 10 gera     

791 Pušis paprastoji Pinus sylvestris 3 12 gera     

792 Pušis paprastoji Pinus sylvestris 4 12 gera     

793 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 5 18 gera     

794 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 7 35 gera     

795 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera     

796 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera     

797 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 27 gera     

798 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera     

799 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 35 gera     

800 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

801 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera     

802 Gluosnis trapusis Salix fragilis 11 40 gera 
nusviręs ant 
kelio   

803 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

804 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 22 gera     

805 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera     

806 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera     

807 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera     

808 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 27 gera     

809 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 22 gera     

810 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera     

811 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 26 gera     

812 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     
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813 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera     

814 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

815 Beržas karpotasis Betula pendula 13 26 gera     

816 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera dvikamien÷   

817 Beržas karpotasis Betula pendula 14 35 gera     

818 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 8 18 gera     

819 Klevas Acer platanoides 14 24 gera     

820 Beržas karpotasis Betula pendula 16 35 gera     

821 Beržas karpotasis Betula pendula 16 35 gera     

822 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 18 gera užgožta   

823 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 12 26 gera     

824 Beržas karpotasis Betula pendula 16 35 gera     

825 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

826 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 12 gera     

827 Pušis paprastoji Pinus sylvestris 7 16 gera     

828 Pušis paprastoji Pinus sylvestris 7 16 gera     

829 Pušis paprastoji Pinus sylvestris 7 16 gera     

830 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 8 16 gera     

831 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 11 30 gera     

832 Beržas karpotasis Betula pendula 12 28 gera     

833 Beržas karpotasis Betula pendula 12 25 gera     

834 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 11 28 gera     

835 Beržas karpotasis Betula pendula 13 26 gera     

836 Gluosnis trapusis Salix fragilis 18 48 gera     

837 Gluosnis trapusis Salix fragilis 16 45 gera     

838 Gluosnis trapusis Salix fragilis 18 50 gera     

839 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 35 gera     

840 Beržas karpotasis Betula pendula 11 20 gera     

841 Beržas karpotasis Betula pendula 9 12 gera     

842 Tuopa Populus tremula 15 40 gera     

843 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 25 gera     

844 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 35 gera     

845 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 25 gera     

846 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 30 gera     

847 Gluosnis trapusis Salix fragilis 14 35 gera     

848 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 25 gera     

849 Gluosnis trapusis Salix fragilis 13 25 gera     

850 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 20-35 gera penkiakamienis   

851 Beržas karpotasis Betula pendula 9 15 gera     

852 Tuopa Populus tremula 13 45 gera     

853 Tuopa Populus tremula 12 35 gera     
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854 Tuopa Populus tremula 16 45 gera dvikamien÷   

855 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 12 41 gera     

856 Tuopa Populus tremula 13 35 gera     

857 Tuopa Populus tremula 15 65 gera     

858 Tuopa Populus tremula 14 45 gera     

859 Tuopa Populus tremula 14 50 gera     

860 Beržas karpotasis Betula pendula 12 32 gera     

861 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 13 35 gera     

862 Tuopa Populus tremula 14 45 gera     

863 Tuopa Populus tremula 14 50 gera     

864 Tuopa Populus tremula 14 50 gera     

865 Tuopa Populus tremula 14 48 gera     

866 Tuopa Populus tremula 14 48 gera     

867 Tuopa Populus tremula 15 50 gera     

868 Tuopa Populus tremula 14 50 gera     

869 Tuopa Populus tremula 14 45 gera     

870 Tuopa Populus tremula 14 45 gera     

871 Tuopa Populus tremula 14 52 gera     

872 Tuopa Populus tremula 15 50 gera     

873 Tuopa Populus tremula 14 50 gera     

874 Tuopa Populus tremula 14 48 gera     

875 Tuopa Populus tremula 14 48 gera     

876 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 23 gera     

877 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 22 gera     

878 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera     

879 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 12 32 gera     

880 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 12 30 gera     

881 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 11 28 gera     

882 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 14 30 gera     

883 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 11 32 gera     

884 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 12 32 gera     

885 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 10 25 prasta 

pusiau 
nudžiūvusi   

886 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 12 30 gera     

887 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 11 28 gera     

888 Egl÷ Picea abies 6 12 gera     
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889 Tuopa Populus tremula 16 50 gera     

