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ŽEMĖS SKLYPŲ BANGŲ G. 7, GLUOSNIŲ G. 8 IR JUOS SUPANČIOS APLINKOS DETALIOJO PLANO, 
PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMU 

NR.1-355, SPRENDINIŲ KEITIMO TERITORIJOS DALIAI 
PRIE BANGŲ GATVĖS DETALUSIS PLANAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR KONCEPCIJOS NUSTATYMAS 

 
1. Informacija apie detaliojo planavimo organizatorių 
1.1. Pavadinimas 
Detaliojo planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11. 
 
1.2. Adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8-46) 39-60-67, el. p. 
sabina.simonaviciute@klaipeda.lt. 
 
1.3. Detaliojo plano rengėjas 
Detaliojo plano projekto rengėjas – UAB „Uostamiesčio projektas”, Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipėda, tel./faks. 
(8-46) 31-24-58, el. p. info@uostamiescioprojektas.lt. 

Projekto vadovė, architektė Snieguolė Stripinienė, kv. at. Nr. A 473, NKP kv. at. Nr. 1707, Turgaus a. 27, 
LT-91246 Klaipėda, tel./faks. (8-46) 31-24-58. 
 

2. Informacija apie teritorijų planavimo dokumentą 
2.1. Plano pavadinimas 
Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355, sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų 
gatvės detalusis planas. 

Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – 
vietovės. Planuojamos teritorijos plotas – apie 3,2 ha. 
 
2.2. Planavimo tikslai 
Planavimo tikslai: detalizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, patvirtintus Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-355 patvirtintame žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos 
supančios aplinkos detaliajame plane nustatytų susisiekimo komunikacijų organizavimą, servitutų zonas, statinių 
statybos zonas bei žemės sklypų ribas, nekeičiant žemės sklypo Bangų g. 7 ploto, užstatymo tankumo, 
intensyvumo, pastatų aukščio; suformuoti žemės sklypų juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo 
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti žemės sklypus (jų dalis), būtinus 
paimti visuomenės poreikiams; nagrinėti planuojamų žemės sklypų poreikiams automobilių stovėjimo vietų 
įrengimo galimybę planuojamoje teritorijos ribose. 

mailto:sabina.simonaviciute@klaipeda.lt
mailto:info@uostamiescioprojektas.lt
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ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

3. Esama situacija 

 
1 pav. Schematinis Klaipėdos miesto centrinės dalies planas 

 
Nagrinėjama detaliuoju planu planuojama teritorija Klaipėdos miesto centrinės dalies schematiniame plane 
pažymėta nagrinėjama teritorija ir vertingiausios Klaipėdos miesto centrinės dalies vietos: 

 Klaipėdos senamiestis (teritorijos plotas – 92,7 ha; unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 
16075); 

 Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (teritorijos plotas – 132,5 ha; unikalus objekto kodas 
kultūros vertybių registre - 27077); 

 Klaipėdos miesto istorinė dalis (teritorijos plotas – 203,5 ha; unikalus objekto kodas kultūros vertybių 
registre - 22012); 

 Bastionų kompleksas (teritorijos plotas – 12,2 ha; unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre - 
10457) 

 Gelderno bastionas (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre - 23542); 

 Senasis ravelinas (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre - 23545); 

 Fosa (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre - 23546); 

 Klaipėdos piliavietė (teritorijos plotas – 203,5 ha; unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre - 
22012); 

 Pilies bastioninių įtvirtinimų išorinio kontūro riba (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre - 
10303). 

Planuojama teritorija (plotas – 3,6 ha) patenka į Klaipėdos senojo miesto su priemiesčiais (27077) teritoriją. 
Dalis planuojamos teritorijos patenka į Klaipėdos senamiečio (16075) ir bastionų komplekso (10457) teritoriją. 
 
4. Padėtis mieste 
Aktuali teritorija yra Klaipėdos miesto centro rytinėje dalyje, ją sudaro nedidelė įvairios paskirties sklypų,  su 
jiems priklausančiais pastatais, grupė. Teritorijoje dominuoja šiuo metu rekonstruojamas buvusio tabako fabriko 
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kompleksas, likusi teritorija pietinėje dalyje yra fragmentiškai užstatyta, šiaurinėje teritorijos dalyje pašalintas 
nevertingas užstatymas. Artimiausios planuojamos teritorijos gretimybės: 

1. Vakarinėje dalyje – bastionų komplekso teritorija; 
2. Šiaurėje – Danės upė; 
3. Šiaurės rytuose – nugriauto nevertingo industrinio užstatymo teritorija ir ekstensyvaus perimetrinio 

užstatymo kvartalas. 
4. Pietrytinėje dalyje – Bangų g. kvartalai. 
5. Pietinėje dalyje – neužstatyta infrastruktūros objektų teritorija. 

