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Klaipėda 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Teritorijų planavimo 17 straipsnio 2 dalimi, Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-

246, 14 punktu ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija), 5.1 papunkčiu: 

1. T v i r t i n u pridedamą Planavimo darbų programą Klaipėdos miesto mažosios

architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo 

kraštovaizdžio tvarkymo specialiajam planui rengti. 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. AD1-2047 „Dėl planavimo darbų programos 

patvirtinimo“.  

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo 

skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo 

suinteresuotai šaliai dienos. 

Savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė 

B. Lenkauskaitė, tel. 39 61 63 

2013-02-25 



PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 

AD1-561 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA 

KLAIPĖDOS MIESTO MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS, APLINKOTVARKOS ĮRANGOS 

IŠDĖSTYMO BEI APLINKOS ESTETINIO FORMAVIMO, MIESTIŠKOJO 

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO SPECIALIAJAM PLANUI RENGTI 

Ši programa parengta vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 

Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246, 14 punktu, Visuomenės informavimo 

ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. 

nutarimo Nr. 247 redakcija), 5.1 papunkčiu. 

1. Planuojamos teritorijos adresas – Klaipėdos miesto teritorija.

2. Detaliojo planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktorius. 

3. Planavimo tikslai ir uždaviniai – detalizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano

sprendinius įvertinti miestiškojo kraštovaizdžio plėtojimo problemas, tendencijas ir galimybes; 

nustatyti plėtojimo prioritetus ir tvarkymo principus, parengti sprendinius vertingų miestovaizdžių 

apsaugai, nustatyti tvarkymo reglamentus ir siektinus rodiklius bei reikalavimus aplinkos mažosios 

architektūros ir komunalinės infrastruktūros objektų dėstymui ir kokybei. 

Numatoma: 

3.1. identifikuoti urbanizuoto ir gamtinio kraštovaizdžio zonas, parengti urbanizuoto 

kraštovaizdžio srities sprendinius; 

3.2. plano sprendiniuose integruoti, susieti komunalinės infrastruktūros, mažosios 

architektūros specialiųjų planų ir schemų sprendinius, prireikus suformuluoti užduotis reikalingų 

naujų taisyklių, aprašų, tvarkų parengimui; 

3.3. identifikuoti teritorinių bendruomenių formavimosi galimybes, nustatant bendros viešos 

infrastruktūros (lokalių viešų erdvių, sporto, žaidimo aikštelių, atliekų surinkimo įrangos ir pan.) 

naudojimo grupes, pasiūlant priskirti (naudojimui) objektus konkrečioms naudotojų grupėms. 

4. Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. AD1-508 „Dėl specialiojo plano rengimo“ ir 2012 m. rugpjūčio 

20 d. Planavimo sąlygos vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR9-45. 

5. Planavimo procesas – Specialusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su

visuomene bendrąja tvarka; 

5.1. parengiamajame etape planavimo organizatorius darbų vykdymui pateiks vektorinių 

duomenų 1:500 mastelio bazę (pastatai, gatvių kontūrai, hidrografija), aprėpiančią Klaipėdos miesto 

teritoriją. Plano rengėjas, ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo specialiojo plano rengimo sutarties 

įsigaliojimo, turi identifikuoti urbanizuotas ir numatytas urbanizuoti Klaipėdos miesto teritorijos 

dalis, prireikus (savo nuožiūra) įsigyti papildomus georeferencinius duomenis, pasiruošti 

georeferencinį pagrindą reglamentuotame mastelyje (bendri brėžiniai ne smulkesniame nei 1:5000, 

tankiai užstatytose (senamiesčio ir centrinės dalies) teritorijose – ne smulkesnio nei 1:2000, gali būti 

ir stambesniame mastelyje), kitus reikalingus duomenis plano rengimo etapui pradėti. 

Bendradarbiaudamas su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Geodezijos ir GIS skyriumi 

turi įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje kaupiamus ir reikalingus kaupti 

geoduomenis; 

5.2. specialiojo plano rengimo etapas: 
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5.2.1. analizuojant esamą būklę – plano rengėjas, ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties 