890 Tuopa Populus tremula 16 50 gera     

891 Tuopa Populus tremula 16 50 gera     

892 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 8 25 gera     

893 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 12 28 gera     

894 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 10 26 gera     

895 Klevas Acer platanoides 9 25 gera     

896 Klevas Acer platanoides 10 28 gera     

897 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 28 gera     

898 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 30 gera     

899 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 30 gera     

900 Tuopa Populus tremula 14 32 gera     

901 Tuopa Populus tremula 14 30 gera     

902 Tuopa Populus tremula 15 35 gera     

903 Tuopa Populus tremula 14 30 gera     

904 Tuopa Populus tremula 16 32 gera     

905 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

906 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 24 gera   gen÷ti 

907 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 32 gera   gen÷ti 

908 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera   gen÷ti 

909 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 24 gera   gen÷ti 

910 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

911 Tuopa Populus tremula 16 38 gera     

912 Tuopa Populus tremula 16 36 gera     

913 Tuopa Populus tremula 16 42 gera     

914 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

915 Tuopa Populus tremula 16 25 gera     

916 Tuopa Populus tremula 16 35 gera     

917 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

918 Tuopa Populus tremula 16 40 gera     

919 Tuopa Populus tremula 16 50 gera     

920 Tuopa Populus tremula 12 45 gera     

921 Tuopa Populus tremula 12 40 gera     

922 Tuopa Populus tremula 11 38 gera     

923 Tuopa Populus tremula 11 25 gera     

924 Tuopa Populus tremula 11 26 gera     

925 Tuopa Populus tremula 12 45 gera     
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926 Tuopa Populus tremula 12 42 gera     

927 Tuopa Populus tremula 11 30 gera     

928 Tuopa Populus tremula 11 35 gera     

929 Tuopa Populus tremula 11 30 gera     

930 Tuopa Populus tremula 12 38 gera     

931 Tuopa Populus tremula 12 45 gera     

932 Tuopa Populus tremula 12 29 gera     

933 Tuopa Populus tremula 11 26 gera     

934 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 20 gera     

935 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     

936 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 22 gera     

937 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera     

938 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 23 gera     

939 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 15-28 gera daugiakamienis gen÷ti, retinti 

940 Gluosnis trapusis Salix fragilis 11 15-29 gera daugiakamienis gen÷ti, retinti 

941 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 15-30 gera daugiakamienis gen÷ti, retinti 

942 Gluosnis trapusis Salix fragilis 10 15-31 gera daugiakamienis gen÷ti, retinti 

943 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 18 gera     

944 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 20 gera     

945 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 26 gera     

946 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

947 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 25 gera     

948 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 gera     

949 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

950 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 22 gera     

951 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 gera     

952 Klevas Acer platanoides 10 18 gera     

953 Egl÷ Picea abies 3 7 gera     

954 Egl÷ Picea abies 4 8 gera     

955 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

956 Egl÷ Picea abies 9 15 gera     

957 Egl÷ Picea abies 9 15 gera     

958 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 40 gera     

959 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 20 gera     

960 Vinkšna paprastoji Ulmus laevis 13 35 gera     

961 Vinkšna paprastoji Ulmus laevis 4 16 gera     

962 Vinkšna paprastoji Ulmus laevis 13 22 gera dvikamien÷   

963 Vinkšna paprastoji Ulmus laevis 13 28 gera     

964 liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera     

965 liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera     

966 liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 24 gera     



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

967 liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera     

968 liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     

969 Beržas karpotasis Betula pendula 15 32 gera     

970 Klevas Acer platanoides 10 28 gera     

971 Beržas karpotasis Betula pendula 14 26 gera dvikamienis   

972 Beržas karpotasis Betula pendula 17 28 gera     

973 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 26 gera keturkamien÷   

974 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 23 gera     

975 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera     

976 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 26 gera     

977 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 30 gera     

978 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 18 gera     

979 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 28 gera     

980 Gluosnis trapusis Salix fragilis 16 80 gera     

981 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 112 prasta išpuvęs   

982 Klevas Acer platanoides 10 28 gera     

983 Klevas Acer platanoides 10 28 gera dvikamienis   

984 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 15 gera     

985 Uosialapis klevas Acer negundo 12 25 gera     

986 Uosialapis klevas Acer negundo 12 26 gera     

987 Uosialapis klevas Acer negundo 14 32 gera     

988 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 12 35 gera     

989 Uosialapis klevas Acer negundo 13 25 gera     

990 Uosialapis klevas Acer negundo 12 25 gera     

991 Uosialapis klevas Acer negundo 12 25 gera     

992 Gluosnis trapusis Salix fragilis 17 70 gera     

993 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 32 gera     

994 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 42 gera     

995 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 38 gera     

996 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 28 gera     

997 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 30 gera     

998 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 25 gera     

999 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 25 gera     

1000 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 35 gera     

1001 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 30 gera     

1002 Gudobel÷ Crataegus 9 28 gera     



APIE 47 HA TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR., MINIJOS G., DUBYSOS G. IR ŠILUTöS PL. 
DETALUSIS PLANAS 
SKB 11-011-DPL 

