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1 ĮVADAS 

Klaipėdos miesto bendrasis planas (toliau – BP) buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr.T2-110. 

Šioje ataskaitoje pateikiamas ekspertinis Klaipėdos miesto plėtros tendencijų ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės atliktos Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsenos vertinimas.  

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir kontrolės 

vykdymas numatytas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 

2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429, 2009, Nr.144-6351) 10, 12 straipsniuose, Savivaldybės 

teritorijos bendrojo plano rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 

m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-263 (Žin., 2004, Nr. 83-3029; 2007, Nr. 73-2917) 4, 10 

straipsniuose ir Miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-591 (Žin., 2004, Nr. 83-3029; 2006, 

Nr. 145-5559) 10 straipsnyje. Kartu su teritorijų planavimo duomenų registru taip pat turi būti nuolat 

kaupiama ir analizuojama informacija, nustatomas investicijų poreikis, rengiamos programos 

Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 

d. įsakymu Nr. D1-21 (TAR, 2014-01-22, Nr. 2014-00401) patvirtintas Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) turinio ir stebėsenos 

(monitoringo) atlikimo tvarkos aprašas, į kurio nuostatas taip pat buvo atsižvelgta rengiant šį 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) (toliau – BP 

monitoringo) nuo 2007 m. balandžio 5 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. dokumentą. 

Duomenys BP monitoringo 2007 ÷ 2013 metų ataskaitai Klaipėdos miesto savivaldybė pradėjo 

rinkti 2011 metais, o 2012 m. parengtas BP monitoringo vykdymo planas. BP monitoringo stebimų 

rodiklių lentelė patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – KMSA) direktoriaus 2013 m. 

gegužės 14 d. įsakymu Nr.AD1-1163. Iki tol buvo pateikiamos trumpos ataskaitos apie BP 

sprendinių įgyvendinimą. BP monitoringo rodikliai ir analizė parengta remiantis KMSA 

departamentų, skyrių, įvairių Klaipėdos miesto inžinerinę infrastruktūrą valdančių/administruojančių 

įmonių, UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės, VĮ Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto direkcijos, oficialiais Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis. Šiame BP 

monitoringo dokumente pateikiamas ekspertinis bendrojo plano sprendinių aktualumo, 

įgyvendinimo eigos bei pokyčių miesto urbanistinėje struktūroje bendrojo plano galiojimo metu 

vertinimas.  
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2 KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS KITŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ 

ANALIZĖ 

2.1 Klaipėdos miesto strateginis planas 

Klaipėdos miesto strateginis planas 2013-2020 metams (http://www.klaipeda.lt/lit/strateginis-

pletros-planas/2202), patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 

T2-79, nustato pagrindinius miesto vystymo prioritetus, tikslus ir uždavinius laikotarpiui iki 2020 

metų. Šis strateginis plėtros dokumentas turi labai pastebimą urbanistinę dimensiją. Šiame 

strateginiame plane nustatyti miesto raidos prioritetai I – „Sveika, sumani ir saugi bendruomenė“, II 

– „Tvari urbanistinė plėtra“ ir III - „Miesto konkurencingumo didinimas“. Urbanistinei plėtrai tiesiogiai 

skirtas II prioritetas TVARI URBANISTINĖ RAIDA. Jame numatyti prioriteto įgyvendinimo tikslai ir 

uždaviniai: 

2.1. TIKSLAS. Racionaliai vystyti miesto infrastruktūrą. 

2.1.1. UŽDAVINYS. Formuoti kompaktišką ir daugiafunkcinę urbanistinę struktūrą, išskiriant 

prioritetines miesto vystymosi zonas. 

2.1.2. UŽDAVINYS. Įdiegti darnaus judumo principus susisiekimo sistemoje. 

2.1.3. UŽDAVINYS. Efektyviai naudoti ir vystyti inžinerinę infrastruktūrą. 

2.2. TIKSLAS. Koordinuoti miesto plėtros veiksmus. 

2.2.1. UŽDAVINYS. Subalansuoti miesto ir uosto plėtrą. 

2.2.2. UŽDAVINYS. Planavimo procese skatinti integruotumą, inovatyvumą ir socialinę atsakomybę 

už miesto teritorijų vystymą bei priežiūrą. 

2.3. TIKSLAS. Tapti aplinkai nekenksmingu, žaliuoju miestu. 

2.3.1. UŽDAVINYS. Užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą. 

2.3.2. UŽDAVINYS. Diegti energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos išteklių sistemas. 

2.3.3. UŽDAVINYS. Vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones. 

2.4. TIKSLAS. Didinti miesto patrauklumą. 

2.4.1. UŽDAVINYS. Pritaikyti bendruomenės poreikiams teritorijas prie vandens.  

2.4.2. UŽDAVINYS. Skatinti centrinės miesto dalies ir gyvenamųjų kvartalų regeneravimą bei 

plėtrą. 

2.4.3. UŽDAVINYS. Efektyviai naudoti turimą paveldą. 

Šio prioriteto, jo tikslų ir uždavinių turinys turi akivaizdžias sąsajas su miesto bendruoju planu – jo 

tiek bendraisiais – miesto struktūrą nustatančiais sprendiniais tiek su konkrečiais numatytais 

bendrajame plane numatytais objektais.  
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Urbanistinį turinį turi taip pat I prioriteto, 1.3 tikslo 1.3.5 uždavinys „Plėsti socialinio būsto fondą ir 

gerinti savivaldybės gyvenamojo fondo kokybę“, 1.6 tikslo 1.6.3 uždavinys – „Plėtoti gyventojų 

poreikius atitinkančią infrastruktūrą“, III prioriteto, 3.1 tikslo 3.1.2 uždavinys „Sudaryti sąlygas 

pramonės ir kitų verslų plėtrai“.  

Nustatydamas miesto teritorijų vystymo reglamentus (miesto struktūros formavimo, žemės 

naudojimo, užstatymo, ir kitus), bendrasis planas turi sudaryti teisinį pagrindą šių prioritetų, tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimui. 

 

Lentelė 1 Klaipėdos miesto strateginiame plane numatyti miesto plėtros tikslai ir jų įtaka bendrajam planui 

Nr. 
Strateginio plano tikslai, 

uždaviniai 
Strateginio plano sprendinių įtaka 

bendrajam planui 

II prioritetas TVARI URBANISTINĖ RAIDA 

2.1. TIKSLAS.  Racionaliai vystyti miesto infrastruktūrą 

2.1.1. UŽDAVINYS. Formuoti kompaktišką ir 
daugiafunkcinę urbanistinę 
struktūrą, išskiriant prioritetines 
miesto vystymosi zonas. 

Būtina papildyti galiojantį BP keičiant 
pasirinktą plėtros modelį, nustatant 
žemės naudojimo daugiafunkciškumą 
užtikrinantį reglamentavimą, 
konkretizuojant miesto centrų sistemą, 
nustatant prioritetines vystymosi zonas, 
kurioms bus skiriamos savivaldybės 
lėšos, taip pat konkretizuoti šias lėšas. 

2.1.2. UŽDAVINYS. Įdiegti darnaus judumo principus 
susisiekimo sistemoje. 

Šie principai iš dalies atspindėti ir 
galiojančiame BP, tačiau reikalingas 
tikslinimas, atsižvelgiant į pasikeitusią 
socialinę, demografinę ir ekonominę 
situaciją, aktualias miesto plėtros 
tendencijas 

2.1.3. UŽDAVINYS. Efektyviai naudoti ir vystyti 
inžinerinę infrastruktūrą. 

Galiojančiame BP nustatyti inžinerinės 
struktūros vystymo sprendiniai 
palaipsniui realizuojami. Būtina juos 
peržiūrėti nustatant įgyvendinimo 
prioritetus bei atsižvelgiant 
besikeičiančius poreikius ir 
technologijas, demografinę, socialinę 
padėtį ir ekonomines realijas. 

2.2. TIKSLAS. Koordinuoti miesto plėtros veiksmus 

2.2.1. UŽDAVINYS. Subalansuoti miesto ir uosto 
plėtrą. 

Dabartinis BP nepakankamai apibrėžia 
sprendinius, kurie užtikrintų miesto ir 
uosto plėtros balansą – 
nekonkretizuotos skirtingose uosto 
zonose skatintinos veiklos, neįvardintos 
miesto prieigos prie vandens zonos. 
Šiais sprendiniais būtina papildyti 
galiojantį BP.  

2.2.2. UŽDAVINYS. Planavimo procese skatinti 
integruotumą, inovatyvumą ir 
socialinę atsakomybę už miesto 
teritorijų vystymą bei priežiūrą. 

Daugiau į procesą, nei į teritorinius 
sprendinius orientuota nuostata. 
Parengtuose kvartalų DP daug kur yra 
suformuoti sklypai su kiemais ir 
reikalinga infrastruktūra. Kitose 
teritorijose sklypų ribos prie esamų 
pastatų nustatytos sulig pastatų 
pamatais, taip neskatinant tapatumo su 
teritorija, savu kiemu jausmo. 
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Nr. 
Strateginio plano tikslai, 

uždaviniai 
Strateginio plano sprendinių įtaka 

bendrajam planui 

Šiuo metu KMS rengia gyvenamųjų 
kvartalų detaliuosius planus ir galimybių 
studijas. Rengiamos gyventojų 
apklausos, siekiama įsiklausyti į jų 
nuomonę bei formuoti jų tapatumą su 
savo kvartalu, kiemu. Įgyvendinat 
strateginio plano sprendinius, naujo BP 
sprendiniai turėtų numatyti 
daugiafunkcinę integruotą miesto 
struktūrą, darbo vietų koncentraciją 
greta gyvenamųjų kvartalų. siūloma šioje 
vietoje gal kalbėti apie kvartalų 
bendrumo skatinimą. tam tikslui 
rengiama kvartalų schema.  

2.3. TIKSLAS. Tapti aplinkai nekenksmingu, žaliuoju miestu 

2.3.1. UŽDAVINYS. Užtikrinti žaliųjų miesto plotų 
vystymą. 

BP būtina diferencijuoti žaliąsias 
teritorijas pagal naudojimo intensyvumą, 
užtikrinti tinklinę jų struktūrą, galiojančio 
BP sprendinius papildyti miesto gamtinio 
karkaso sprendiniais.  

2.3.2. UŽDAVINYS. Diegti energijos taupymo ir 
atsinaujinančių energijos išteklių 
sistemas. 

Būtina peržiūrėti galiojančio Energijos 
naudojimo šildymui Klaipėdos mieste SP 
sprendinius, priemones numatančiais 
sprendiniais papildyti galiojančio ar 
keičiamo BP sprendinius. 

2.3.3. UŽDAVINYS. Vykdyti prevencines 
aplinkosaugos priemones. 

Numatytos ir galiojančiame BP, būtina 
aktualizuoti, atsisakyti teisės aktų 
nuostatų dubliavimo. 

2.4. TIKSLAS. Didinti miesto patrauklumą 

2.4.1. UŽDAVINYS. Pritaikyti bendruomenės 
poreikiams teritorijas prie 
vandens.  

BP sprendiniuose tikslinga nustatyti šias 
teritorijas, nurodyti prioritetus. 

2.4.2. UŽDAVINYS. Skatinti centrinės miesto dalies ir 
gyvenamųjų kvartalų 
regeneravimą bei plėtrą. 

BP sprendiniuose būtina nustatyti šių 
miesto dalių statusui adekvatų 
reglamentavimą - teritorijų naudojimo, 
užstatymo parametrų. Būtina parengti 
kompleksinius vietovės lygmens TPD – 
šis uždavinys įtrauktinas į BP 
įgyvendinimo programą. 

2.4.3. UŽDAVINYS. Efektyviai naudoti turimą 
paveldą. 

Šis uždavinys realizuotinas tiek BP 
nustatant adekvatų paveldo naudojimo 
reglamentavimą, tiek ir BP programoje 
nustatant būtinų parengti vietovės 
lygmens TPD sąrašą. 

I PRIORITETAS 
1.3 TIKSLAS 
1.3.5 UŽDAVINYS 

Plėsti socialinio būsto fondą ir 
gerinti savivaldybės gyvenamojo 
fondo kokybę 

BP sprendiniuose tikslinga nustatyti 
teritorijas, kuriose savivaldybė 
įgyvendins socialinio būsto plėtrą. Toks 
būstas yra taip pat ir esminė sąlyga 
pritraukiant į miestą jaunas šeimas ir taip 
gerinant demografinę situaciją. 