 
5. Nagrinėjamos teritorijos urbanistinės struktūros kompoziciniai bruožai 
Nagrinėjamos teritorijos urbanistinė struktūra formavosi miestui plečiantis ir keičiantis miesto augimui 
reikalingoms funkcijoms (gynybinės fosos – kelias į malūną – tabako fabriko kompleksas). Nagrinėjama miesto 
dalis kartu su buvusio Tabako fabriko kompleksu priskiriama Klaipėdos senamiesčiui (16075), tačiau 
kompoziciškai teritorija yra fragmentuotos struktūros, nesudaranti aiškaus architektūrinio komplekso. Kvartalas 
neidentifikuojamas, užstatymo linijos daugelyje vietų nėra aikšios. Buvusio tabako fabriko ir prieigų teritorijos 
erdvinė struktūra – chaotiška. Nagrinėjamoje teritorijoje vyrauja neaiškios konfigūracijos neišbaigtos erdvės.  
 

 
2 pav. Nagrinėjamos teritorijos panoraminės nuotraukos (1936 m.) fragmentas. A), B) neišlikę ūkinės paskirties (?) pastatai 
prie dab. Gluosnių skg., C) dab. Bangų g. 11 prieš rekonstrukciją, D) neišlikęs pastatas, E) išlikęs gyv. pastatas, dab. 
Bangų g. 9. 

 
6. Morfotipas 
Bangų g. kvartalams būdingas miestiškas kvartalinis ekstensyvus užstatymas1. Nagrinėjamoje teritorijoje 
užstatymo morfotipas neidentifikuotas, vyrauja chaotiškas užstatymas. Bangų g. išklotinė nėra suformuota, 
nevertingas užstatymas „įtrauktas“ į kvartalo vidų, gatvės išklotinėje esančių dviejų gyvenamųjų pastatų 
(Bangų g. 9 ir 11) ūkinių kiemų erdvės atsiveria į pagrindinį Bangų gatvės erdvinį kanalą, todėl minimi 
gyvenamieji pastatai priskirtini sodybinio užstatymo morfotipui. 

Pagal „Paveldo apsaugos ekspertizėje“2 pateikiamus duomenis daroma išvada, jog nagrinėjamos 
teritorijos vidinėje struktūroje nėra vertingų urbanistinės struktūros kompozicinių bruožų. Vertingiausi statiniai – 
išlikęs senasis tabako fabriko korpusas (5 aukštų statinys, sujungtas priestatais į gamybinį bloką su senuoju 
korpusu prie gatvės ir nauju gamybiniu pastatu sklypo gilumoje). Kiti pastatai buvusio tabako fabriko teritorijoje – 
menkaverčiai utilitarios architektūros gamybiniai ir sandėliavimo statiniai. Nagrinėjamoje teritoritorijoje esantys 

                                                
1 Vietomis papildytas nestruktūriniais statiniais – sovietiniais daugiabučiais, alaus darykla. 
2 PAVELDO APSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS AKTAS (2008-07-21, Klaipėda). Objekto pavadinimas: 
Buvusio tabako fabriko teritorija. Ekspertizę atliko: M.Ramanauskienė (Nekilnojamojo kultūros paveldo spacialistė, 

atestatas 2005-12-22 Nr. 0144);  J.Tilvikas (NKV apsaugos specialistas, kultūros vertybių tvarkymo darbų eksperto 

atestatas išduotas 2006-12-08, Nr. 0705); J. Valančiūtė (Nekilnojamojo kultūros paveldo specialistė, atestatas išduotas 

2005-12-22, Nr. 0147). 
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gyvenamieji pastatai šalia Bangų gatvės (Nr. 9, 11) buvusio tabako fabriko teritorijai priskiriami dėl XX a. 
II pusėje įvykusios fizinės tabako fabriko komplekso plėtros. Fabriko statiniai su gyvenamaisiais pastatais 
nesudaro bendro komplekso. 

 

 
1 schema. Pagrindiniai urbanistinės kompozicijos elementai 
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KONCEPCIJA 
7. Teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai 
 

 
50 pav. Planuojamos teritorijos schema su pagrindiniais Bastionų g. atkarpos nuo Gluosnių g. iki Baltikalnio g. variantais  

 
Kadangi Bastionų gatvės ir tilto trasa nuo Danės g. iki Gluosnių g. nustatyta 2004 m. detaliuoju planu, 

atitinkanti Klaipėdos miesto bendrąjį planą bei atitinkami sklypai įregistruoti Registrų centre, remiantis rengiamo 
detaliojo plano tikslais pagrindiniu transporto organizavimo sprendinio klausimu tampa Bastionų g. dalis nuo 
Gluosnių g. iki Bangų g. 