 

 

© 2013 TAEM Projektų valdymas. Visos teisės saugomos.  

Medžio 
Nr. 
plane 

Medžio rūšis 
Medžio rūšies 
pavadinimas 
lotyniškai 

Aukštis, m 

Kamie-
no 
diame-
tras, 
cm 

Medžio 
būkl÷ 

Pastabos 

Rekomenduo-
jamos 
tvarkymo 
priemon÷s 

laevigata 

1003 Gudobel÷ 
Crataegus 
laevigata 9 35 gera     

1004 Uosialapis klevas Acer negundo 15 32 gera     

1005 Uosialapis klevas Acer negundo 14 35 gera     

1006 Uosialapis klevas Acer negundo 14 32 gera     

1007 Uosialapis klevas Acer negundo 15 35 gera     

1008 Uosialapis klevas Acer negundo 14 38 gera     

1009 Uosialapis klevas Acer negundo 14 32 gera     

1010 Uosialapis klevas Acer negundo 14 30 gera     

1011 Robinija 
Robinia pseudo 
acacia 8 23 gera     

1012 liepa mažalap÷ Tilia cordata 11 28 gera     

1013 Gluosnis trapusis Salix fragilis 15 140 prasta išpuvęs kirsti 

1014 Tuopa Populus tremula 18 60 gera     

1015 Gluosnis trapusis Salix fragilis 7 20 gera     

1016 Gluosnis trapusis Salix fragilis 8 20 gera     

1017 Gluosnis trapusis Salix fragilis 8 20 gera     

1018 Tuopa Populus tremula 18 60 gera     

1019 Tuopa Populus tremula 18 52 gera     

1020 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     

1021 Egl÷ Picea abies 4 12 gera     

1022 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1023 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1024 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1025 Tuopa Populus tremula 14 40 gera     

1026 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1027 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1028 Tuopa Populus tremula 14 38 gera     

1029 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1030 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1031 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 16 gera     

1032 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 gera     

1033 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 16 gera     

1034 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 18 gera     

1035 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 gera     

1036 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 20 gera     

1037 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 18 gera     

1038 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 12 gera     

1039 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 15 gera     

1040 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 18 gera     

1041 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 16 gera     
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1042 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 16 gera     

1043 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

1044 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 28 gera trikamienis   

1045 Tuopa Populus tremula 12 30 gera     

1046 Tuopa Populus tremula 14 38 gera     

1047 Tuopa Populus tremula 14 38 gera     

1048 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1049 Tuopa Populus tremula 14 30 gera     

1050 Tuopa Populus tremula 14 30 gera     

1051 Tuopa Populus tremula 14 38 gera     

1052 Tuopa Populus tremula 14 35 gera     

1053 Tuopa Populus tremula 14 38 gera     

1054 Tuopa Populus tremula 10 25 gera     

1055 Tuopa Populus tremula 10 20 gera     

1056 Tuopa Populus tremula 10 20 gera     

1057 Tuopa Populus tremula 10 25 gera     

1058 Tuopa Populus tremula 12 20 gera     

1059 Tuopa Populus tremula 14 35 prasta serga   

1060 Tuopa Populus tremula 12 28 gera     

1061 Tuopa Populus tremula 16 31 gera     

1062 Tuopa Populus tremula 16 35 gera     

1063 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

1064 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 17 gera     

1065 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 28 gera     

1066 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 20-25 gera aštuoniakamienis   