I PRIORITETAS 
1.6 TIKSLAS 
1.6.3 UŽDAVINYS 

Plėtoti gyventojų poreikius 
atitinkančią infrastruktūrą  

Reikia konkretizuoti BP nustatant 
konkrečias teritorijas ir jų reglamentus, 
nurodant šių teritorijų funkcionavimui 
būtinas infrastruktūros plėtros apimtis ir 
jos įgyvendinimo prioritetus. 
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Nr. 
Strateginio plano tikslai, 

uždaviniai 
Strateginio plano sprendinių įtaka 

bendrajam planui 

III PRIORITETAS 
3.1 TIKSLAS 
3.1.2 UŽDAVINYS 

Sudaryti sąlygas pramonės ir kitų 
verslų plėtrai. 

BP nustatytos teritorijos pramonės 
plėtrai vystomos pakankamai sėkmingai. 
Jei BP bus keičiamas, tikslinga 
aktualizuoti, išskirti teritorijas, kuriose 
galima mišrios veiklos bei potencialiai 
pavojingai ar taršiai veiklai skirtas 
teritorijas, kurioms būtinos sanitarinės 
apsaugos zonos. 

Siekiant integruoti strateginiame Klaipėdos plane numatytus tikslus į bendrąjį planą, suteikti 

šiems sprendiniams teritorinę dimensiją ir nustatyti jų įgyvendinimą užtikrinančius teritorijų 

naudojimo ir užstatymo reglamentus, būtinas esminis Klaipėdos miesto bendrojo plano 

sprendinių atnaujinimas. Galiojančiuose teisės aktuose tokios apimties atnaujinimą atitiktų 

keitimo procedūra.  

2.2 Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių atitikimo galiojančiam teisiniam reglamentavimui bei 

šiuolaikinėms urbanistinėms bei teritorijų planavimo tendencijoms analizė  

Lietuvos Respublikos naujos redakcijos teritorijų planavimo įstatymo (Nr. XII-407, 2013-06-27, Žin., 

2013, Nr. 76-3824 (2013-07-16)) 15 str. nustato šiuos privalomuosius savivaldybės lygmens 

bendrojo plano reglamentus: 

1. Savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose, atsižvelgiant į rengiamo bendrojo plano mastelį 

ir pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles detalizuojant atitinkamų 

valstybės lygmens bendrųjų planų nuostatas, nustatomi šie teritorijos naudojimo privalomieji 

reikalavimai: 

1) teritorijos funkcinis zonavimas; 

2) teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai 

ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės 

plėtros kryptys; 

3) saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos reikalavimai; 

4) gamtinio karkaso sistema, papildant ją vietinės reikšmės gamtiniu karkasu su į jo sudėtį 

įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais; 

5) vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo jo 

teritorijose ir apsaugos zonose reikalavimai; 

6) inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), 

inžinerinių komunikacijų koridoriai; 

7) teritorijos, skiriamos objektams, kurių išdėstymas planuojamoje teritorijoje priklauso nuo jų 

veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai; 
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8) išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos 

urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros 

mastą, prioritetines ir kitas galimas veiklas; 

9) mažmeninės prekybos objektų išdėstymo privalomieji reikalavimai (miesto teritorijoje), nurodant 

didžiausią galimą vieno mažmeninės prekybos objekto bendrą plotą atskirose planuojamos 

teritorijos dalyse; 

10) miestai, jų dalys, miesteliai, jų dalys ir kitos teritorijos, kurioms būtina rengti vietovės lygmens 

bendruosius planus masteliu M 1:2 000–10 000; 

11) savivaldybei svarbiems objektams rezervuotinos teritorijos; 

12) žemės gelmių išteklių telkiniai;  

13) valstybei svarbių projektų objektų teritorijos. 

2. Rengiant miestų savivaldybių bendruosius planus, papildomai nustatomi leistini užstatymo 

intensyvumo ir užstatymo aukščio privalomieji reikalavimai. 

Kompleksinių planų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 

m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1- 8 papildomai patikslinta, kad miestų bendruosiuose planuose taip 

pat nustatomi šie privalomieji reglamentai:  

 mažmeninės prekybos objektų privalomieji reikalavimai, nurodant didžiausią galimą vieno 

mažmeninės prekybos objekto bendrą plotą atskirose planuojamos teritorijos dalyse; 

 leistini užstatymo intensyvumo ir užstatymo aukščio privalomieji reikalavimai; 

 planavimo programoje numatyti papildomi teritorijos naudojimo reikalavimai: 

o kraštovaizdžio savitumą formuojančios teritorijos, kiti antropogeniniai ir gamtiniai elementai ir 

jų vizualinės apsaugos reikalavimai, estetiškai vertingų siluetų, panoramos apžvalgos taškų 

žymėjimas; 

o siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas; 

o turistinių trasų ir rekreacinių zonų išdėstymas; 

o savivaldybei svarbių objektų išdėstymas; 

o  ypatingų inžinerinių statinių išdėstymas pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu 

ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus 

inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, 

kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu 

atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas; 

 aukštybinio užstatymo zonų išdėstymas; 

 miesto planinei struktūrai svarbių gatvių išdėstymas; 
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 inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių 

ribos; 

 kiti reikalavimai. 

Galiojančiame Klaipėdos miesto bendrajame plane teritorijų naudojimo reglamentas nustatytas, 

pagal šio plano rengimo metu (planas patvirtintas 2007 m balandžio mėn.) galiojusių teisės aktų 

reikalavimus. Juose, bei tuo metu realioje teritorijų planavimo praktikoje buvo įsitvirtinęs toks 

teritorijų funkcinio zonavimo principas, kai bendrojo plano sprendiniuose buvo nustatoma konkreti 

žemės paskirtis, konkretus žemės naudojimo būdas ir net pobūdis. Konkrečios funkcijos 

nustatymas laikytas svarbiausiu teritorijos naudojimo galimybes apibrėžiančiu reglamentu. 

Užstatymo kokybiniams parametrams – intensyvumui, aukštingumui buvo skiriamas antrinis 

dėmesys. Buvo laikoma, kad būtina atskirti ramias, gyvenamajai aplinkai būdingas veiklas nuo 

dažniausia taršių darbo vietų bei triukšmingos komercinės veiklos. Ilgainiui tiek pasaulinėje, tiek 

Lietuvos praktikoje buvo suvokta, kad pasikeitė darbo vietų pobūdis, žymiai didesnė darbo vietų 

dalis tapo netaršios (biurai), o prie jų pradėjo derėti gyvenamoji veikla, dėl verslo sprendimų dažni 

tapo pastatų naudojimo pasikeitimai (pavyzdžiui gyvenamas namas – biuras – viešbutis), kurie 

iššaukia esminius funkcinio reglamentavimo pokyčius bet neturi realaus poveikio aplinkiniams 

gyventojams. Todėl jau apie 1980 metus pasaulinėje praktikoje pereita prie kitokio – užstatymo 

kokybinių parametrų (tankumo, intensyvumo, aukštingumo) reglamentavimo.  

Paskutinių 5 metų teritorijų planavimo praktikoje Lietuvoje įvyko aiškus konceptualus lūžis nuo 

funkcijos link užstatymo kokybinių parametrų reglamentavimo. Taip reglamentuojant užtikrinama 

didesnė laisvė rinktis konkrečias veiklas konkrečiame sklype bei garantuojamas labiau 

prognozuojamas ir kontroliuojamas poveikis aplinkinėms teritorijoms. 

Žemės naudojimo intensyvumo, užstatymo aukštingumo parametrai Klaipėdos miesto bendrajame 

plane liko visiškai nenustatyti. Tuo būdu Klaipėdos bendrojo plano sprendiniai nustato funkcinius 

teritorijos naudojimo sprendinius, bet ne kokybinius, teritorijos naudojimo intensyvumą, 

aukštingumą nustatančius parametrus, kurie apibrėžia realų galimą naujai atsirandančio bendro 

ploto, užstatymo tūrio poveikį esamai susiformavusiai urbanistinei struktūrai. Tai įtvirtinta ir naujoje, 

nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 

redakcijoje bei poįstatyminiuose teisės aktuose.  

Tuo būdu keistinas pats dabartiniame Klaipėdos miesto bendrajame plane nustatytas 

teritorijų naudojimo reglamentavimo principas. Galiojančiame bendrajame plane trūksta 

daugelio kitų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo aktualioje redakcijoje nustatytų 

parametrų. Galiojantis bendrasis planas neįvardina miesto centrų ir pocentrių sistemos, didžiųjų 

prekybos centrų, aukštybinių pastatų statybos politikos (ji išdėstyta atskirame specialiajame plane), 

miesto gamtinės struktūros karkaso formavimo principų. Iš esmės pasikeitė miesto periferinė zona, 

sustiprėjo švytuoklinė migracija. Todėl vertinant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius 

atitikimo galiojančiam teisiniam reglamentavimui bei šiuolaikinėms urbanistinio bei 

teritorijų planavimo tendencijoms aspektu galima teigti, kad bendrasis planas jau 

nebeatitinka šiuolaikiniam pagrindiniam miesto teritorijų planavimo dokumentui keliamų 

reikalavimų nei turiniu nei forma ir yra keistinas. 
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2.3 Galiojantys žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai 

2.3.1 Detalieji planai  

Didžioji Klaipėdos miesto užstatymui skirtos teritorijos dalis turi galiojančius teritorijų planavimo 

dokumentus – detaliuosius planus. Detalieji planai privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje 

veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms (LR TPĮ 17 straipsnio p.3). 

Būtent šie žemiausio lygmens teritorijų planavimo dokumentai garantuoja stabilumą investuotojams 

ir planuojamos bei gretimų teritorijų gyventojams ir nekilnojamojo turto savininkams. Todėl būtinas 

šio planavimo lygmens dokumentų stabilumas. Jų keitimo ar koregavimo galimybes keičiantis 

bendrojo plano sprendiniams nustato LR TPĮ 50 straipsnis.  

50 straipsnis. Teritorijų planavimo proceso tęstinumas 

Pagal šio įstatymo reikalavimus rengiami nauji teritorijų planavimo dokumentai turi neprieštarauti 

galiojantiems aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir privalo įvertinti galiojančių 

teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Jeigu galiojančio žemesnio lygmens teritorijų 

planavimo dokumento sprendiniai neatitinka pagal šį įstatymą parengto naujo aukštesnio lygmens 

teritorijų planavimo dokumento sprendinių, galiojantis žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentas neprivalo būti keičiamas ar koreguojamas ir galioja neterminuotai, išskyrus šio 

įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus. Galiojantys žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentai gali būti keičiami ar koreguojami aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 

organizatoriaus iniciatyva ir lėšomis. Asmenų patiriami nuostoliai, atsiradę dėl pakeistų žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, kompensuojami šiems asmenims raštu 

susitarus su planavimo organizatoriumi dėl nuostolių kompensavimo dydžio ir terminų. Ginčai dėl 

nuostolių kompensavimo sprendžiami teisme. Šios nuostatos netaikomos Žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme numatytais 

atvejais. 

Tuo būdu, naujo bendro plano rengimo metu naikinant ar keičiant galiojančių detaliųjų planų 

sprendinius bendrojo plano organizatorius (šiuo konkrečiu atveju – Klaipėdos miesto savivaldybė) 

patiria išlaidas ir rizikas susijusias su visų galiojančių detaliųjų planų rengimu ar keitimu bei 

rizikuojama ginčais dėl nuotolių kompensavimo. Optimalesnis kelias, jei vis tik pasirodys būtina 

keisti (koreguoti) atskirų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, būtų naujų teritorijų planavimo 

dokumentų rengimas probleminiams kvartalams, nesusiejant to su naujo bendro plano rengimo 

procesu ir sprendiniais.  

Todėl galiojantys detalieji planai bendrojo plano rengimo kontekste naikintini ar keistini tik 

išimtinais atvejais – jei juose nustatyti galiojančio teisinio reglamentavimo ir miesto plėtros 

poreikių neatitinkantys reikalavimai ar nenustatyti tvarią suplanuotų teritorijų plėtrą 

užtikrinantys reglamentai. 