Kaip tik Bastionų g. dalis nuo Gluosnių g. iki Bangų g. patenka į Klaipėdos senamiesčio (16075) 
teritoriją. Taip pat Bastionų g. trasa pagal 2004 m. parengtą detalųjį planą, eitų per Bastionų komplekso (10457) 
teritorijos pietinę dalį. Tranzitinės gatvės įrengimas kultūros vertybės teritorijoje būtų abejotinas. 

Todėl toliau tekste pateikiama informacija išsamiau apibūdina būtent šią jautrią rengiamu detaliuoju 
planu planuojamos teritorijos dalį, aptariami susisiekimo organizavimo variantai ir iš jų pasirenkamas geriausias. 
 
8. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 
Rengiant detalųjį planą buvo parengtas detaliojo plano įgyvendinimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 
atrankos dokumentas. Dokumentas buvo pateiktas vertinimo subjektams, gauti subjektų vertinimai. Vertinimo 
išvadą, kad SPAV neprivalomas pateikė du subjektai – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos ir Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas. Dar du subjektai – 
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Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys  ir Klaipėdos visuomenės 
sveikatos centras išvadoje nurodė – SPAV turi būti atliktas. 

Įvertinus vertinimo subjektų pateiktas išvadas, pastabas ir pasiūlymus bei į juos išdėstytus motyvus, 
planavimo organizatorius priėmė sprendimą – detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nebus 
atliekamas. Rengiant detaliojo plano sprendinių konkretizavimo stadijos dokumentus bus atliekamas 
sprendinių poveikio vertinimas ir numatomos neigiamas pasekmes mažinančios priemonės. 

Planavimo organizatoriaus raštas su motyvais pateikiamas detaliojo plano bylos sudėtyje. 
 
9. Susisiekimo komunikacijų organizavimas (vienas planavimo tikslų) 
9.1. Bastionų gatvės scenarijaus įgyvendinimo alternatyvos. Išvados 
Nustačius geriausią eismo organizavimo scenarijų – Bastionų gatvės ir naujo tilto įgyvendinimo scenarijų – buvo 
nagrinėjami galimi jo įgyvendinimo variantai (alternatyvos). 

Variantas Nr. 1 (su 4 eismo juostų Bastionų gatve, tiltu ir Bastionų gatvės atkarpa nuo Gluosnių g. į 
Baltikalnio/Bangų g. sankryžą) planavimo organizatoriaus pasirinktas įvertinus visus specialistų bei ekonominius 
argumentus (Klaipėdos m. savivaldybės administracijos darbo grupės protokolas 2014-03-03 Nr. ADM-
125) – kaip labiausiai atitinkantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius: 

 BP susisiekimo dalies – užbaigti Klaipėdos miesto centrinės dalies žiedinį ir paskirstomąjį gatvių 
tinklą (Bastionų gatvė ir tiltas – formuoja vidinį miesto centro žiedą); 

 BP gamtinės aplinkos dalies – uždaryti Tiltų gatvę transportui suformuojant pėsčiųjų alėją (ar 
bent išlaikyti esamą padėtį Tiltų gatvėje, negrąžinant transporto eismo į Tiltų gatvę dėl Pilies ir 
Mokyklos gatvių per didelės apkrovos); 

 BP kultūros paveldo dalies: 

 nutraukti automobilių eismą Tiltų gatve (saugoti senamiestį, senamiesčio paveldo 
objektus ir restauruotą paveldo objektą Biržos tiltą nuo transporto neigiamos įtakos, 
taršos, triukšmo bei vibracijos); 

 miesto įtvirtinimų bastionai yra esminis ir nedalomas urbanistinės senamiesčio 
infrastruktūros elementas (saugoma paveldo objekto Bastionų komplekso (10457) 
teritorija, nenukreipiant per jos dalį Bastionų gatvės); 

 saugomas išlikęs susiklostęs senamiesčio gatvių tinklas, bei vizualiniai ryšiai (išlaikoma 
Gluosnių – Bangų gatvių jungtis ties Baltikalnio g.). 

 
Preliminarūs ekonominiai skaičiavimai pagal sustambintus 2013 m. UAB „Sistelos” ekonominius 

rodiklius pateikti prieduose. 
Konkrečios nagrinėtų alternatyvų charakteristikos pateikiamos žemiau, alternatyvų brėžiniai pateikti 

prieduose. 
 

