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PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA  

VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI – TERITORIJOS 

TARP BANGŲ, BALTIKALNIO IR TILŽĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO, 

PATVIRTINTO KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 22 D. 

SPRENDIMU NR. 214, KOREKTŪRAI SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE, 

APIMANČIOJE DETALIAJAME PLANE NUMERIAIS 9, 10, 11 PAŽYMĖTUS SKLYPUS, 

RENGTI 
 

Ši programa parengta vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 

258 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 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), 6.1 ir 32.1 

papunkčiais. 

1. Planuojamos teritorijos adresas – teritorija tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių, 

detaliajame plane, patvirtintame Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu 

Nr. 214, pažymėta kaip sklypai Nr. 9, 10, 11; planuojamas plotas – 0,3354 ha. 

2. Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, 

adresas: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.  

3. Detaliojo plano korektūros rengėjas – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

parinktas teritorijų planavimo dokumentų rengėjas. 

4. Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2014 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. AD1-2287 „Dėl detaliojo plano korektūros rengimo“; Teritorijų 

planavimo sąlygos, išduotos šių institucijų: 

4.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento 

Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. AR9-26; 

4.2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2014 m. rugpjūčio 25 d. Nr. E2-16; 

4.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio 

padalinio 2014 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. (12.12.-Kl)2KL-1665; 

4.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2014 m. rugpjūčio 29 d. raštas 

Nr. 1-13-1335 (8.6.); 

4.5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos 

skyriaus 2014 m. rugsėjo 5 d. raštas Nr. 13PLS- (14.13.42.)-73; 

4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 

departamento 2014 m. rugsėjo 2 d. raštas Nr. (4)-LV4-1975; 

4.7. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento 

Paveldosaugos skyriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. raštas Nr. VS-4616; 

4.8. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 2014 m. 

rugsėjo 3 d. raštas Nr. VS-4692.  

5. Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir 

Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. 

sprendimu Nr. 214, koregavimo tikslai – pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, apimančios 

detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus, naudojimo reglamentus, nustatyti 

papildomus naudojimo reglamentus, koreguoti sklypų ribas, parengti susisiekimo organizavimo 

sprendinius.  

6. Papildomi planavimo uždaviniai: vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose 

nurodytus reikalavimus. 
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7. Atliekami tyrimai ir galimybių studijos: parengti teritorijos topografinę nuotrauką, 

vadovautis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais. 

8. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas, remiantis 

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 7 ir 11 punktais. Dėl 

strateginio poveikio aplinkai vertinimo neatlikimo motyvų kreiptis į planavimo organizatorių. 

9. Atviro konkurso geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti rengimas: nerengiamas. 

10. Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama. 

11. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.  

12. Preliminarių sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: neatliekamas.  

13. Viešinimo procedūrų užtikrinimas: visas detaliojo plano koregavimo viešumo 

procedūras privalo užtikrinti detaliojo plano korektūros rengėjas, suderinęs su Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriumi. 

14. Planavimo terminai: 2014–2015 metai. 
 

_____________________________ 