 

  



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 14 

Lentelė 2 Siūlytini naikinti galiojančių reikalavimų nebeatitinkantys teritorijų planavimo dokumentai 

93-1 
Klaipėdos m. rytinio pramonės rajono esamo 
užstatymo sutvarkymo schema 

specialusis V. 93,12,29 potv.Nr.711 

93-2 
"Rytų" gyvenamo rajono Klaipėdoje detalaus 
išplanavimo projektas 

detalusis V. 93,12,29 potv.Nr.711 

93-3 VIII-tas gyvenamas rajonas Klaipėdoje detalusis V. 93,12,29 potv.Nr.711 

93-4 
Labrenciškės individualių gyvenamųjų namų 
mikrorajono detalaus išplanavimo projektas 

detalusis V. 93,12,29 potv.Nr.711 

93-5 
Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rimkų 
gyvenvietėje išplanavimas ir inžineriniai tinklai 

detalusis V. 93,12,29 potv.Nr.711 

94-2 Klaipėdos m. kompleksinė želdynų sistemos schema specialusis V.94,04,28 potv.Nr.259 

94-5 
Degalinių išdėstymo schema Klaipėdos mieste ir 
priemiestyje 

specialusis V.94,11,11 potv.Nr.617 

95-1 
Klaipėdos miesto Girulių gyvenvietės detalaus 
išplanavimo projekto konceptualioji schema 

specialusis V.95,01,17 potv.Nr.38 

95-4 
Kvartalo tarp Sausio 15-osios g., Tilžės g., Šilutės 
pl., Paryžiaus Komunos g. ir Taikos per. Žemės 
sklypų suplanavimo ir priskyrimo schema 

detalusis V.95,03,15 potv. Nr.183 

95-8 
Klaipėdos m. pramoninio rajono tarp Dubysos ir 
Baltijos pr. sklypų išplanavimo projektas 

specialusis V.95,12,07 spr.Nr.635 

95-9 
Kvartalo tarp Rūtų g., Minijos g. ir Kauno g. tęsinio 
detalusis planas. 

detalusis V.95,12,07 spr.Nr.633 

96-1 Klaipėdos miesto laikinų statinių išplanavimo 
schema 

specialusis V. 96,03,21 spr.Nr.117 

96-4 
VPC "Bandužiai" detalaus išplanavimo projekto 
korektūra 

detalusis V. 96,05,30 spr.Nr.263 
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pav. 1 Klaipėdos miesto teritorijoje galiojantys detalieji planai 
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2.3.2 Specialieji planai  

Galiojantis LR TPĮ nenumato galiojančių specialiųjų planų integravimo į galiojančius bendruosius 

planus procedūros. Klaipėdos miesto teritorijoje galiojančių, savivaldybės tarybos patvirtintų 

specialiųjų planų sprendiniai naujo bendro plano rengimo metu turėtų būti išanalizuoti ir 

įvertinti. Specialiųjų planų sprendiniai, atitinkantys naujai rengiamo bendrojo plano 

nuostatas, turėtų būti integruoti į naują bendrąjį planą. Neintegruoti specialiųjų planų 

sprendiniai, neatitinkantys naujojo BP nuostatų, naikintini tarybos sprendimu arba, tarybos 

sprendimu, gali likti galioti kaip rekomendaciniai (sektorinės galimybių studijos statusu). 

Specialiųjų planų integravimo principinės nuostatos pateikiamos LR TPĮ 22 straipsnyje. 

22 straipsnis. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų teisinė galia 

1. Patvirtinto valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai yra privalomi 

rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams, taip pat jie nustato teritorijos naudojimo, tvarkymo 

ir (ar) apsaugos priemones kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentams rengti. 

2. Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) 

sprendiniai konkretizuoja savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir savivaldybės tarybos 

sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami savivaldybės bendrojo plano 

sudedamąja dalimi. Kitų patvirtintų savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų sprendiniai derinami su atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniais, o rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą 

integruojami į bendrojo plano sprendinius. 

3. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose parengti ir patvirtinti vietovės lygmens 

specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai ir žemės gelmių naudojimo planai 

privalomi juos patvirtinusiems subjektams, žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, taip pat 

visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms 

organizacijoms. 

4. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali 

būti keičiama vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu arba žemės valdos 

projektu, jeigu pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas neprieštarauja savivaldybės 

bendrajam planui. 

2.4 Sveiko miesto principų įvertinimas, jų integravimo į bendrąjį planą galimybės ir tikslingumas 

Klaipėda 2011-02-21 oficialiai tapo pirmuoju Lietuvos miestu Pasaulinės sveikatos organizacijos 

Sveikų miestų tinklo nariu. Internetinis psl.: http://www.klaipeda-sveikasmiestas.lt/ • 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekti įsipareigoja PSO Europos Sveikų miestų tinklo nariai:  

 paramą teikianti globėjiška aplinka,  

 sveikas gyvenimo būdas,  

http://www.klaipeda-sveikasmiestas.lt/
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 sveika urbanistinė aplinka ir planavimas. 

Įstojus į Sveikų miestų sąjungą atsiranda daugiau galimybių remtis Europos miestų patirtimi, 

dalyvauti bendruose projektuose, ypač finansuojamuose Europos sanglaudos fondų, kuriems 

reikalingi partneriai iš ES šalių. Tiesioginę teritorinę dimensiją turi ir bendro plano aspektu 

analizuotinas 3 tikslas – sveika urbanistinė aplinka ir planavimas. Kiti du tikslai gali turėti teritorinių 

aspektų numatant diferencijuotą paramos sklaidą teritorijose, sveiką gyvenimo būdą padeda 

užtikrinti adekvatus planavimas – viešų erdvių, žaliųjų jungčių, sporto aikštynų išdėstymas, 

realizuotinas specialiomis normomis, kurios gali būti parengtos ir patvirtintos miesto savivaldybės 

kaip specialusis architektūros reikalavimas rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams, 

projektiniams pasiūlymams ir techniniams projektams. Sveiko miesto principai taip pat turi būti 

integruoti į miesto strateginį planą, numatant atsakingas politines struktūras ir administracines 

institucijas, skiriant reikalingą finansavimą.  

Sveika urbanistinė aplinka ir planavimas sveiko miesto kontekste apibrėžiami konkrečiais 

uždaviniais, kurie daugeliu atveju turi teritorinę dimensiją ir bendrajame plane realizuojami bendros 

urbanistinės struktūros, gamtinės struktūros, susisiekimo, rekreacinės ir socialinės infrastruktūros 

sprendiniais, konkrečiais reglamentais: 

Lentelė 3 Sveiko miesto principų įgyvendinimo bendrajame plane galimybės 

 
Bendro plano 

sprendinių grupės 
Galimi sprendiniai BP kompetencijos ribose 

1 Miesto struktūra 

Saugi, socialiniu požiūriu integruota aplinka;  
Rišli ir kompaktiška miesto struktūra; 
Integruotos transporto sistemos, viešojo transporto prioritetas; 
Judumo pėsčiomis, dviračiais skatinimas; 
Želdynų ir viešų erdvių sistemų artumas prie gyvenamųjų kvartalų. 

2 
Būstai ir regeneracija 

(renovacija) 

Sveiki, ir patogūs būstai , atitinkantys įvairių socialinių grupių poreikius; 
Sveika ir saugi gyvenamoji aplinka; 
Pakankamas kvartalo ir sklypo želdinių kiekis; 
Sveikatingumą skatinanti infrastruktūra artimiausioje aplinkoje – 
treniruokliai, pėsčiųjų ir dviračių takai. 

3 Saugumas 

Mišri, įvairių socialinių sluoksnių integraciją skatinanti miesto struktūra; 
Patogus, visiems socialiniams sluoksniams prieinamas (sklaidos ir 
infrastruktūros požiūriu); 
Saugi infrastruktūra – apšviesti ir stebimi pėsčiųjų ir dviratininkų takai, 
viešos erdvės. 

4 

Neigiamų miesto 
funkcionavimo 

pasekmių gyventojų 
sveikatai mažinimas.  

Efektyvios miesto struktūros kūrimas; 
Triukšmo ir taršos mažinimas ir prevencija: 

 viešo transporto prioritetas – viešojo transporto juostų išskyrimas; 
greitojo viešojo transporto sistemų diegimas; koordinuotas, 
viešajam transportui prioritetą suteikiantis, eismo valdymas; 
automobilių stovėjimo apmokestinimas; 

 tranzitinių srautų iškėlimas už miesto – aplinkkeliai (ypač pietinis), 
produktotiekis vietoje geležinkelio, pietinis privažiavimas 
geležinkeliu prie miesto; 

 tinkama taršių objektų dislokacija – pakankamas atstumas nuo 
gyvenamųjų kvartalų, tačiau patogus darbo vietų pasiekiamumas 
viešuoju transportu. 

Tinkama fizinė ir funkcinė struktūra potencialiai pavojingų objektų aplinkoje. 
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Sveiką miestą taip pat kurti padeda kūrybiškų ir gyvybingų bendruomenių egzistavimas. Tokių 

bendruomenių kūrimąsi skatina planavimo proceso atvirumas, viešumas ir suprantamumas kuo 

platesniam gyventojų ratui, galimybės gyventojams įtakoti savo gyvenamosios aplinkos raidos 

sprendinius. Šie tikslai siektini teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir svarstymą perkeliant į 

elektroninę erdvę, organizuojant papildomus, neformalius svarstymus planuojamos teritorijos 

bendruomenėse.  

2.5 Klaipėdos miesto gyvenamųjų kvartalų schemos analizė 

Klaipėdos miesto savivaldybės pateiktoje pirminėje gyvenamųjų kvartalų schemoje nurodyti 

teritoriniai vienetai apima panašiu laikotarpiu statytus kvartalus ir iš esmės tinkama bazė 

sustambintos statistinės informacijos kaupimui ir analizei, gyventojų apklausoms. Šiuo metu 

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas pateikia tikslius, erdvėje orientuotus gyventojų 

demografinius ir socialinius duomenis apie gyventojus. Dažniausia šie duomenys pririšti prie 

konkretaus adreso. GIS technologijos leidžia šių duomenų pagrindu analizuoti miestą smulkesniais 

pjūviais, prisirišant prie konkrečios morfologijos, konkretaus statybos laiko ar konkrečios 

dislokacijos miesto teritorijoje. Atsižvelgiant į turimas analizės galimybes kvartalai turėtų būti 

smulkinami, atsižvelgiant į susiformavusią kvartalų morfologinę struktūrą, užstatymo periodą, 

natūralias ribas teritorijoje. 

Siūlytina, kad kvartalai, kurių pagrindu kaupiama statistinė informacija, apimtų ne tik gyvenamąsias 

teritorijas, bet ir komercines, pramonines, visuomenines ir kitas užstatytas teritorijas. Tokiu būdu 

būtų galima rinkti ir kompleksiškai apdoroti informaciją apie darbo vietų sklaidą, teritorijų naudojimo 

ir užstatymo charakteristikas. 

Klaipėdos miesto atveju dėl nuolatinės abipusės gyventojų migracijos, švytuoklinės kasdieninės 

migracijos, tamprių funkcinių bei fizinių ryšių, aktualu analizuoti ir Klaipėdos periferinės zonos 

gyventojų demografinius, socialinius statistinius duomenis, besiformuojančio užstatymo bei 

teritorijos naudojimo charakteristikas.  

Atsižvelgiant į rangovo turimų, iš Klaipėdos miesto savivaldybės gautų, bei Lietuvos Respublikos 

statistikos departamento pateiktų duomenų tikslumą bei detalumą, susiklosčiusius teritorijos 

naudojimo ir užstatymo principus, viešų ir gamtinių erdvių struktūrą, infrastruktūrinius koridorius, 

Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsenos metu vertinant miesto ir jo periferinės zonos raidos 

tendencijas naudoti smukesni, nei Klaipėdos miesto savivaldybės pateikti teritoriniai vienetai – 

kvartalai ar jų dalys, taikytas užstatymo nepertraukiamumo (50 m tarp pastatų) principas, kai kur, 

dėl nedidelio gyventojų skaičiaus siekiant išsaugoti duomenų privatumą, apjungtos morfologiškai 

bei geografiškai artimos užstatymo struktūros. 

Tolesnei, labiau apibendrintai miesto teritorijų analizei gali būti naudojamos ir sustambintos miesto 

struktūrinės dalys, duomenys apie kurių raidą būtų renkami apibendrinant smulkesniųjų, kvartaline 

struktūra pagrįstų užstatytų teritorijų statistinius duomenis. Šios sustambintos dalys turėtų būti 

nustatomos siekiant kuo didesnio kiekvienos dalies homogeniškumo, atspindinčio jos savitumą. 