1067 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

1068 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 22 gera     

1069 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 26 gera     

1070 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 26 gera     

1071 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 28 gera     

1072 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera     

1073 Tuopa Populus tremula 14 26 prasta 
pažeistas 
kamienas   

1074 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1075 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1076 Tuopa Populus tremula 16 28 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1077 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1078 Tuopa Populus tremula 15 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   
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1079 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1080 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1081 Tuopa Populus tremula 15 34 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1082 Tuopa Populus tremula 15 28 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1083 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1084 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1085 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1086 Tuopa Populus tremula 16 34 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1087 Tuopa Populus tremula 16 33 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1088 Tuopa Populus tremula 14 35 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1089 Tuopa Populus tremula 16 32 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1090 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1091 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1092 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1093 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1094 Tuopa Populus tremula 15 30 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1095 Tuopa Populus tremula 14 20 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1096 Tuopa Populus tremula 14 19 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1097 Tuopa Populus tremula 14 25 prasta 
apkerp÷jęs, 
sergantis   

1098 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 23 prasta     

1099 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 16 prasta     

1100 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 17 prasta     

1101 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera nugen÷ta   

1102 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 gera nugen÷ta   

1103 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera nugen÷ta   

1104 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 10 gera nugen÷ta   

1105 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

1106 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 22 gera     

1107 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 gera     
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1108 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 20 gera     

1109 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera     

1110 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 gera     

1111 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 gera     

1112 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 26 gera     

1113 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 22 prasta 
pažeistas 
kamienas   

1114 Gluosnis trapusis Salix fragilis 8 32 gera trikamienis   

1115 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 3 6 gera     

1116 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 3 7 gera     

1117 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 3 7 gera     

1118 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1119 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1120 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1121 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1122 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1123 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1124 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1125 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1126 Egl÷ Picea abies 10 18 gera     

1127 Gluosnis trapusis Salix fragilis 20 40 gera daugiakamienis   

1128 Gluosnis trapusis Salix fragilis 20 40 gera daugiakamienis   

1129 Gluosnis trapusis Salix fragilis 19 40 gera daugiakamienis   

1130 Gluosnis trapusis Salix fragilis 19 38 gera daugiakamienis   

1131 Gluosnis trapusis Salix fragilis 20 45 gera daugiakamienis   

1132 Tuopa Populus tremula 12 35 gera     

1133 Tuopa Populus tremula 11 34 gera     

1134 Tuopa Populus tremula 11 35 gera     

1135 Beržas karpotasis Betula pendula 14 28 gera trikamienis   

1136 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 gera     

1137 Gluosnis trapusis Salix fragilis 12 27 gera dvikamienis   

1138 Klevas Acer platanoides 10 25 gera     

1139 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 3 6 gera     

1140 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 3 6 gera     

1141 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 32 gera     

1142 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 14 28 gera     

1143 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 14 32 gera     

1144 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 13 30 gera     

1145 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 14 30 gera     
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1146 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 14 32 gera     

1147 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 14 30 gera     

1148 Egl÷ sidabrin÷ 
Picea 
argenteospica 13 30 gera     

1149 Pušis paprastoji Pinus silvestris 3 8 gera     

1150 Pušis paprastoji Pinus silvestris 3 8 gera     

1151 Pušis paprastoji Pinus silvestris 3 8 gera     

1152 Pušis paprastoji Pinus silvestris 3 8 gera     

1153 Pušis paprastoji Pinus silvestris 3 8 gera     

1154 Tuopa Populus tremula 18 45 gera     

1155 Ąžuolas paprastasis Quercus robur 14 22 gera     

1156 Tuopa Populus tremula 22 50 gera     

1157 Tuopa Populus tremula 22 48 gera     

1158 Tuopa Populus tremula 21 48 gera     

1159 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 30 gera     

1160 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 15 35 gera     

1161 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 30 gera     

1162 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 30 gera     

1163 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 30 gera     

1164 Beržas karpotasis Betula pendula 14 28 gera     

1165 Beržas karpotasis Betula pendula 14 30 gera     

1166 Beržas karpotasis Betula pendula 14 28 gera     

1167 Beržas karpotasis Betula pendula 13 28 gera     

1168 Baltalksnis Alnus incana 12 25 gera dvikamienis   

1169 Beržas karpotasis Betula pendula 14 28 gera     

1170 Beržas karpotasis Betula pendula 14 28 gera     

1171 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 20 gera     

1172 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 22 gera     

1173 Beržas karpotasis Betula pendula 14 28 gera     

1174 Beržas karpotasis Betula pendula 14 26 gera     

1175 Beržas karpotasis Betula pendula 13 28 gera     

1176 Beržas karpotasis Betula pendula 14 26 gera     

1177 Beržas karpotasis Betula pendula 14 28 gera     

1178 Klevas Acer platanoides 12 32 puiki     

1179 Pušis kalnin÷ Pinus mugo 2 10 gera     

1180 Pušis kalnin÷ Pinus mugo 2 10 gera     

1181 Pušis kalnin÷ Pinus mugo 2 10 gera     

1182 Pušis kalnin÷ Pinus mugo 2 10 gera     

1183 Gluosnis trapusis Salix fragilis 7 30-33 prasta 
dvikamienis, 
supuvęs   
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1184 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 3 6 gera     