10. Bastionų gatvės scenarijaus įgyvendinimo koncepcija 
Vienas iš svarbiausių siekių gerinant Klaipėdos miesto susisiekimo sistemos darbą yra kelionės trukmės 
mažinimas, tiek viešuoju transportu, tiek ir privačiais lengvaisiais automobiliais. Bastionų gatvės įvedimas į 
susisiekimo sistemą ženkliai pagerintų šiuos rodiklius, nes ženkliai padidėtų  transporto srauto greitis.  
 Yra du, o perspektyvoje trys transporto koridoriai per miesto centrinę dalį: 

 Pirmas esamas koridorius Pilies gatve, kur esamas transporto srauto greitis piko valandomis 
siekia vidutiniškai 7,2-9,2 km/h, vidutinis trasoje 21,5 km/h; Atstumas tarp centrinių Taikos pr.- 
Sausio 15-os g. sankryžos ir H. Manto-Liepų g. sankryžų važiuojant kilpine trasa yra apie 
1,95 km. 

 Antras esamas transporto koridorius Tiltų gatve, kurioje vidutinis transporto srauto greitis siekia 
36,0 km/h, visoje trasoje 30,6 km/h. Atstumas tarp fiksuotų sankryžų 1,25 km. 

 Trečias planuojamas koridorius Bastionų gatve, kurioje transporto srauto greitis siektų apie 
40,0 km/h. Atstumas tarp fiksuotų sankryžų kilpine trasa 1,95km, t.y. vienodas kaip ir važiuojant 
Pilies gatve.  

  
Tiltų gatvė su Biržos tiltu, kaip tokia transporto arterija miesto centre bendriems transporto srautams į 

palyginimą nėra įtraukiama, nes ji tiek šiuo metu, tiek perspektyvoje skirta pėsčiųjų-viešojo transporto greičiui. 
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Todėl įmanomas tik specialiojo transporto eismas, žiemos metu gal ir aptarnaujantis transportas. Kita vertus, čia 
maksimalus leidžiamas greitis būtų visą laiką būtų pastovus (30 km/h), todėl didesnio efekto neduotų. Išskyrus 
Bastionų gatvėje viešojo transporto juostas ir įvedus prioritetinį važiavimą per sankryžas kelionės trukmė 
padidėtų neženkliai (iki 25 procentų).  

Pagal Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius planuojama Bastionų gatvė (arba 
Baltikalnio gatvės tęsinys iki Danės gatvės) yra aptarnaujanti C2 kategorijos. Eismo juostos plotis 3,25 m, eismo 
juostų skaičius 4, važiuojamosios dalies plotis 13,0 m. Važiuojamoji dalis gali būti panaudota dvejopai: 4 bendro 
naudojimo juostos arba 2 vidinės eismo juostos bendro naudojimo, likusios 2 kraštinės juostos – skirtos 
viešajam transportui, elektriniam, specialiajam, taksi automobiliams ir lengviesiems automobiliams su 
4 keleiviais. Šalia važiuojamosios dalies numatomas dviratininkų takas (min. plotis 2,5 m) ir pėsčiųjų eismas. 
Orientacinis transporto tilto plotis apie 20 metrų, atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų 25,0 metrai. Krovininio 
transporto eismas draudžiamas. 

Taip pat numatoma esamų Kulių Vartų, Bangų ir Baltikalnio gatvių atskirų atkarpų rekonstrukcija 
(C1 kategorija, eismo juostų skaičius 3-4, važiuojamosios dalies plotis 10,5 - 14,0 m.). Šiaurinė Bastionų gatvės 
trasa yra fiksuota ankstesniais detaliaisiais planais, todėl esminis dėmesys būtų skiriamas šios gatvės atkarpai 
tarp Gluosnių skg. ir Bangų g. bei Bangų-Bastionų-Baltikalnio g. sankryžos rekonstrukcijai (būtinas sankryžos 
šviesoforinis reguliavimas).  

Analizuojamoje teritorijoje rytų-vakarų kryptimi svarbiausios yra aptarnaujančios C kategorijos Bangų, 
Baltikalnio, Danės, Kulių Vartų gatvės, kurias šiaurės-pietų kryptimi apjungia pagrindinės B1 kategorijos Pilies, 
Mokyklos bei C3 kategorijos Tiltų gatvės. Likusios gatvės ir kitos jungtys priskiriamos žemesnei pagalbinių gatvių 
D kategorijai (Kooperacijos, Gluosnių skg. ir pan.). Esamas viešojo transporto maršrutinis tinklas Bangų, Tiltų 
gatvėse pilnai užtikrina planuojamos teritorijos aptarnavimą. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad daugumos gatvių 
techniniai parametrai nepilnai atitinka STR reikalavimams, tačiau įvertinus senamiesčio aplinką,  matyt, 
perspektyvoje to pasiekti ir nėra būtina.    