Bebaigiant rengti ataskaitą Klaipėdos miesto savivaldybės buvo pateikti trys gyvenamųjų kvartalų 

schemos variantai, nustatantys skirtingo dydžio teritorinius elementus. Atsižvelgiant į aukščiau 
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išdėstytus argumentus, statistinę informaciją tikslinga kaupti kuo tikslesniais teritoriniais elementais 

– tam labiausiai tinkamas 1 variantas. Jei vėlesniuose etapuose būtų apsispręsta šiuo elementus 

naudoti teritorijos administravimui, formuojant žemiausio lygmens savivaldą (seniūnijas, 

seniūnaitijas) ar panašiai reikalingi stambesni elementai – seniūnijos tinkami 1 variante pateikto 

dydžio teritorijos, seniūnaitijoms – 2 variante pateikti teritoriniai vienetai 

Pav. 2 Klaipėdos miesto gyvenamųjų kvartalų schemos variantai (pagal Klaipėdos m. sav. pateiktus 

duomenis) 
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Klaipėdos miesto gyvenamųjų kvartalų schemos analizės išvados  

1. Statistinių duomenų, apklausų duomenų, kitos socialinės ir ekonominės statistikos 

kaupimui tikslinga naudoti teritoriškai smulkiausius homogeniškos urbanistinės ir 

funkcinės struktūros elementus (1 variantas) 

2.  Teritorijos administravimui tikslinga naudoti stambesnius teritorinius vienetus 

(pasiūlytas 3 var. – „seniūnijos“, 2 var. – „seniūnaitijos') 

3. Tikslinga kaupti duomenis tiek apie gyvenamąsias, tiek ir apie kitų paskirčių miesto 

teritorijas 

4. Norint pilnavertiškai stebėti ir analizuoti Klaipėdos miesto socialinę – ekonominę raidą 

tikslinga kaupti duomenis ir apie Klaipėdos miesto savivaldybę esančiose teritorijose – 

Klaipėdos periferinėje zonoje. 

5. Naujai nustatomiems teritoriniams vienetams („seniūnijoms“ ir „seniūnaitijoms“) tikslinga 

parinkti kontekstualius pavadinimus. 
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Pav. 3 Ataskaitoje analizei naudotų teritorinių vienetų schema 
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Pav. 4 Klaipėdos miesto savivaldybės esamų (patvirtintų) gyvenamųjų kvartalų ribų koreliacija su 

tyrimui naudotomis teritorijomis 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 23 

3 KLAIPĖDOS URBANISTINĖS STRUKTŪROS POKYČIAI 2007-2013 METAIS 

Analizei naudoti Klaipėdos miesto savivaldybės sukaupti teritorijų planavimo ir GIS duomenys, 

esamų ir suplanuotų sklypų ribų duomenys, Lietuvos žemės ūkio ministerijos GDB10LT 

skaitmeninės GIS duomenų bazės duomenys. Naudota viešai prieinama informacija apie žemės 

kainą (VĮ Registrų centras http://www.registrucentras.lt/masvert/), sklypų ribas (VĮ Registrų centras 

– http://www.regia.lt), nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų žemėlapis 

http://www.ird.lt/nvzrgis/map/, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintais strateginiais 

triukšmo žemėlapiais, http://www.klaipeda.lt/aktai/, Aplinkos apsaugos agentūros teikiamais taršos 

žemėlapiais http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=4cff26a3-ece5-46be-ad58-c8d14b94bea6. 

Miesto teritorijų segregacijos analizė atlikta remiantis LR statistikos departamento pateiktais 2011 

metais atlikto gyventojų surašymo duomenimis, turinčiais teritorinę dimensiją, bei atspindinčiais 

miesto raidos tendencijas. Šie duomenys pateikti UAB „Sweco Lietuva“ parengtoms analogišku 

metu užstatytoms teritorijoms ir kvartalams, turintiems homogenišką urbanistinę, funkcinę ir 

morfologinę struktūrą. 

Duomenys diferencijuoti pagal:  

Gyventojų skaičių; 

Gyventojų vidutinį amžių; 

Gyventojų skaičių pagal amžiaus grupes; 

Gyventojų išsilavinimą: 

aukštasis,  

aukštesnysis,  

vidurinis,  

pagrindinis; 

pradinis,  

be išsilavinimo  

nenurodė; 

Gyventojų pragyvenimo šaltinį: 

gyventojų sk,. kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo darbo užmokestis, pajamos iš 

savo ar šeimos verslo, žemės ūkio veiklos ar nuosavybės, investicijų; 

gyventojų sk,. kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo pensija, pašalpa ar stipendija ar 

jis/ji buvo valstybės, šeimos ar kitų asmenų išlaikomas; 

gyventojų sk., kurie turėjo kitą pragyvenimo šaltinį arba jo nenurodė; 

Gyventojų užimtumą: 

15 metų amžiaus ir vyresni užimti gyventojai; 

15 metų amžiaus ir vyresni bedarbiai; 

15 metų amžiaus ir vyresni ekonomiškai neaktyvūs gyventojai; 

15 metų amžiaus ir vyresni gyventojai, kurie nenurodė ekonominio aktyvumo statuso. 
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3.1 Klaipėdos metropolinė zona ir jos įtaka tvariai Klaipėdos miesto raidai  

Klaipėdos regione 2007 – 2013 metais vyko aktyvūs suburbanizacijos procesai, kartais įgaunantys 

ir urbanistinio sprogimo – nevaldomos priemiestinės zonos plėtros, požymių. 

Atliekant preliminarų vertinimą buvo nustatytos labiausiai tokios plėtros įtakojamos teritorijos – 

Klaipėdos miesto periferinės zonos ribos. Nustatant Klaipėdos periferinės zonos ribas buvo 

vadovaujamasi žemės verčių žemėlapiais, Klaipėdos rajone parengtų detaliųjų planų duomenimis. 

Pav. 5 2014 m. gyvenamųjų teritorijų žemės grupių verčių žemėlapio ištrauka (VĮ „Registrų centras 

duomenys) 

 

Per paskutinį dešimtmetį apie Klaipėdos miestą, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, vykęs 

spartus suburbanizacijos procesas sąlygojo amorfiškos, nekokybiškos, jokios viešų ar gamtinių 

erdvių sistemos neturinčios, mažaaukščio užstatymo struktūros susiformavimą miesto prieigose. 

Vertinant jau parengtus, bet dar nerealizuotus teritorijų planavimo dokumentus bei žemėtvarkiniais 

projektais namų valdoms suskaidytus žemės sklypus, galima teigti, kad apie Klaipėdą formuojasi 

chaotiško priemiestinio užstatymo zona, kurioje kuriasi iš miesto pasitraukiantys gyventojai. 
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Pav. 6 Užstatytų teritorijų kaita Klaipėdos mieste ir prieigose 
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Pav. 7 Sklypų struktūra apie Klaipėdos miestą (šaltinis - www.regia.lt) 

 
 

 

Klaipėdos periferinė zona nustatyta apimant teritorijas, kuriose didžiausia žemės vertė ir parengta 

daugiausia statybą leidžiančių dokumentų. Klaipėdos periferinė zona formuojasi pagal pagrindines 

susisiekimo ašis link Kretingos, Gargždų ir Priekulės miestų. Klaipėdos periferinės zonos (esančios 

už savivaldybės teritorijos ribų) plotas yra 16 095 ha. 

Rengiant Klaipėdos miesto bendrojo plano esamos būklės analizę Klaipėdos miesto periferinę 

zoną reikia tikslinti remiantis apklausų ar kitų tyrimų rezultatais. 
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Pav. 8 Klaipėdos periferinės zonos ribos 
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3.2 Klaipėdos miesto esminiai urbanistinės struktūros ypatumai  

Klaipėdos miestas įsikūrė ir sėkmingai vystėsi išnaudodamas savo jūrinį potencialą ir tapo 

reikšmingu regioniniu centru. Klaipėda – klasikinis linijinės struktūros, pakankamai kompaktiškas 

miestas, paveldėjęs sovietiniam periodui charakteringas urbanistines problemas – į monofunkcines 

zonas (gyvenamąją, gamybinę ir pan.) suskaidytą miesto struktūrą, nepakankamai išvystytą 

transporto infrastruktūrą, neišnaudojamą rekreacinį potencialą. Miesto struktūra susiformavusi taip, 

kad pagal Kuršių marias išsidėstęs uostas atkerta miestą nuo marių ir didelį rekreacinį potencialą 

turinčios Kuršių nerijos teritorijos, taip blogindamas sąlygas išnaudoti miesto rekreacines ir miesto 

savitumo formavimo galimybes, o daugiafunkcinė, daugiausiai gyvenamosios funkcijos 

dominuojama miesto teritorija, atkerta uostą nuo rytinėje dalyje esančios gamybinės zonos ir 

transportinių ryšių su žemynine teritorija. Tuo būdu susiformavusi paradoksali situacija, kai uostas 

– pagrindinis miesto gyvybingumą užtikrinantis miesto struktūros elementas nebeturi galimybių 

plėstis teritoriškai, o miestas negali pilnai išnaudoti savo turimo potencialo kurti kokybiškai 

gyvenamajai aplinkai ir pritraukti naujas veiklos rūšis – turizmą ir rekreaciją. 

Pav. 9 Principinė Klaipėdos miesto urbanistinė struktūra 

 

KVJU dėl linijinės miesto struktūros turi ir logistikos tarp atskirų uosto dalių bei su išorine 

geležinkelių ir autokelių sistema problemų. Lietuvos geležinkelių tinklas suformuotas taip, kad 

uosto pagrindinis krovinių geležinkeliu srautas pasiekia Klaipėdos uostą iš IXB transporto 

koridoriaus nuo Kretingos miesto pusės geležinkeliu Kena-Vilnius-Kaišiadorys-Jonava-Kėdainiai-
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Radviliškis-Šiauliai-Telšiai-Kretinga-Klaipėda. Tai labai patogu šiaurinėje uosto dalyje 

išsidėsčiusioms  krovos bendrovėms, tačiau į pietinę uosto dalį vėliau sąstatai nukreipiami 

Klaipėdos miesto teritorijoje esančiu geležinkeliu. Centrinė uosto dalis geležinkeliu pasiekiama iš 

pietinės uosto dalies. Prie Klaipėdos miesto iš pietų pusės prieinantis geležinkelis Radviliškis-

Tauragė-Pagėgiai-Šilutė-Klaipėda išnaudojamas pernelyg silpnai. Tuo būdu geležinkelio sistema 

miesto teritorijoje dėl nėra optimali ir dėl keliamo triukšmo ir aplinkos oro taršos blogina gyvenimo 

kokybę. Geležinkelio transporto intensyvinimas Klaipėdos mieste prieštarautų galiojančio Klaipėdos 

miesto bendrojo plano sprendiniui, numatančiam operacijų (bei atitinkamai ir transporto 

intensyvumo) mažinimą Klaipėdos stotyje ir blogintų gyvenimo kokybę mieste. Sprendžiant uosto 

pasiekiamumo geležinkeliu gerinimą, reikia tvarios plėtros principais analizuoti alternatyvas: 

 esamo kelio rekonstrukcija taikant apsaugos nuo triukšmo ir taršos priemones,  

 Klaipėdos rytinio geležinkelio aplinkkelio įrengimas 

 Intensyvesnio krovinių srauto per pietinį patekimą nuo Pagėgių pusės  

Autotransportu uostas pasiekiamas vėlgi kertant miesto gyvenamąsias teritorijas. Ypač 

problematiškas autotransporto patekimas į centrinę uosto dalį. Šiaurinė ir pietinė uosto dalys 

autotransportu gali/-ės būti pasiekiamos šiauriniu ir pietiniu Klaipėdos aplinkkeliais. Todėl uosto 

centrinėje dalyje tikslingas veiklų, negeneruojančių sausumos transporto srautų koncentravimas 

arba, kaip alternatyva, esminė į uosto centrinę dalį vedančio Baltijos prospekto rekonstrukcija, 

įrengiant apsaugą nuo triukšmo ir taršos, bei užtikrinant pėsčiųjų ir dviratininkų ryšius tarp šiaurinės 

ir pietinės prospekto dalių. 
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Pav. 10 Uostą aptarnaujančio transporto konfliktas su gyvenamąja miesto zona 

 

3.3 Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir jo įtaka Klaipėdos miesto raidai  

3.3.1 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto raidos tendencijos ir perspektyvos 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – didžiausia Klaipėdos miesto ir regiono įmonė, pagrindinis 

Klaipėdos miesto ir regiono ekonominio gyvybingumo garantas. Klaipėdos miesto ekonominė 

sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo uosto veiklos sėkmės.  
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Pav. 11 Krovos dinamika Klaipėdos uoste (mln. t) 

 

Klaipėdos uosto metinis pajėgumas siekia 60 mln. t, todėl, sparčiai didėjant krovinių srautams, 

tikėtina, kad iki 2017 m. esamos uosto galimybės bus visiškai išnaudotos.  

Uosto krovos terminaluose vykdoma veikla šiaurinėje, pietinėje ir centrinėje uosto teritorijose: 

 Maksimalus leistinos grimzlės prie krantinių šiaurinėje Uosto dalyje yra iki 13,4 m. 

 Maksimaliai leistinos grimzlės prie krantinių centrinėje Uosto dalyje yra iki 13,0 m. 