įsigaliojimo, turi įvertinti teritorijos plėtojimo galimybes, nustatyti plėtojimo tendencijas ir 

problemines situacijas bei arealus: 

 atlikti strateginio, bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose esančių 

kraštovaizdžio formavimui turinčių įtakos sprendinių analizę; 

 lokalizuoti kraštovaizdžio morfologines struktūras (išskirti miestiškojo, urbanizuoto 

kraštovaizdžio (miestovaizdžių) teritorijas); 

 lokalizuoti esamos urbanizuoto kraštovaizdžio (miestovaizdžių) sistemos elementus (pagal 

pasirinktą metodiką, preliminariai – trasas, briaunas, vietoves, mazgus, orientyrus); 

 nustatyti problemines kraštovaizdžio (miestovaizdžių) formavimo zonas ir situacijas; 

5.2.2. rengiant koncepciją – plano rengėjas, ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties 

įsigaliojimo, turi nustatyti erdvinio plėtojimo prioritetus ir tvarkymo principus, atlikti sprendinių 

strateginį pasekmių aplinkai vertinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 

Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašą: 

 nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonų sistemą, gamtinio karkaso bei kraštovaizdžio ir 

miestiškojo kraštovaizdžio dalis; 

 suformuluoti miestiškojo, urbanizuoto kraštovaizdžio (miestovaizdžių) formavimo ir 

tvarkymo principines nuostatas; 

 lokalizuoti nustatytas urbanizuoto kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir pogrupius (pagal 

konservacinį,  rekreacinį, ekologinės apsaugos bei ūkinį prioritetus); 

 nustatyti skirtingų kraštovaizdžio tvarkymo krypčių teritorijų naudojimo santykius; 

nustatyti urbanizuoto kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentavimo principus; 

5.2.3. konkretizuojant sprendinius – plano rengėjas, ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo sutarties 

įsigaliojimo, turi nustatyti teritorijų tvarkymo reglamentus, parengti sprendinius vertingų 

miestovaizdžių apsaugai: 

 suformuluoti siektinus formuojamo urbanizuoto kraštovaizdžio struktūros optimalumo 

(kokybės etalono) rodiklius; 

 nustatyti teritorijų tvarkymo reglamentus ir teritorinių apribojimų sistemą; 

 nustatyti priemones, galinčias pagerinti urbanizuoto kraštovaizdžio ekologinę būklę, gamtos 

ir kultūros paveldo išsaugojimą; 

 pateikti siūlymus ir nurodymus urbanizuoto kraštovaizdžio informacinio-estetinio potencialo 

didinimui, architektūrinės erdvinės kompozicijos formavimui, želdynų sistemos plėtojimui, 

gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimui, viešosios infrastruktūros (susisiekimo, 

inžinerinės, socialinės, paslaugų ir kt.) išdėstymui ir kokybei. 

6. Baigiamajame specialiojo plano rengimo etape, ne vėliau kaip per 14 mėn. po sutarties 

įsigaliojimo, plano rengėjas turi atlikti plano svarstymo ir visuomenės dalyvavimo svarstymo 

procese procedūras, derinimą su institucijomis, ginčų nagrinėjimo procedūras, pateikti tikrinti 

valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms bei gauti teigiamą patikrinimo 

išvadą. Planavimo organizatorius nustatyta tvarka teikia specialųjį planą tvirtinti. 

7. Specialiojo plano rengėjas, planą nustatyta tvarka patvirtinus, parengia, suderina su 

užsakovu, išleidžia ir pateikia 200 egz. specialiojo plano leidinių (A4 formato) su kiekviename 

leidinyje įsegta plano sprendinių kompiuterine laikmena, ne vėliau kaip per 17 mėnesių po sutarties 

įsigaliojimo. 

8. Plano rengėjas privalo užtikrinti, kad plano sprendiniai neprieštaraus Lietuvos 

Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, sprendiniai bus suderinti su galiojančiais bendrųjų 

planų, specialiųjų planų sprendiniais ir bus suderinti su planavimo sąlygas išdavusiomis 

institucijomis. 

9. Planavimo terminai – 2013–2015 metai.  

10. Plano rengėjas – bus parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

11. Darbo planas: 

11.1. įvertinami teisės aktų ir patvirtintų planavimo dokumentų, aktualių planavimo 

tikslams, duomenys (sąrašas, ištraukos, komentarai); 
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11.2. parengiama metodiškai argumentuota urbanizuotos Klaipėdos miesto aplinkos analizė 

teritorijų naudojimo ir apsaugos, užstatymo tipų ir kt. planavimo tikslams aktualiais aspektais 

(aiškinamasis raštas, schemos); 

11.3. analizės išvadų pagrindu miesto teritorija suzonuojama (brėžinys, schema); 

11.4. zonoms nustatomos vertingosios charakterio savybės, probleminės situacijos, vystymo 

gairės, siektini aplinkos kokybės rodikliai (aiškinamasis raštas, schemos, lentelės); 