Transporto eismo intensyvumas Pilies gatvėje siekia iki 3,4 tūkst. aut/h abiem kryptimis arba apie 43,3 
tūkst. aut./parą ir viršija bet kurio Lietuvos užmiesčio kelio intensyvumą. Transporto eismo intensyvumas Tiltų 
gatvėje priklauso nuo esamos eismo organizacijos ir šiuo metu siekia 0,33 tūkst. aut./h. Transporto eismo 
intensyvumas per Mokyklos g. tiltą siekia 3,0 tūkst. aut./val., tačiau tik iš dalies gali įtakoti miesto centrinės dalies 
ir ypač senamiesčio apkrovimo lygį. Transporto eismo valandinis intensyvumas  Bangų g. - 0,45 tūkst. aut./h.  

Perspektyvinis transporto eismo intensyvumas paskaičiuotas įvertinant esamas tendencijas (metinis 
procentinis transporto srautų augimas 4,0) ir perspektyvoje per 4 tiltus siektų 8,2 tūkst. aut./h abiem kryptimis. 
Naujojo tilto apkrovimas sudarytų apie 2100 aut./h, arba apie 26,9 tūkst. aut./h.  
 
8 lentelė. Transporto srautai  piko valandomis per Klaipėdos centro tiltus, fiz. vnt./val. 

Tiltai  1994m. 1996m. 2000m. 2003m. 2007m. 2014m.*  2020m 
prognozė 

 Pilies  1885 2150 2740 2785 3200 2820/3380 2500 

 Biržos  630 850 900 773 remontas 276/330 100 

 Mokyklos  1750 1580 1750 2500 3000 2506/3010 3500 

Bastionų  - - - - - - 2100 

Viso:  4265 4580 5390 6058 6200 6720 8200 

* skaitiklyje:  transporto srautas x sezoniškumo koeficiento 1,2 
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32-33 pav. Bastionų gatvės trasa. Miesto centrinės dalies perspektyvinis tinklas 

 
Baltikalnio gatvės rekonstrukcija ir jos tęsinys iki Danės ir K.Donelaičio gatvių ir tiesioginė jungtis su 

Rumpiškių gatve, sudarytų palankias prielaidas transporto srautų praleidimui ir gretimų teritorijų aptarnavimui, 
dubliuojant Tiltų ir H.Manto gatves, bei sumažinant transporto spaudimą ir avaringumą Pilies gatvėje. 

Bangų gatvės ir dalies Kulių Vartų gatvės rekonstrukcija iki 9,75-13 (9,0-12,0) metrų pločio ir gatvės 
raudonosios linijos įvertina esamą ir planuojamą šios gatvės užstatymą ir yra privaloma tiesiant Bastionų gatvę ir 
statant naują tiltą. Būtina peržiūrėti ir viešojo transporto stotelių vietas, nes esamos išdėstytos pakankamai 
neracionaliai ir nėra patogios gyventojams ir turistams. Stotelės turėtų būti Taikos pr.- Tiltų- Kulių Vartų g. 
sankryžos zonoje ir Bangų-Baltikalnio g. sankryžoje, bei pačioje Bastionų gatvėje. Stotelės vieta Danės gatvėje 
priklausys nuo esamų ir planuojamų traukos objektų šalia gatvės.  

 
47 pav. Klaipėdos miesto centrinės dalies žiedai ir parkavimo zonos (iš BP susisiekimo d. rengimo medžiagos) 

 
Pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą viena iš svarbiausių priemonių pertvarkant transporto ir pėsčiųjų 

eismo organizaciją ir pagerinant pėsčiųjų-dviratininkų sąlygas senamiestyje yra Centro ir Senamiesčio žiedų 
suformavimas, kurių pagalba iš esmės būtų perskirstyti transporto srautai ir automobiliai nukreipti į bendro 
naudojimo automobilių saugyklas. Bangų ir Bastionų gatvės yra vienos iš svarbiausių Senamiesčio žiedo 
sudėtinių dalių, todėl teisingas šių gatvių suplanavimas ir rekonstrukcija tiesiogiai atsilieps bendram aptarnavimo 
efektyvumui. Būtina siekti, kad gatvės šiame žiede būtinai būtų dvipusio eismo ir pagal galimybes - 
keturių eismo juostų, kas leistų atlikti planuojamą funkciją. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma šio 
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žiedo esamų gatvių (Danės, Kulių Vartų, Bangų) yra 9-10 m pločio. 2 eismo juostų gatvių eismo organizacija 
negali būti palanki transporto srautų paskirstymui, nes jos techniniai parametrai atitinka žemiausios kategorijos 
gatvių parametrus. Yra siūloma pagrindinių gatvių važiuojamąją dalį išplėsti iki keturių eismo juostų. Tai daroma 
atsižvelgiant į realias sąlygas ir ten, kur jos neleidžia jų išplėsti iki STR reikalavimų pagal gatvių kategorijas, 
siūlomas mažesnis juostos plotis, atsisakoma papildomų išplatinimų bei skiriamųjų juostų. Tai pagrįsta realia 
situacija ir pagrindiniu argumentu – turėti bent keturias minimalaus pločio eismo juostas Senamiesčio žiede, kas 
leistų efektyviau panaudoti turimą gatvių tinklą. 