 Maksimaliai leistinos grimzlės prie krantinių pietinėje Uosto dalyje yra iki 10,0m. 

Iki 2002 m. į Klaipėdos uostą įplaukdavo maksimalaus dydžio laivai 40 000 DWT. Jau 2007 m. 

laivų dydis 100 000 DWT, o ateityje tikimasi priimti 150 000 DWT dydžio laivus. 

Pakankamai įvairi uosto krovinių struktūra leidžia jam operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius, išlikti 

konkurencingu regione. 

Pav. 12 Klaipėdos uosto krovinių struktūra 2013 m. 
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Pav. 13 Ro-ro pervežimų dinamika Klaipėdos uoste (tūkst. vnt.) 

 

Pav. 14 Konteinerių krovos dinamika Baltijos šalių uostuose (tūkst. TEU) 2005 - 2013 m. 

 

Akcentuotina tai, kad krovos apimtys auga nedaugėjant laivų apsilankymų skaičiui, o netgi 

jam nežymiai mažėjant. Tai rodo didėjantį laivų tonažą bei palankiai veikia ekologinę situaciją – 

didinant krovos apimtis tarša didėja labai nežymiai. 
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Pav. 15 Laivų apsilankymų skaičius Klaipėdos uoste (vnt.) 

 

Uoste auga kruizinės laivybos apimtys. Tai palankiai veikia turistų srautus mieste, gerina miesto 

ekonominę situaciją. Kruizinės laivybos buvimas uoste suteikia papildomas galimybes miesto ir 

regiono kurortinio ir rekreacinio potencialo plėtrai. 

Pav. 16 Kruizinė laivyba Klaipėdos uoste (žm. sk. / laivų) 

 

Galimos uosto plėtros alternatyvos apima : 

 Efektyvesnį esamos uosto akvatorijos ir krantinių naudojimą 

 Išorinio uosto statybą ties Melnrage arba Būtingėje 

3.3.2 Vidinė uosto plėtra 

2014 metais parengtas KVJU laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių Plėtros 

planas. Minėto plano apimtyje buvo atliktas ir jo sprendinių SPAV. Plano sprendiniai numato KVJU 

laivybos kanalo ir dalies uosto akvatorijos iki Kiaulės nugaros salos gilinimą iki 17,0 m, o 
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akvatorijos Malkų įlankoje – iki 14,0 m. Įgyvendinus PPL sprendinius į KVJU galėtų įplaukti ir 

išplaukti maksimalių parametrų laivai, įplaukiantys į Baltijos jūrą, kurių grimzlė yra iki 16-16,4 m. 

(POST PANAMAX laivai). Tai leistų pasiekti apie 90 mln. tonų per metus krovą. 

PPL sprendiniai numato ir šiaurinės uosto akvatorijos dalies plėtros perspektyvas (išorinio ir vidinio 

laivybos kanalo gilinimą ir platinimą, pietinio ir šiaurinio molų rekonstrukciją, krantinių Nr.0 statybą 

bei Nr.1-11 rekonstrukciją). Daliai minėtų sprendinių jau pradėtos PAV procedūros. Minėto plano 

apimtyje buvo atliktas ir jo sprendinių SPAV. 

3.3.3 Išorinis uostas 

Nagrinėjant galimas uosto plėtros alternatyvas, analizuotos išorinio uosto statybos galimybės.  

2003–2004 m. Japonų kompanijos JICA ekspertai atliko išsamią uosto plėtros galimybių studiją, 

kurioje visapusiškai įvertino viso regiono ir Klaipėdos uosto verslo aplinką, technologinius 

parametrus, gamtines sąlygas, pateikė galimus plėtros variantus, konstatuodami, kad uosto plėtra 

dabartinio uosto teritorijoje yra ribota. Atsižvelgdami į tuometes miesto ir uosto plėtros tendencijas, 

JICA ekspertai pasiūlė 350 m nuo kranto, jūroje, šalia šiaurinio įplaukos kanalo molo (ties 

Melnragės gyvenviete) suformuoti dirbtinę (1,5 km ilgio, 0,7 km pločio) uosto salą su natūraliu 17,5 

m gyliu. 

2010–2011 m. Vokietijos įmonės Inros Lackner AG ekspertai atliko išorinio uosto plėtros galimybių 

studiją, kurioje išnagrinėjo alternatyvias uosto išvystymo vietas, vertindami jas ekonominiais, 

socialiniais, techniniais, finansiniais aspektais. Konsultantai išanalizavo ir pasiūlė tris plėtros 

alternatyvas: pirma, uosto išvystymas (dirbtinės salos statyba) šiaurinėje Klaipėdos uosto dalyje 

ties Melnragės gyvenviete (tuometis JICA pasiūlymas); antra, uosto vystymas pietinėje ir šiaurinėje 

Klaipėdos uosto vietose; trečia, naujo uosto statyba Būtingėje. 

Dėl išorinio uosto statybos iki šiol neapsispręsta.  

Pav. 17 Išorinis uostas pagal Inros Lackner AG galimybių studiją 
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3.3.4 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros galimybės 

Klaipėdos uostas neturi fizinės plėtros galimybių (arba šios galimybės būtų susijusios su esmine 

uosto ir miesto funkcinių zonų pertvarka, neadekvačiu poveikiu gyvenamosioms ir gamtinėms 

teritorijoms). Išorinio uosto statyba taip pat reikalautų neadekvačių investicijų ir keltų 

nepamatuojamai didelį neigiamą poveikį rekreacijai ir urbanistinei plėtrai patrauklioms šiaurinėms 

miesto teritorijoms. Todėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtra realiai įmanoma tik 

intensyvinant esamų krantinių panaudojimą bei pilnai išnaudojant šiuo metu Klaipėdos 

uostui priklausančią, tačiau neefektyviai naudojamą ar visai nenaudojamą teritoriją bei 

akvatoriją. Pagilinus ir išplatinus KVJU kanalą būdų sudarytos prielaidos ir sąlygos didinti krovos 

apimtis ir neišvengiamai augtų į uostą geležinkeliu bei autotransportu patenkančių krovinių srautai. 

Todėl transporto infrastruktūra privalo būti tobulinama ir vystoma sudarant galimybes atsirasti ir 

naujoms krovinių transportavimo rūšims.  

Šiuo metu nagrinėjamas produktotiekio iš naftos perdirbimo įmonės Mažeikiuose į šiaurinėje 

Klaipėdos uosto dalyje esančius naftos produktų krovą vykdančius terminalus. Įgyvendintas šis 

projektas leistų užtikrinti ženkliai dviženkliai sumažinti geležinkelio transporto srautus į uosto 

šiaurinę dalį. Produktotiekis nedaro jokio neigiamo poveikio aplinkinėms gyvenamosioms 

teritorijoms, leidžiantis geležinkelių turimas galimybes panaudoti kitų rūšių kroviniams vežti. 

Uosto zoną siūlytina skaidyti į 3 dalis – šiaurinę, centrinę ir pietinę. Šiaurinė ir pietinė dalys turi gerą 

prieigą prie išorinės transporto infrastruktūros – autotransporto kelių ir geležinkelių. Centrinė dalis 

nuo išorinės sausumos infrastruktūros pasiekiama tik Baltijos prospektu ar geležinkelio atšaka, 

einančia greta gyvenamųjų kvartalų. Todėl šios uosto dalies plėtra problematiškiausia, reikalaujanti 

didžiausių investicijų į kompensacines priemones. 
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Pav. 18 Klaipėdos uosto ir miesto plėtros santykis 
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Lentelė 4 Klaipėdos uosto ir miesto plėtros santykis 

Nr. 
Plėtros 
zona 

Svarbiausios 
esamos įmonės 

Pagrindinė esama 
veikla 

Kranto infrastruktūros 
vystymo galimybės 

Galimos veiklos 
alternatyvos 

Svarbiausios 
alternatyvų 

pasekmės gamtinei 
aplinkai 

Svarbiausios 
alternatyvų pasekmės 
urbanizuotai aplinkai 

Alternatyvų 
įgyvendinimui reikalinga 

infrastruktūros plėtra 
Alternatyvų vertinimas 

1. Šiaurinė 
uosto zona 
 

Klaipėdos nafta AB; 
 
Krovinių terminalas 
UAB; 
 
KLASCO AB; 
 

Žalios naftos, naftos 
produktų, chemijos ir 
naftos-chemijos 
produktų krova; 
 
Įvairių krovinių – t. sk. 
birių, skystų krovinių, 
konteinerių  - krova 
 

Esama infrastruktūra:  
1. Geras ryšys geležinkeliu su 

IX B transporto koridoriumi 
2. Geras ryšys su išorės kelių 

tinklu - Liepų ir Šiaurės 
prospektu - (tačiau kerta 
dalį miesto mišrių teritorijų) 

Nauja infrastruktūra:  
1. Produktotiekis skystiems 

naftos produktams 
2. Geležinkelio - šiaurinio 

privažiavimo kelio 
rekonstrukcija 

3. Susisiekimo tinklo 
tobulinimas 

Didindama krovinių, 
pristatomų geležinkeliu 
ir autokeliais, krova 
 

Neigiamos - didėja 
transporto keliama 
tarša ir triukšmas, 

Neigiamos - didėja 
transporto keliama tarša ir 
triukšmas, aplinkinėse 
teritorijose blogėja 
gyvenimo kokybė, blogėja 
sąlygos tvariai miesto 
raidai 

Geležinkelio ir privažiavimo 
autokelių rekonstrukcija, 
 
Uosto krantinių 
rekonstrukcija 

Palankiau vertintina 
alternatyva dalį krovinių į šią 
uosto dalį nukreipti 
produktotiekiu taip mažinant 
neigiamą transporto srautų 
poveikį. 

Didindama krovinių, 
pristatomų 
produktotiekiu, krova 
 

Teigiamos - mažėja 
transporto keliama 
tarša ir triukšmas 

Teigiamos - mažėja 
transporto keliama tarša ir 
triukšmas, didėja 
aplinkinių teritorijų 
patrauklumas plėtrai, 
auga gyvenimo kokybė 
jose.  

Produktotiekio statyba 
 
Uosto krantinių 
rekonstrukcija 

2. Miesto 
centro 
kontakto su 
mariomis 
zona 

Smiltynės perkėla 
AB; 
 
Memelio miestas 
UAB 
 
Kruizinių laivų 
terminalas 
  
Klaipėdos pilies 
uostas 

Perkėla į Kuršių Neriją; 
 
Kruizinių laivų 
terminalas; 
 
Mažųjų rekreacinių laivų 
uostas 

Esama infrastruktūra:  
1. Esama infrastruktūra 

nepalanki krovinių srauto į 
teritoriją didėjimui 

2. Ryšiai su miesto gatvių 
tinklu tinkami viešojo 
transporto plėtrai 

3. Teritorija gerai pasiekiama 
pėsčiųjų ir dviratininkų iš 
miesto centro 

Nauja infrastruktūra:  
1. Naujos susisiekimo 

infrastruktūros plėtros 
galimybės labai ribotos 

2. Galima ryšius su miesto 
centru stiprinančios 
ekologinio transporto ir 
rekreacinės infrastruktūros 
plėtra 

Uosto krovos plėtra UAB 
Memelio miestas 
teritorijoje 
 
 

Nežymios – teritorija 
jau šiuo metu 
urbanizuota, nėra 
sudėtinė gamtinio 
karkaso dalis 

Neigiamos - prarandama 
miesto centro plėtros prie 
vandens,  miesto jūrinio 
identiteto stiprinimo 
galimybė, mažėja miesto 
investicinis patrauklumas. 
Krova didina taršą 
aplinkinėse, miestui ypač 
svarbiose centrinės dalies 
gyvenamosiose 
teritorijose 

Uosto krantinių 
rekonstrukcija 

Teritorija turi didelį 
urbanistinės plėtros 
potencialą, labai nepalanki 
naujus transporto srautus 
generuojančių veiklų plėtrai, 
todėl alternatyva naudoti 
teritoriją miesto centrinės 
dalies plėtrai yra žymiai 
perspektyvesnė 

Klaipėdos miesto 
centrinės dalies plėtra 
UAB Memelio miestas 
teritorijoje 

Teigiamos - 
sudaromos sąlygos 
žaliųjų miesto 
rekreacinių erdvių, 
viešųjų erdvių palei 
Danės upę ir Kuršių 
marias plėtrai 

Teigiamos - sudaromos 
sąlygos tvariai Klaipėdos 
miesto raidai, neefektyviai 
naudojamų teritorijų 
konversijai, privačių 
investicijų pritraukimui, 
miesto patrauklumo ir 
jūrinio identiteto 
stiprinimui, turistinio 
potencialo augimui. 