1185 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 3 7 gera     

1186 Tuopa Populus tremula 14 36 patenkinama   gen÷ti 

1187 Tuopa Populus tremula 15 35 patenkinama   gen÷ti 

1188 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1189 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1190 Tuopa Populus tremula 16 25 patenkinama   gen÷ti 

1191 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1192 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1193 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1194 Tuopa Populus tremula 13 35 patenkinama   gen÷ti 

1195 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1196 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1197 Tuopa Populus tremula 15 35 patenkinama   gen÷ti 

1198 Tuopa Populus tremula 15 35 patenkinama   gen÷ti 

1199 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1200 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1201 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1202 Tuopa Populus tremula 14 31 patenkinama   gen÷ti 

1203 Tuopa Populus tremula 14 33 patenkinama   gen÷ti 

1204 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1205 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1206 Tuopa Populus tremula 14 49 patenkinama   gen÷ti 

1207 Tuopa Populus tremula 15 35 patenkinama   gen÷ti 

1208 Tuopa Populus tremula 14 32 patenkinama   gen÷ti 

1209 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1210 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1211 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1212 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1213 Tuopa Populus tremula 14 48 patenkinama   gen÷ti 

1214 Tuopa Populus tremula 13 35 patenkinama   gen÷ti 

1215 Tuopa Populus tremula 14 36 patenkinama   gen÷ti 

1216 Tuopa Populus tremula 15 35 patenkinama   gen÷ti 

1217 Tuopa Populus tremula 15 35 patenkinama   gen÷ti 

1218 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1219 Tuopa Populus tremula 15 38 patenkinama   gen÷ti 

1220 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1221 Tuopa Populus tremula 13 35 patenkinama   gen÷ti 

1222 Tuopa Populus tremula 14 35 patenkinama   gen÷ti 

1223 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1224 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 
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1225 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1226 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 patenkinama   gen÷ti 

1227 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 patenkinama   gen÷ti 

1228 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1229 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1230 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1231 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1232 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 patenkinama   gen÷ti 

1233 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 20 patenkinama   gen÷ti 

1234 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1235 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1236 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 18 patenkinama   gen÷ti 

1237 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1238 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 20 patenkinama   gen÷ti 

1239 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1240 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1241 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 17 patenkinama   gen÷ti 

1242 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 16 patenkinama   gen÷ti 

1243 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1244 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 20 patenkinama   gen÷ti 

1245 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1246 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 6 15 prasta medis pasviręs gen÷ti 

1247 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1248 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1249 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 20 patenkinama   gen÷ti 

1250 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1251 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18 patenkinama   gen÷ti 

1252 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 20 patenkinama   gen÷ti 

1253 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1254 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18 patenkinama   gen÷ti 

1255 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 4 23 patenkinama   gen÷ti 

1256 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 35 gera     

1257 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     

1258 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 45 gera     

1259 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 13 35 gera     

1260 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera     

1261 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera     

1262 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 40 gera     

1263 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 10 30 gera     

1264 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 30 gera     
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1265 Klevas Acer platanoides 7 30 prasta     

1266 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 35 gera     

1267 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 35 gera     

1268 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 25 gera     

1269 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 35 gera     

1270 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 25 gera     

1271 Klevas Acer platanoides 7 25 gera     

1272 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 30 gera     

1273 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 32 gera     

1274 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 30 gera     

1275 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 30 gera     

1276 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 38 gera     

1277 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

1278 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

1279 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 34 gera     

1280 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 28 gera     

1281 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 29 gera     

1282 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

1283 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 22 gera     

1284 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 33 gera     

1285 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 25 gera     

1286 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 33 gera     

1287 Uosis paprastasis 
Fraxinus 
excelsior 7 15 puiki     

1288 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 puiki     

1289 Klevas Acer platanoides 8 25 gera     

1290 Klevas Acer platanoides 7 20 gera     

1291 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 15-35 gera keturkamien÷   