Visi teikiami detaliojo plano sprendimai už detaliojo plano galiojimo ribos yra rekomendacinio pobūdžio. 
 
9 lentelė. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai 

Gatvės elementai Bangų gatvė Baltikalnio gatvė Bastionų gatvė 

Kategorija pagal miesto BP C1 kategorija C2 kategorija C2 kategorija 

Esamas gatvės plotis-m  9,0-11,0 5,0-6,0 - 

Eismo juostų skaičius 3 2 - 

Esamos autobusų stotelės yra nėra  - 

Atstumas tarp užstatymo –m  18,0-23,0 18,5 11,0 

Eismo juostos plotis pagal kategorija  3,5 3,25 3,25 

Minimalus planuojamos gatvės plotis–m 9-10,5 6,0-6,5 12,0 

Maksimalus planuojas gatvės plotis-m 12-14,0 6,0-9,75 13,0 

Planuojamas viešojo transporto eismas taip  ne taip 

Gatvės raudonosios linijos - m >20,0 15,0  25,0 

Perspektyvinis transporto srautas – aut./h 1700 600 2100 

 
11. Kiti planavimo tikslai 
Kadangi susisiekimo komunikacijų organizavimas aptartas, šioje dalyje aptariami kiti planavimo tikslai: 

 servitutų zonos, 

 statinių statybos zonos, 

 žemės sklypų ribos, 

 žemės sklypų juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, 
inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, 

 žemės sklypais (jų dalys), būtinos paimti visuomenės poreikiams, 

 planuojamų žemės sklypų poreikiams automobilių stovėjimo vietų įrengimo galimybė 
planuojamoje teritorijos ribose. 

 
11.1. Sklypas Nr. 1 
Planuojamas sklypas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams įrengti (I2). Sklype planuojamas akligatvis 
nuo Kūlių vartų/Bangų g. sankryžos iki Bangų g. 5 sklypo („Kultūros fabrikas“). Statinių statybos zonos ir 
servitutai neprojektuojami. Automobilių stovėjimo galimybė gatvėje planuojama automobilius statant statmenai 
gatvės ašiai (D2-2 kat. gatvė – akligatvis). 

Automobilių statymo vietų trūkumas aplink senamiestį yra didelis, todėl šia stovėjimo zona galėtų 
naudotis senamiesčio lankytojai. 
 
11.2. Sklypas Nr. 2 (Bangų g. 3) 
Perkeliami reikalavimai iš 2004 m. detaliojo plano: užstatymo rodikliai, statinių statybos zona, reglamentų zona. 
Automobilių stovėjimas – sklypo ribose (antžeminis ir požeminis). Servitutai neprojektuojami. 

Tikslinamas sklypo naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
statybos teritorija (I2). 

Automobilių statymo vietų trūkumas aplink senamiestį yra didelis, todėl šiame sklype ar jo dalyje galėtų 
būti įrengta dengta (ir/ar požeminė) automobilių stovėjimo aikštelė, kuria galėtų naudotis senamiesčio lankytojai. 
 
11.3. Sklypas Nr. 3 (Bangų g. 5) 
Perkeliami reikalavimai iš 2004 m. detaliojo plano: užstatymo rodikliai, automobilių stovėjimas sklype. 
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Tikslinamas sklypo naudojimo pobūdis – mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos 
pastatų bei statinių teritorija (V3). Koreguojama statinių statybos zona – stovinčių pastatų vietoje, sudarant 
galimybę išlikti skersiniams vizualiniams ryšiams į bastionų kompleksą. Naikinama transporto tunelio įrengimo 
galimybė sklypo gale. Projektuojami servitutai – kelio servitutas 215 – teisė važiuoti transporto priemonėms, 
naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 
 
11.4. Sklypas Nr. 4 (Bangų g. 7) ir sklypas Bangų g. 7T 
Pagal detaliojo plano planavimo tikslus rengiami detaliojo plano sprendiniai negali keisti Bangų g. 7 sklypui 
2004 m. detaliajame plane nustatytų reikalavimų („nekeičiant žemės sklypo Bangų g. 7 ploto, užstatymo 
tankumo, intensyvumo, pastatų aukščio“). Todėl ploto, užstatymo tankumo, intensyvumo, pastatų aukščio 
reikalavimai perkeliami iš 2004 m. detaliojo plano. Sklypo naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų 
objektų statybos teritorija (K1) ir/arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2). 