 Rekreacinei laivybai 
pritaikytų krantinių 
įrengimas 
 
Investicijos į teritorijos 
sutvarkymą 

3. Centrinė 
uosto 
plėtros 
zona 

Klaipėdos laivų 
remontas AB; 
 
Vakarų Baltijos laivų 
statykla UAB; 
 
Bega UAB 
 
Klaipėdos kartonas 
AB 

Laivų statymas, 
remontas;  
 
Birių ir skystų krovinių 
krova. 
 
Žaliava gofruoto kartono 
gamybai 
 
Kita su uostu nesusijusi 
veikla 

Esama infrastruktūra:  
1. Esama infrastruktūra 

nepalanki krovinių srauto į 
teritoriją didėjimui – 
geležinkeliu teritorija 
pasiekiama Klaipėdos 
aplinkkeliu, autotransportu 
– Baltijos prospektu. 

Nauja infrastruktūra:  
1. Geležinkelio privažiavimo 

rekonstrukcija 
2. Baltijos prospekto 

rekonstrukcija 

Didindama krovinių, 
pristatomų sausumos 
transportu, krova. 

Nežymios – teritorija 
jau šiuo metu 
urbanizuota, nėra 
sudėtinė gamtinio 
karkaso dalis, joje 
vyksta uosto veikla.  

Neigiamos - didėja 
transporto keliama tarša ir 
triukšmas, aplinkinėse 
teritorijose blogėja 
gyvenimo kokybė, ir 
sąlygos tvariai miesto 
raidai – ypač teritorijoje 
apie Baltijos prospektą 

Radikali Baltijos prospekto 
rekonstrukcija - (atitvarinės 
sienos, dalinis perdengimas 
ir panašiai) 
Geležinkelio rekonstrukcija 
 
Uosto krantinių 
rekonstrukcija 

Teritorija labai nepalanki 
naujus transporto srautus 
generuojančių veiklų plėtrai, 
todėl alternatyva , numatanti 
šioje zonoje skatinti laivų 
statymą ir remontą, krovinių  
perkrovimą iš didesnės 
talpos laivų į mažesnius , yra 
vertintina kaip palankesnė. Nedidindama krovinių, 

pristatomų sausumos 
transportu, krova. 
Skatinama perkrovimo 
vandens transportu 
veikla, laivų statyba ir 
remontas. Mažinama 

Nežymios – teritorija 
jau šiuo metu 
urbanizuota, nėra 
sudėtinė gamtinio 
karkaso dalis, joje 
vyksta uosto veikla. 

Nežymios Baltijos prospekto 
rekonstrukcija  
 
Uosto krantinių 
rekonstrukcija 
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Nr. 
Plėtros 
zona 

Svarbiausios 
esamos įmonės 

Pagrindinė esama 
veikla 

Kranto infrastruktūros 
vystymo galimybės 

Galimos veiklos 
alternatyvos 

Svarbiausios 
alternatyvų 

pasekmės gamtinei 
aplinkai 

Svarbiausios 
alternatyvų pasekmės 
urbanizuotai aplinkai 

Alternatyvų 
įgyvendinimui reikalinga 

infrastruktūros plėtra 
Alternatyvų vertinimas 

birių ir skystų krovinių 
krova. 

4. Perkėlos 
miesto 
kontakto su 
mariomis 
zona – 
siūlytina 
sukurti 

Naujoji Smiltynės 
perkėla – Smiltynės 
perkėla AB 
 
Klaipėdos keleivių ir 
krovinių terminalas 
UAB 

Autotransporto perkėla į 
Kuršių Neriją;   
 
Baigiamas statyti 
tarptautinis keleivių – 
krovinių terminalas 

Esama infrastruktūra:  
1. Esama infrastruktūra 

nepalanki krovinių srauto į 
teritoriją didėjimui – 
geležinkeliu teritorija 
pasiekiama Klaipėdos 
aplinkkeliu, autotransportu 
– Baltijos prospektu. 

 
Nauja infrastruktūra:  
1. Geležinkelio privažiavimo 

rekonstrukcija 
2. Baltijos prospekto 

rekonstrukcija 

Didėja transporto srautai 
dėl naujojo Klaipėdos 
keleivių ir krovinių 
terminalo 
Didindama krovinių, 
pristatomų sausumos 
transportu, krova. 

Neigiamos - didėja 
transporto keliama 
tarša ir triukšmas 
Baltijos prospekto 
aplinkoje 

Neigiamos - didėja 
transporto keliama tarša ir 
triukšmas, aplinkinėse 
teritorijose blogėja 
gyvenimo kokybė, blogėja 
sąlygos tvariai miesto 
raidai 

Radikali Baltijos prospekto 
rekonstrukcija (atitvarinės 
sienos, dalinis perdengimas 
ir panašiai) 
Viešų erdvių sistemos, 
pėsčiųjų ir dviratininkų ryšių 
kūrimas 

Abi alternatyvos susijusios su 
jau numatyto objekto – 
naujojo Klaipėdos keleivių ir 
krovinių terminalo 
numatomos veiklos neigiamų 
pasekmių gamtinei bei 
urbanizuotai struktūrai 
kompensavimu.  Tam būtina 
esminė Baltijos prospekto 
rekonstrukcija, įrengiant ne 
tik gerus transportinius ryšius 
nuo magistralės A2 iki 
naujojo terminalo , bet ir 
užtikrinant gerus pėsčiųjų, 
dviratininkų ryšius ir viešų 
erdvių sistemą , jungiančią 
pietinę miesto dalį su istoriniu 
centru. Palankiau vertintina 
galimybė užbaigti 
besiformuojančią kultūros ir 
pramogų bei paslaugų 
objektų ašį lokaliu miesto 
centru greta marių. 

Transporto srautų dėl 
naujojo Klaipėdos 
keleivių ir krovinių 
terminalo veiklos 
didėjimas derinamas su 
kuriama rekreacine ir 
aptarnavimo 
infrastruktūra, 
formuojant lokalų miesto 
centrą prie vandens, 
užbaigiantį 
besiformuojančią 
kultūros ir pramogų bei 
paslaugų objektų 
(„Akropolis“, „Švyturio 
arena“) ašį lokaliu 
miesto centru greta 
Kuršių marių. Tam 
būtina radikali teritorijos 
apie naująją keltų 
perkėlą rekonstrukcija, 
sukuriant viešų erdvių ir 
rekreacinių objektų 
sistemą greta marių.  

Neigiamos - didėja 
transporto keliama 
tarša ir triukšmas 
Baltijos prospekto 
aplinkoje 
 
Teigiamos  -kuriama 
rekreacinė 
infrastruktūra 
formuojant naują 
Klaipėdos periferinį 
centrą didina 
rekreacinių erdvių 
tinklą 

Dėl keleivių ir krovinių 
terminalo veiklos kylančio 
neigiamos pasekmės  - 
didėjanti transporto 
keliama tarša ir triukšmas, 
aplinkinėse teritorijose 
blogėjanti gyvenimo 
kokybė, kompensuojamos 
kuriant naujus pėsčiųjų ir 
dviratininkų ryšius, viešas 
erdves jungiančias 
abiejose Baltijos 
prospekto pusėse 
esančias teritorijas. 
miesto centro 
gyventojams sukuriama 
patraukli poilsio erdvė prie 
Marių, taip mažinant  
mobilumo poreikį- nereikia 
taip toli vykti iki 
rekreacinių teritorijų 
pajūryje ir didinant 
pietinės miesto dalies 
rekreacinį potencialą.  

Baltijos prospekto 
rekonstrukcija  
 
Viešų erdvių sistemos, 
pėsčiųjų ir dviratininkų ryšių 
kūrimas 
 
Teritorijos prie Marių 
pritaikymas miestiečių 
poreikiams 

5.  Pietinė 
uosto 
plėtros 
zona 

Klaipėdos Smeltė 
LKAB 

Klaipėdos Šaldytuvų 
terminalas UAB 

Birių krovinių 
terminalas UAB 

Kuusakoski UAB 

Mabre LPC UAB 

Senoji Baltija AB 

Klaipėdos 
konteinerių 
terminalas UAB 

Vakarų laivų gamykla 
– kompanijų grupė 
UAB 

Konteinerių krova ir 
sandėliavimas; 

Šaldytų krovinių krova ir 
sandėliavimas 

Birių ir fasuotų krovinių - 
mineralinių trąšų, kitų 
mineralinių ir cheminių 
medžiagų krova ir 
sandėliavimas 

Žuvininkystė, žuvies 
produkcija 

Konteinerių, ro-ro ir 
generalinių krovinių 
krova, sandėliavimas, 
multimodalinių krovinių 
krova; 

Esama infrastruktūra:  
1. Geležinkelio pietinis 

įvažiavimas į Klaipėdos 
miestą  

2. Draugystės geležinkelio 
stotis 
 

Nauja infrastruktūra:  
1. Klaipėdos miesto pietinio 

apvažiavimo statyba 
2. Logistikos centro plėtra 

Tolesnė uosto krovos ir 
su uosto veikla susijusių 
funkcijų plėtra 

Neigiamų pasekmių 
nenumatoma – didžioji 
teritorijos dalis teritorija 
šiuo metu naudojama 
uosto veiklai 

Neigiamų pasekmių 
nenumatoma – 
privažiavimas prie uosto 
teritorijos formuojamas 
pietiniu Klaipėdos 
aplinkkeliu bei 
geležinkeliu apeinant 
Klaipėdos miestą  

Geležinkelio infrastruktūros 
– pietinio įvažiavimo į 
Klaipėdą – rekonstrukcija, 
Draugystės stoties 
rekonstrukcija 
 
Klaipėdos miesto pietinio 
apvažiavimo statyba 
 
Logistikos centro plėtra 

Dėl palankių sąlygų vystyti 
infrastruktūrą, zona ypač 
palanki uosto ir su juo 
susijusių veiklų plėtrai, 
kompensuojant veiklos 
centrinėje uosto dalyje 
ribojimą. 
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Nr. 
Plėtros 
zona 

Svarbiausios 
esamos įmonės 

Pagrindinė esama 
veikla 

Kranto infrastruktūros 
vystymo galimybės 

Galimos veiklos 
alternatyvos 

Svarbiausios 
alternatyvų 

pasekmės gamtinei 
aplinkai 

Svarbiausios 
alternatyvų pasekmės 
urbanizuotai aplinkai 

Alternatyvų 
įgyvendinimui reikalinga 

infrastruktūros plėtra 
Alternatyvų vertinimas 

Malkų įlankos 
terminalas UAB 

DFDS Seaways UAB 

KLASKO AB – keltų 
terminalas 

Suskystintų dujų 
terminalas 

Laivų statyba, laivų 
remontas ir 
pertvarkymas; 

Krovinių ir keleivių 
aptarnavimas bei 
pervežimas keltais 

6.  Smeltės 
žvejų 
uostas 

 Smeltės žvejų uostas  Nauja infrastruktūra:  
1. Mažųjų žvejybinių laivų 

uosto plėtra, 
2. Rekreacinės įrangos plėtra 

Mažųjų žvejybinių laivų 
uostas 

Neigiamos – 
neišnaudojamas 
teritorijos gamtinis 
potencialas, 
nutraukiami esami 
ryšiai tarp gamtinių 
teritorijų 
Teigiamos – tvarkoma 
šiuo metu 
degraduojanti teritorija 

Teigiamos – įgauna 
paskirtį šiuo metu 
nenaudojamos ir 
neefektyviai naudojamos 
teritorijos.  
Neigiamos – 
neišnaudojamas esamas 
teritorijos gamtinis 
potencialas. 