11.5. zonoms nustatomi viešųjų erdvių, mažosios miesto architektūros ir viešosios 

komunalinės infrastruktūros elementų (atliekų konteinerių, tualetų) dėstymo ir estetikos formavimo 

principai, alternatyvų modeliavimo būdu išrenkamas ir pagrindžiamas šių principų įgyvendinimo 

būdas (raštas, lentelės); 

11.6. išrinktu būdu parengiama infrastruktūros elementų siūlomo išdėstymo schema 

(detalizuoti brėžiniai, schemos, rengėjo pasirinktu masteliu, ne smulkesniu nei 1:2000); 

11.7. sprendinių pagrindu suformuojama geoduomenų bazė. 

12. Plano rengėjas gali savo nuožiūra rengti papildomus brėžinius, schemas, vizualizacijas, 

padedančias realizuoti planavimo tikslus, bet ne mažiau kaip po 3 iliustracijas kiekvienam tikslui ir 

sprendiniui. 

13. Architektūros ir miesto planavimo skyriui specialiojo plano rengėjas turi pateikti:  

- 2 plano bylų egzempliorius (viena iš jų originalas),  

- 16 sumažintų iki A3 formato plano pagrindinio brėžinio kopijų,  

- 2 egzempliorius plano originalaus dydžio brėžinių,  

- 16 specialiojo plano aiškinamojo rašto egzempliorių,  

- skaitmeninėse laikmenose topografinį planą, brėžinius ir aiškinamąjį raštą 

(dwg, doc formatais), taip pat sprendinių geoduomenų bazę.  

Geoduomenys skaitmeninėje formoje pateikiami sluoksniais pagal grafinius primityvus: 

linijos, plotai ir taškai. Geoduomenys sukuriami ir pateikiami personalinėje geoduomenų bazėje 

GDB (*.gdb) formatu CD laikmenoje. Kartu su grafiniais primityvais turi būti pateikti atributiniai 

duomenys pagal specialiojo plano sprendinius. Geoduomenys turi būti pateikiami valstybinėje 

LKS-94 koordinačių sistemoje. Pagrindinis brėžinys (*.mxd formatas) turi būti suformuotas 

laikantis objektų simbolizavimo, užrašų žemėlapyje dėliojimo, kartografavimo bei generalizavimo 

(dirbant su įvairiais masteliais), legendos bei brėžinio rėmelio formavimo taisyklių. 

14. Papildomi reikalavimai planavimui. 

14.1. išsiaiškinti problemas ir siūlyti sprendimus miestiškojo (urbanizuoto) kraštovaizdžio 

tvarkymo, taip pat vertingų miestovaizdžių apsaugos klausimais;  

14.2. įvertinti galimybes formuotis vietos kaimynijoms ir bendruomenėms morfologinės 

gyvenamųjų vietovių struktūros, t. y. dominuojančio pastatų tipo ir nuosavybės valdymo formos 

pagrindu. Parengti siūlymus teritorinių struktūrų optimizavimu; 

14.3. išskirti egzistuojančius urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių elementus (parkai, sodai, 

skverai, aikštės ir pan.) ir viešosios infrastruktūros, mažosios architektūros elementus (vaikų 

žaidimo, šunų vedžiojimo, atliekų surinkimo konteinerių aikštelės ir pan.), skirtus bendramiestiniam 

naudojimui ir tuos, kurie priskirtini lokalizuotos gyventojų grupės (bendrijos) naudojimui;  

14.4. atsižvelgiant į vietos ypatybes parengti siūlymus mažosios architektūros elementų 

įrengimui, naudojimui ir priežiūrai; 

14.5. pagal galimybes integruoti patvirtintų specialiųjų planų, schemų, aktualių planavimo 

tikslams, sprendinius ir siūlyti sprendimus dėl nebeaktualių dokumentų galiojimo panaikinimo. 

15. Plano rengėjas visus plano rengimo etapus privalo suderinti su Architektūros ir miesto 

planavimo skyriumi, vykdančiu planavimo organizatoriaus funkcijas. Plano rengėjas planavimo 

organizatoriui turės pateikti po 3 egzempliorius visų plano rengimo etapo ar stadijų dokumentų 

egzempliorius, pasirašytus atestuotų specialistų, ir skaitmeninėje laikmenoje, planavimo 

organizatoriui pakvietus dalyvauti rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose. 

 

___________________________ 