Dėl Bastionų gatvės trasos koreguojama sklypo riba, išlaikant tą patį sklypo plotą. 2004 m. detaliajame 
plane sklypo viduryje buvusi infrastruktūros teritorija (sklypas transformatorinei TP-51 Bangų g. 7T) naikinamas, 
nes transformatorinė pagal suderintą techninį projektą rekonstruojama į modulinę transformatorinę, kuriai 
atskiras sklypas nėra reikalingas. Naikinamas sklype suprojektuotas servitutas privažiuoti iki Bangų g. 7T sklypo. 

Tikslinama statinių statybos zona formuojant perimetrinį užstatymo tipą (dėl koreguojamos sklypo ribos), 
iš esmės nekeičiant jos dislokacijos sklype ir skirtingų reglamentų zonų (reglamentuojamas pastato aukštis). 
Automobilių stovėjimas – sklypo ribose (antžeminis ir požeminis). Tikslinama įvažiavimo į sklypą vieta. 

Projektuojamas servitutas – kelio servitutas 215 – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis 
pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas). 
 
11.5. Sklypas Nr. 5 
Sklypas, atidalinamas nuo suplanuoto 2004 m. sklypo Bastionų g. trasai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridoriams įrengti (I2). Atidalintoje sklypo dalyje planuojamas akligatvis nuo Bastionų g. iki Bangų g. 5 sklypo 
(„Kultūros fabrikas“). Statinių statybos zonos ir servitutai neplanuojami. Automobilių stovėjimo galimybė gatvėje 
planuojama automobilius statant statmenai ir lygiagrečiai gatvės ašiai (D2-2 kat. gatvė – akligatvis). 

Automobilių statymo vietų trūkumas aplink senamiestį yra didelis, todėl šia stovėjimo zona galėtų 
naudotis senamiesčio lankytojai. 
 
11.6. Sklypas Nr. 6 (Bangų g. 9) 
Sklypas, suplanuotas 2004 m. detaliuoju planu, bet neįregistruotas Registrų centre. 

Reikalavimai perkeliami iš 2004 m. detaliojo plano: sklypo ribos – kaip suplanuotos 2004 m. detaliajame 
plane. Sklypo naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2). 
Statinių statybos zona – stovintis pastatas, perkeliami užstatymo rodikliai. Automobilių stovėjimas – sklypo 
ribose. 

Tikslinama įvažiavimo į sklypą vieta (planuojama iš Bangų g. 7 sklypo). 
 
11.7. Sklypas Nr. 7 (Gluosnių g. 6) 
Atsižvelgiant į Bastionų gatvės trasą ir Bastionų/Gluosnių gatvių sankryžai reikalingus įrengti normuojamus, 
atstumus tarp raudonųjų linijų, koreguojamos sklypo ribos. Atidalinama ir priskiriama Bastionų gatvės sklypui 
pietvakarinė sklypo dalis, yra siūloma paimti visuomenės poreikiams, tenkinant viešąjį interesą, kaip tai 
reglamentuoja LR Žemės įstatymas (keliams, magistraliniams vamzdynams tiesti, taip pat jiems eksploatuoti 
reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams) bei kiti teisės aktai. Už nekilnojamojo 
turto paėmimą savininkams atlyginama teisės aktų numatyta tvarka. Patikslinama įvažiavimo į sklypą vieta. 
Pietvakarinėje dalyje sklypo juostai taikomas naudojimo apribojimas – servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, 
naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 

Kiti reikalavimai perkeliami iš 2004 m. detaliojo plano: sklypo naudojimo pobūdis – daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorija (G2); statinių statybos zona – stovintis pastatas; perkeliami 
užstatymo rodikliai (rodiklių aritmetinė reikšmė padidėja dėl to, kad lyginant su 2004 m. detaliuoju planu mažėja 
sklypo plotas). Automobilių stovėjimas – sklypo ribose. 
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11.8. Sklypas Nr. 8 (Bangų g. 13) 
Sklypas, suplanuotas 2004 m. detaliuoju planu, bet neįregistruotas Registrų centre. Atsižvelgiant į 
Bastionų/Bangų/Baltikalnio gatvių sankryžai reikalingus įrengti normuojamus atstumus tarp raudonųjų linijų, 
formuojamos sklypo ribos. Sklypo naudojimo pobūdis – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 
statybos teritorija (G2). Tikslinama įvažiavimo į sklypą vieta. Pietvakarinėje dalyje sklypo juostai taikomas 
naudojimo apribojimas – servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 
(tarnaujantis daiktas). 