Mažųjų laivų stovėjimui 
reikalingos infrastruktūros 
kūrimas 
 
Teritorijos tvarkymas 

Mažųjų laivų stovėjimui 
reikalingos infrastruktūros 
kūrimą su gamtinių elementų 
ryškinimu derinanti 
alternatyva vertintina kaip 
palankesnė tvariai miesto 
plėtrai, sukurianti lokalų su 
mariomis susietą miesto 
pocentrį pietinėje miesto 
dalyje 

Mažųjų žvejybinių laivų 
uostas, kartu su 
rekreacine 
infrastruktūra, ryškinant 
gamtinius teritorijos 
elementus 

Teigiamos – 
sukuriama rekreacinė 
infrastruktūra, 
užtikrinanti gamtinių 
teritorijų žaliąsias 
jungtis su mariomis  

Teigiamos – įgauna 
paskirtį šiuo metu 
nenaudojamos ir 
neefektyviai naudojamos 
teritorijos. Sukuriama 
rekreacinė infrastruktūra, 
humanizuojama Smeltės 
upės aplinka 

Mažųjų laivų stovėjimui 
reikalingos infrastruktūros 
kūrimas 
 
Viešų erdvių sistemos, 
pėsčiųjų ir dviratininkų ryšių 
kūrimas 

7. Pietinė 
rekreacinė 
zona 

-  -  Nauja infrastruktūra:  
1. Mažųjų laivų uosto statyba; 
2. Rekreacinės zonos 

įrengimas 
3. Naujos perkėlos į Kuršių 

Neriją įrengimas 
4. Kuršių Nerijos lankytojams 

skirtų ilgalaikio automobilių 
stovėjimo vietų įrengimas 

Mažųjų laivų uostas, 
kartu su rekreacine 
infrastruktūra 

Teigiamos – 
sukuriama rekreacinė 
infrastruktūra,   

Teigiamos – sukuriama 
rekreacinė infrastruktūra, 
humanizuojama  aplinka 

Mažųjų laivų stovėjimui 
reikalingos infrastruktūros 
kūrimas 
 
Teritorijos tvarkymas 

Rekreacinės zonos plėtra 
teigiamai įtakoja Klaipėdos 
miesto tvarią raidą.   
 
Rekreacinių teritorijų kūrimas 
pietinėje miesto dalyje 
subalansuos miesto plėtrą 
didinant pietinių rajonų 
patrauklumą 

8.  Šiaurinio 
molo 
rekreacinė 
teritorija 

Esamas paplūdimys, 
molas 
 
Uosto rezervinė 
teritorija 

Esama rekreacinė 
teritorija 

1. Nauja infrastruktūra:  
Rekreacinės įrangos 
kūrimas ir esamos 
tobulinimas 

2. Krantovarkos darbai, 
erozijos stabdymas 

Rekreacinių teritorijų 
plėtra 

Teigiamos – 
sukuriama rekreacinė 
infrastruktūra, 
atkuriama gamtinė 
aplinka, stabilizuojami 
krantai 

Teigiamas – pilniau 
išnaudojamas Klaipėdos 
turimas rekreacinis 
potencialas, didinamas 
Melnragės gyvenvietės 
patrauklumas. 

Naujos rekreacinės įrangos 
kūrimas ir esamos 
tobulinimas 
 
Krantotvarka 

Rekreacinės zonos plėtra 
teigiamai įtakoja Klaipėdos 
miesto tvarią raidą. 
 
Ieškotini sprendimai 
derinantys efektyvų esamų 
uosto teritorijų naudojimą su 
rekreacinio potencialo 
ryškinimu ir stiprinimu 

Uosto plėtra  Neigiamos –didėja 
technogenizuotų 
teritorijų plotas didelį 
rekreacinį ir gamtinį 
potencialą turinčioje 
teritorijoje 

Neigiamos – prarandama 
patraukli rekreacinė 
teritorija, neigiamas 
poveikis greta esančioms 
gyvenamosioms 
teritorijoms 

Uosto infrastruktūros plėtra 
 
Susisiekimo infrastruktūros 
plėtra 

9.  Išorinis 
uostas 

-  -  Nauja infrastruktūra - 
1.  Į Klaipėdos uostą 

vedančio Klaipėdos 
šiaurinio geležinkelio 
plėtra; 

2. Šiaurinio autotransporto 

Naujas išorinis uostas Neigiamas poveikis 
paplūdimiams ir 
krantams, ypač ties 
Melnrage 

Neigiamos – ženkliai 
mažinamas Klaipėdos 
pajūrio rekreacinis 
potencialas, Melnragės 
gyvenvietė izoliuojama 
nuo jūros. 

Išorinio uosto krantinių ir 
infrastruktūros įrengimas 
 
Geležinkelio ir privažiavimo 
autokelių radikali 
rekonstrukcija 

Dėl didelės kainos ir didelio 
poveikio gamtinei ir 
urbanistinei aplinkai (teritorijų 
išpirkimas, gyventojų 
iškėlimas, paplūdimių ir 
rekreacinių zonų 
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Nr. 
Plėtros 
zona 

Svarbiausios 
esamos įmonės 

Pagrindinė esama 
veikla 

Kranto infrastruktūros 
vystymo galimybės 

Galimos veiklos 
alternatyvos 

Svarbiausios 
alternatyvų 

pasekmės gamtinei 
aplinkai 

Svarbiausios 
alternatyvų pasekmės 
urbanizuotai aplinkai 

Alternatyvų 
įgyvendinimui reikalinga 

infrastruktūros plėtra 
Alternatyvų vertinimas 

ryšio tarp uosto ir 
magistralės A2 esminė 
rekonstrukcija atskiriant 
gatvę nuo aplinkinių 
teritorijų, įrengiant dviejų 
lygių sankryžas 

Teigiamos – giliavandenis 
uostas perima dalį senojo 
uosto funkcijų, sudaro 
sąlygas palaipsniui 
konvertuoti dalį palei 
Kuršių marias esančių ir 
uostui nebereikalingų 
teritorijų. tokiu atveju 
būtini strateginiai 
susitarimai tarp uosto ir 
KMS 

panaikinimas) šis uosto 
plėtros variantas nagrinėtinas 
tik išsėmus esamo  uosto 
plėtros  potencialą. Tokia 
galimybė vertintina kaip labai 
mažai tikėtina 
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3.4 Klaipėdos miesto centrų sistema 

Istoriškai susiformavo monocentrė Klaipėdos miesto struktūra. Miestas sovietmečiu įgavo 

klasikinę linijiniams miestui būdingą struktūrą, išsitęsdamas palei Kuršių marias. Taikos pr. buvo 

numatytas pagrindine šios struktūros ašimi – linijiniu centru, tačiau nesusiformavus kompaktiškų 

ir patrauklių erdvių struktūrai bei palaipsniui mažėjant gyventojų tokiu centru ši gatvė netapo. 

Miestas nuo Marių buvo atitvertas uosto teritorijos. Taip miesto struktūra prarado funkcinius ir 

erdvinius ryšius su Mariomis, Kuršių nerija. Dabartiniame etape keičiantis mieste vykstančių 

veiklų charakteriui, plečiantis paslaugų sektoriui bei kompleksiškai atsinaujinant Klaipėdos 

valstybiniam jūrų uostui, formuojasi galimybės struktūrinei Klaipėdos urbanistinės sąrangos 

pertvarkai, suformuojant funkcinius erdvinius ryšius tarp miesto ir Marių, užtikrinančius 

lygiavertę gyvenimo kokybę visoje miesto teritorijoje. Siūlytina statmenai linijinei šiaurės – pietų 

kryptimi išsidėsčiusių centrų sistemai suformuoti rytų – vakarų kryptimi plėtojamus lokalius 

centrus, kurių viešų erdvių sistemos vestų link prie Marių formuojamų viešų erdvių. Šio tikslo 

realizavimui būtinos bendros Klaipėdos miesto savivaldybės, nekilnojamojo turto plėtotojų ir 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pastangos. Tokią miesto centrų struktūrą siūlytina įteisinti 

Klaipėdos miesto bendrajame plane, nustatant adekvačius teritorijos naudojimo bei užstatymo 

reglamentus. 

Aiškiai išsiskiria istorinis miesto centras, šiauriau Baltijos prospekto formuojasi naujo centro 

užuomazgos - pramoginių – komercinių objektų ašis. Šiauriau istorinio centro, apie Klaipėdos 

universiteto branduolį bei pagal Liepojos gatvę telkiantis paslaugų infrastruktūrai, formuojasi 

naujas šiaurinis centras. Pietiniai gyvenamieji rajonai pernelyg nutolę nuo šių centrų, todėl jiems 

būtinas dar vienas lokalus centras, kur koncentruotųsi komercinės ir socialinės paslaugos. Tuo 

būdu formuojasi daugiacentrė, iš 4 centrų susidedanti Klaipėdos urbanistinė struktūra. 

Kiekvienas iš šių centrų privalo turėti kontaktą su mariomis – prie vandens vedančią viešųjų 

erdvių sistemą, patrauklią rekreacinę infrastruktūrą. Naujas galimybes atvertų uosto pietinių 

vartų įrengimas – čia galima įrengti dar vieną perkėlą į Kuršių Neriją, ilgalaikio automobilių 

stovėjimo vietas, rekreacinių, pritaikytų plaukioti Kuršių mariose, laivų uostą, komercinę 

turistams skirtą infrastruktūrą, irklavimo ir buriavimo sporto bazes, iškeliant tokią veiklą iš uosto 

akvatorijos. Dar viena miesto kontakto su vandeniu zona formuojasi prie šiaurinių uosto vartų, 

Melnragėje. Šiuos pagrindinius miesto struktūrinius mazgus jungia linijinis gatvių tinklas, miesto 

magistralinis dviračių ir pėsčiųjų takas, siūlytina juos apjungti ir vandens autobuso maršrutu. 

Toks maršrutas taip pat galėtų jungti Klaipėdą su Kuršių Nerijos kurortais. 
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Lentelė 5 Klaipėdos centrų sistemos vystymo galimybės 

Nr. 
schemoje 

Centras Esama teritorijos būklė Raidos galimybės 

A. Istorinis miesto 
centras 

Daugiafunkcinė, istoriškai 
susiklosčiusi miesto centrinė 
dalis. Istorinė, pakankamai 
kompaktiška užstatymo ir 
viešų erdvių struktūra, tačiau 
daugelyje centro dalių 
neišbaigta ar pažeista. 

Daugiafunkcinis miesto 
branduolys – gyventojų ir turistų 
traukos centras su istorinio 
charakterio erdvėmis ir 
kompaktiška struktūra  
Būtinas centrinės dalies 
gyvybingumo didinimas išsaugant 
esamas, būdingas centrinei 
miesto daliai, ir pritraukiant naujas 
funkcijas.  
Būtinas funkcinės ir erdvinės 
struktūros proveržis iki Marių 
„Laivitės“ teritorijoje 

B. Komercinis 
rekreacinis 
pacentris 

Pradėjo formuotis komercinė 
rekreacinė teritorija, 
susidedanti iš komercinių 
centrų, renginių arenos ir 
turinti potencijos tapti vienu iš 
miesto pocentrių.  
Trūksta funkcinės įvairovės. 
Neformuojama teritoriją 
konsoliduojanti viešų erdvių 
struktūra 

Tikslas - pilnavertis komercinis 
rekreacinis su miesto funkcinėmis 
ir erdvinėmis struktūromis 
integruotas pocentris. Reikia 
plėsti funkcinę įvairovę, skatinti 
konversijos procesus, formuoti 
savitą viešųjų erdvių karkasą, 
integruotą su aplinkinių teritorijų 
viešų erdvių sistemomis.  
Būtinas šio centro viešų erdvių 
kontaktas su mariomis naujosios 
perkėlos zonoje.  

C. Šiaurinis centras Besiformuojantis mokslo 
(Klaipėdos universitetas) ir 
miesto šiaurinės dalies 
gyventojų aptarnavimo 
centras su būtinomis 
komercinėmis ir socialinėmis 
paslaugomis. 
Struktūra kol kas išbarstyta, 
trūksta jungiančių elementų. 
Didelis potencialas dėl šioje 
miesto dalyje augančio 
gyventojų skaičiaus 

Tikslas – apjungti Klaipėdos 
universiteto, besivystančių 
komercinių paslaugų centrų ir 
greta esančių rekreacinių centrų 
potencialą, suformuojant 
teritorijas integruojančią viešųjų 
erdvių sistemą, pritraukiant 
naujas funkcijas, kuriant naujas 
darbo vietas. Siekti čia 
koncentruoti  Klaipėdos 
intelektualinį potencialą, vystyti 
aukštą pridėtinę vertę kuriančias 
darbo vietas. 

D. Pietinis centras Labiau siektinas suformuoti, 
nei realiai egzistuojantis 
centras. Pirmosiomis šio 
centro užuomazgomis gali 
tapti „Big“ prekybos centras, 
naujai vystomos 
gyvenamosios teritorijos. 

Būtina suformuoti lokalaus centro 
poreikiams adekvačią funkcinę ir 
erdvinę struktūrą, susisiekiančią 
su Smeltalės upės vagoje esančiu 
mažųjų laivų uostu, kurį taip pat 
siektina paversti patraukliu 
rekreaciniu objektu. 
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3.5 Klaipėdos miesto urbanistinės struktūros principinės zonos 

Analizuojamo bendro plano galiojimo laikotarpiu susiformavo Klaipėdos miesto urbanistinė 

struktūra, sudaryta iš trijų pagrindinių dalių – centrinė dalis (istorinis miestas), vidurinė dalis 

(sovietinės statybos miestas), periferinė dalis (mažaaukščio priemiestinio užstatymo zona).  
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Pav. 19 Klaipėdos miesto urbanistinės struktūros principinės zonos 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 45 

Iš esmės skiriasi jų urbanistinės – užstatymo ir viešųjų erdvių - struktūros, Akivaizdu, kad 

kiekviena iš šių principinių miesto dalių turi savo unikalias problemas, skirtingos jų vystymo 

perspektyvos.  