1292 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 15-35 gera trikamien÷   

1293 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 7 18-25 gera dvikkamien÷   

1294 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 18-35 gera dvikkamien÷   

1295 Klevas Acer platanoides 9 37 gera     

1296 Klevas Acer platanoides 10 23 gera     

1297 Klevas Acer platanoides 10 28 gera     

1298 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1299 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1300 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1301 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1302 Kaštonas Aesculus 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 
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hippocastanum 

1303 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1304 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1305 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1306 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1307 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1308 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1309 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1310 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1311 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1312 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1313 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1314 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1315 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1316 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1317 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1318 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1319 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1320 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1321 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1322 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1323 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1324 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1325 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1326 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1327 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1328 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 
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1329 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1330 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1331 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1332 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1333 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1334 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1335 Kaštonas 
Aesculus 
hippocastanum 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1336 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 23       

1337 Tuopa Populus tremula 13 29 prasta     

1338 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1339 Klevas Acer platanoides 9 24 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1340 Klevas Acer platanoides 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1341 Klevas Acer platanoides 10 28 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1342 Klevas Acer platanoides 10 26 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1343 Klevas Acer platanoides 10 28 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1344 Klevas Acer platanoides 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1345 Klevas Acer platanoides 10 26 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1346 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1347 Klevas Acer platanoides 9 24 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1348 Klevas Acer platanoides 9 22 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1349 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1350 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1351 Klevas Acer platanoides 10 28 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1352 Klevas Acer platanoides 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1353 Klevas Acer platanoides 10 30 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1354 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1355 Klevas Acer platanoides 9 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1356 Klevas Acer platanoides 8 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1357 Klevas Acer platanoides 10 28 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1358 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1359 Klevas Acer platanoides 10 26 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1360 Klevas Acer platanoides 10 26 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1361 Klevas Acer platanoides 9 24 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1362 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1363 Klevas Acer platanoides 10 25 patenkinama auga per tankiai retinti, gen÷ti 

1364 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 14 45 gera     

1365 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 25 gera     
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1366 Klevas Acer platanoides 9 27 gera     

1367 Klevas Acer platanoides 10 30 gera     

1368 Klevas Acer platanoides 9 27 gera     

1369 Klevas Acer platanoides 9 28 gera     

1370 Klevas Acer platanoides 9 28 gera     

1371 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 25 gera     

1372 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 24 gera     

1373 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 8 24 gera     

1374 Klevas Acer platanoides 5 14 gera     

1375 Klevas Acer platanoides 5 14 gera     

1376 Klevas Acer platanoides 5 14 gera     

1377 Klevas Acer platanoides 5 12 gera     

1378 Klevas Acer platanoides 5 16 gera     

1379 Klevas Acer platanoides 6 16 gera     

1380 Klevas Acer platanoides 5 14 gera     

1381 Klevas Acer platanoides 5 14 gera     

1382 Klevas Acer platanoides 5 14 gera     

1383 Klevas Acer platanoides 5 14 gera     

1384 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 35 gera     

1385 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 10 20 gera     

1386 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 9 30 gera     

1387 Klevas Acer platanoides 14 30 gera     

1388 Baltalksnis Alnus incana 12 25 gera     

1389 Baltalksnis Alnus incana 15 30 gera     

1390 Baltalksnis Alnus incana 12 28 patenkinama prikaltas suolas   

1391 Baltalksnis Alnus incana 14 25 patenkinama 
prie medžio 
prikaltas suolas   

1392 Baltalksnis Alnus incana 14 25 gera     

1393 Klevas Acer platanoides 13 30 gera     

1394 Tuopa Populus tremula 16 60 gera     

1395 Liepa mažalap÷ Tilia cordata 12 25 patenkinama 

dvikamien÷, 
vienas kamienas 
nudžiūvęs   
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BRöŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 
Br÷žinio pavadinimas Lapų sk. 

Esama būkl÷. Užstatymas (M 1:1000) 6 

Esama būkl÷. Susisiekimo ir inžinerin÷ infrastruktūra (M 1:1000) 9 

Koncepcija (M 1:2000) 1 

Sprendiniai. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo br÷žinys (M 1:1000) 3 

Sprendiniai. Žem÷s sklypų ribų nužym÷jimo br÷žinys (M 1:1000) 3 

Sprendiniai. Galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir 
susisiekimo komunikacijomis br÷žinys (M 1:1000) 
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