Kiti reikalavimai perkeliami iš 2004 m. detaliojo plano: statinių statybos zona – stovintis pastatas, 
perkeliami užstatymo rodikliai (rodiklių aritmetinė reikšmė padidėja dėl to, kad lyginant su 2004 m. detaliuoju 
planu mažėja sklypo plotas), sandėliukas griaunamas. Automobilių stovėjimas – sklypo ribose. 
 
11.9. Sklypas Nr. 9 (kad. Nr. 2101/0003:773) 
Sklypas Bastionų g. trasai, suplanuotas 2004 m. – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams įrengti (I2). 
Koreguojama sklypo riba ties Bastionų g. 8 sklypu. Atidalintoje sklypo dalyje planuojamas akligatvis (sklypas 
Nr. 5) nuo Bastionų g. iki Bangų g. 5 sklypo („Kultūros fabrikas“). Statinių statybos zonos ir servitutai 
neprojektuojami. Automobilių stovėjimo galimybė gatvėje planuojama automobilius statant statmenai gatvės 
ašiai (D2-2 kat. gatvė – akligatvis). 

„Bangų ir Bastionų gatvės yra vienos iš svarbiausių Senamiesčio žiedo sudėtinių dalių, todėl teisingas 
šių gatvių suplanavimas ir rekonstrukcija tiesiogiai atsilieps bendram aptarnavimo efektyvumui. Būtina siekti, 
kad gatvės šiame žiede būtinai būtų dvipusio eismo ir pagal galimybes – keturių eismo juostų, kas leistų 
atlikti planuojamą funkciją“. (V. Valeika). 
 
11.10. Sklypas Nr. 10 (Bangų g.) 
Formuojamas sklypas Bangų gatvei planuojamos teritorijos ribose – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams 
įrengti (I2). Automobilių stovėjimo galimybė gatvėje neplanuojama (C1 kat. gatvė). Statinių statybos zonos ir 
servitutai neplanuojami. 

Saugomas tašytų akmenų grindinys su gatvės bortais Bangų g. atkarpoje nuo sankryžos su 
Kūlių Vartų g. iki pastato Bangų g. Nr. 13 (Klaipėdos senamiesčio (16075) vertingoji savybė). 

„Bangų ir Bastionų gatvės yra vienos iš svarbiausių Senamiesčio žiedo sudėtinių dalių, todėl teisingas 
šių gatvių suplanavimas ir rekonstrukcija tiesiogiai atsilieps bendram aptarnavimo efektyvumui. Būtina siekti, 
kad gatvės šiame žiede būtinai būtų dvipusio eismo ir pagal galimybes – keturių eismo juostų, kas leistų 
atlikti planuojamą funkciją“. (V. Valeika). 
 
11.11. Sklypas Bangų g. 11 
Išnagrinėjus transporto srautų alternatyvas, atsižvelgiant į transporto specialistų siūlomą Bastionų gatvės trasą 
bei eismo juostų skaičių, 2007 m. patvirtintą Klaipėdos miesto bendrąjį planą, Bangų g. 11 sklypas siūlomas 
paimti visuomenės poreikiams, tenkinant viešąjį interesą, kaip tai reglamentuoja LR Žemės įstatymas 
(keliams, magistraliniams vamzdynams tiesti, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms 
skirtiems inžineriniams statiniams) bei kiti teisės aktai. Už nekilnojamojo turto paėmimą savininkams atlyginama 
teisės aktų numatyta tvarka. 
 
11.12. Sklypas Gluosnių g. 8 
Sklypas yra už detaliojo plano galiojimo ribos, todėl šiuo detaliuoju planu neplanuojamas. Sklypo reglamentai 
nustatyti 2004 m. detaliajame plane. 

Kadangi rengiamas detalusis planas keičia dalį 2004 m. patvirtinto detaliojo plano sprendinių, į rengiamo 
plano pavadinimą perkelta 2004 m. detaliojo plano pavadinimo formuluotė (minimas sklypo Gluosnių g. 8 
adresas). 
 
11.13. Sklypas Kūlių Vartų g. 5 
Sklypas yra už detaliojo plano galiojimo ribos, todėl šiuo detaliuoju planu neplanuojamas. Išnagrinėjus transporto 
srautų alternatyvas siūlomą keisti 2004 m. suplanuoto įvažiavimo į sklypą vietą iš Kūlių vartų gatvės perkeliant jį į 
planuojamą akligatvį (sklypas Nr. 1) nuo Kūlių Vartų – Bangų gatvių sankryžos iki Bangų g. 5 sklypo („Kultūros 
fabrikas“). 
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