Klaipėdos miesto centrinė zona turi išbaigtą reguliaraus plano kvartalų struktūrą, aiškiai 

išreikštas viešąsias erdves, ir nuo jų izoliuotas privačias erdves. Aiškus perimetrinis užstatymo 

tipas. Kai kurie kvartalai nukentėję karo metu, su užstatymo struktūros „skylėmis“, todėl jų 

struktūra gali būti baigiama pagal artimiausioje aplinkoje susiklosčiusius istorinius užstatymo 

principus. 

Pav. 20 Klaipėdos centrinės dalies (istorinio miesto) charakteringa urbanistinė struktūra 

 
 

Klaipėdos miesto vidurinė zona turi išbaigtą laisvo planavimo principais suformuotų kvartalų 

struktūrą, kuriai būdinga sunkiai identifikuojama užstatymo ir viešų erdvių tipologija, 

persiliejančios viešos ir privačios erdvės. Gyvenamoji zona dažniausia užstatyta mikrorajonais 

(po keletą kvartalų) pagal tipinius projektus pastatytais stambiaplokščiais gyvenamaisiais 

namais. Klaipėdoje, šių teritorijų užstatymas vis tik turi perimetrinio užstatymo bruožų, tačiau vis 

tik gatvių erdvės pernelyg didelės, trūksta perimetriniam užstatymui būdingos aptarnavimo 

infrastruktūros pirmuosiuose aukštuose. 
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Pav. 21 Klaipėdos vidurinės dalies (sovietmečio laikotarpio) charakteringa urbanistinė struktūra 

 

Periferinė zona neišbaigta, užstatyta chaotiškai, daugiausia individualiais gyvenamaisiais 

namais. Gatvių struktūra atsitiktinė, klaidi, suformuota neperplanavus teritorijos, pagal žemės 

ūkiui pritaikytų sklypų ribas. Viešų erdvių ar socialinės infrastruktūros beveik nėra, inžinerinė 

infrastruktūra ir viešasis transportas neišvystytas.  

Pav. 22 Klaipėdos periferinės zonos charakteringa urbanistinė struktūra 
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Lentelė 6 Pagrindiniai Klaipėdos urbanistinės struktūros zonų rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Zonos 
Plotas 

(ha) 

Gyven-
tojų 

skaičius* 

Užstatytos 
teritorijos 
plotas (ha) 

Užstatytos 
teritorijos 
procentas 

Gyventojų 
tankis 
visoje 

teritorijoje 
(gyv./ha) 

Gyventojų 
tankis 

užstatytoje 
teritorijoje 
(gyv./ha) 

1. Centrinė zona 302 15281 207 68 50,5 74 

2. Vidurinė zona 3100 141540 1927 62 45,6 73 

3. Periferinė zona 20901 19969 3061 14 1,0 6,5 

4. Bendras mieste 
(savivaldybės 

teritorijoje) 

9825 161200 2833 29 16,4 57 

5. Bendras mieste 
ir periferinėje 

zonoje 

24304 173620 5041 21 7,14 34 

* -Pastaba - gyventojų skaičius pagal tyrimui naudotus duomenis. 

3.6 Klaipėdos urbanistinės struktūros ypatumų analizė 

Analizuojant Klaipėdos urbanistinės struktūros vertinimą analizuotas žemės naudojimo 

tankumas ir intensyvumas mieste bei gyventojų tankis 

3.6.1 Užstatymo tankumas Klaipėdos miesto teritorijoje 

Užstatymo tankumo reglamentas, nustatomas teritorijų planavimo dokumentuose, užtikrina, kad 

liks pakankama neužstatyta sklypo dalis želdynams, vaikų žaidimo aikštelėms, gyventojų ar 

darbuotojų rekreacijai, antžeminėms automobilių stovėjimo vietoms įrengti, užtikrinti teritorijos 

insoliacijos ir aeracijos reikalavimai.  

Teritorijų planavimo normose nustatytos tokios maksimalios užstatymo tankumo priklausomai 

nuo teritorijos naudojimo reikšmės 

Lentelė 7. Teritorijų planavimo normose nustatytos maksimalios sklypų užstatymo tankumo 

reikšmės (procentais) 

Eil. Nr. Teritorijos naudojimas 
Maksimalus sklypo užstatymo tankis 

(proc.) 

1 Gyvenamoji teritorija 40 

2 Mišri gyvenamoji teritorija 60 

3 Mišri centro teritorija 80 

4 Paslaugų teritorija 80 

5 Socialinės infrastruktūros teritorija 60 

6 Specializuotų kompleksų teritorija 80 

7 Pramonės ir sandėliavimo teritorija 80 

8 Inžinerinės infrastruktūros teritorija 80 

Natūralu, kad realiai užstatytoje teritorijoje esančios UT reikšmės yra mažesnės, nei normose 

nustatytos. Tai gali būti aplinkos kokybės rodiklis, tačiau teritorijos, kurių užstatymo tankumas, 

nesant aplinkosauginių, paveldosauginių ar funkcinių (mokykloms, vaikų darželiams, ligoninėms 

ir panašiai) apribojimų, 2 ir daugiau kartų mažesnis nei norminis, yra neefektyvios – pernelyg 
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dideli infrastruktūros sukūrimo ir išlaikymo kaštai čia dažniausia subsidijuojami kitų, tankiau 

užstatytų teritorijų gyventojų sąskaita. Didžiausias užstatymo tankumas yra Klaipėdos istorinėje 

dalyje, ypač senamiestyje, taip pat išsiskiria kai kurių ypač tankiai užstatytų komercinių ir 

gyvenamųjų objektų, statytų paskutiniu dešimtmečiu sklypai. Ypač gyvenamosios statybos 

atveju tai byloja apie tai, kad šiuose sklypų pastatytų namų gyventojai realiai naudojasi 

kaimyniniam užstatymui priklausančia teritorija. Tai ypač akivaizdu sovietinės statybos 

rajonuose, nesant identifikuojamų sklypų ribų.  

Pažymėtina tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybė dažniausia sklypus prie esamų daugiabučių 

pastatų dažniausia formuoja ploto, adekvataus tuose sklypuose esančiam užstatymui. Tuo būdu 

užtikrinama, kad gyventojų bendrijos visą reikiamą rekreacinę infrastruktūrą, želdynus, 

automobilių stovėjimo vietas gali įsirengti ir eksploatuoti sklypų teritorijoje. Klaipėdos miesto 

savivaldybei tokiu atveju lieka susisiekimo sistemos – gatvių ir viešųjų erdvių – bendro 

naudojimo teritorijų eksploatavimas. Tačiau išskiriami ir keli kvartalai, kur nueita kitu keliu – 

suformuoti sklypai tik po gyvenamųjų pastatų pamatais. Tai suponuoja kitokį teritorijos 

naudojimo scenarijų – visą teritoriją (tiek bendro naudojimo teritoriją, tiek kiemus) apie 

daugiabučius gyvenamuosius namus privalo eksploatuoti savivaldybė. 

Tikslinga įvertinti kiekvieno varianto privalumus ir trūkumus bei apsispręsti dėl tokių rajonų 

atgaivinimo strategijos – ar perduoti atsakomybę bendrijoms, ar prisiimti ją pačiai savivaldybei. 
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Pav. 23 Skirtingi sklypų prie esamų daugiabučių formavimo principai apsprendžia skirtingus rajonų  ar jų 

dalių raidos scenarijus: 

1. minimalūs sklypai ir didelės bendro naudojimo teritorijos – scenarijus kai teritorijos atnaujinimu 
kompleksiškai rūpinasi savivaldybė 

2. teritorija perduodama bendrijoms, savivaldybė atsakinga tik už susisekimo sistemos – gatvių ir 
viešųjų erdvių – viso rajono gyventojams skirtų bendro naudojimo teritorijų tvarkymą. 

 
 

  



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 50 

Pav. 24 Užstatymo tankumas Klaipėdos miesto teritorijoje 
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Pav. 25 Užstatymo tankumas Klaipėdos miesto centrinėje dalyje 
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Pav. 26 Užstatymo tankumas Klaipėdos miesto pietinėje dalyje 1 
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Pav. 27 Užstatymo tankumas Klaipėdos miesto pietinėje dalyje 2 
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Pav. 28 Užstatymo tankumas šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje 
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3.6.2 Užstatymo intensyvumas Klaipėdos miesto teritorijoje 

Užstatymo intensyvumo reglamentas, nustatomas teritorijų planavimo dokumentuose, susieja 

sklype galimų pastatyti pastatų bendrąjį plotą su sklypo plotu ir taip užtikrina sklypo plotui 

adekvačias užstatymo galimybes. Ribiniai užstatymo intensyvumo rodikliai priklauso nuo 

užstatymo tipo. 

Lentelė 8. Rekomenduojamos  užstatymo intensyvumo reikšmės priklausomai nuo užstatymo 

tipo (Pagal LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo metodiką) 

Funkcinės 
zonos 

Pastatų 
aukštų 

skaičius 

Rekomenduojamas sklypo užstatymo intensyvumas pagal 
užstatymo tipus  

Sodybinis ir 
kitoks 

vienbutis ir 
dvibutis 

užstatymas 

Miesto 
vilų 

užstaty
mas 

Perimetrinis 
(reguliarus ir 
posesijinis), 

laisvo 
planavimo 
užstatymas  

Perimetrinio – 
centro tipo 
užstatymas, 

atskirai 
stovintys 
pastatai 

Gyvenamoji 
teritorija  

1-3 0,4* 0,6 1,0 - 

4 - 0,7 1,1 - 

≥5 - 0,8 1,2 - 

Mišri  
gyvenamoji 

teritorija 

1-3 0,8* 1,1 1,4 - 

4 - 1,2 1,5 - 

≥5 - 1,3 1,6 - 

Mišri centro 
teritorija 

1-3 - 1,6 2,0 2.5 

4 - 1,8 2,5 3 

≥5 - 2,0 3,0 5** 

Paslaugų 
teritorija 

1-3 1,2 1,6 2,0 2.5 

4 - 1,8 2,5 3 

≥5 - 2,0 3,0 5** 

Socialinės 
infrastruktūros 

teritorija 

1-3 0,8 1,1 1,4 2.5 

4 - 1,2 1,5 3 

>5 - 1,3 1,6 5** 

Specializuotų 
kompleksų 

teritorija 

1-3 - 1,1 1,4 2.5 

4 - 1,2 1,5 3 

≥5 - 1,3 1,6 5** 

Pramonės ir 
sandėliavimo 

teritorija 

 2,5 (nepriklausomai nuo užstatymo tipo) 

Infrastruktūros 
teritorijos 

 2,5 (nepriklausomai nuo užstatymo tipo) 

UI rodikliai daugelyje Klaipėdos kvartalų yra kiek mažesni nei rekomenduojami. Tai susisiję ir su 

miesto dydžiu, jame susiklosčiusiomis užstatymo struktūrų formavimosi ypatybėmis. Užstatymo 

tipologijos padiktuotoms galimybėms artimas UI yra senamiesčio kvartaluose, kai kuriuose 

kituose istoriniuose kvartaluose bei gyvenamuosiuose rajonuose pačioje pietinėje Klaipėdos 

miesto dalyje. Tarp jų yra mažesnio intensyvumo miesto dalis. Čia, iki pietinių gyvenamųjų 

rajonų statybos, buvo priemiesčiai ir nauji gyvenamieji rajonai buvo statomi atokiau į pietus 

Todėl šios teritorijos liko akivaizdžiai per retos. Čia galima prognozuoti miesto tankinimo 

potencialą, kurį, be abejo, turi atskleisti galimybių studijos ir tyrimai. Juos galima atlikti ir iki 

naujo bendro plano rengimo pradžios. Dėl periferinės zonos dispersiškumo UI rodiklis ten 

daugeliu atveju mažesnis nei galimas ar racionalus. Reikia suvokti, kad mažesni UT ir UI 
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rodikliai iš suteikia iš pirmo žvilgsnio komfortiškesnes gyvenimo sąlygas (toliau kaimynai, 

sklypus supa želdynai ir panašiai), tačiau jei šie rodikliai pernelyg maži, užstatymo struktūros 

lieka neišbaigtos, gyventojų ar sklypų naudotojų būna per mažai, kad susiformuotų aptarnavimo 

paslaugų tinklas. Neefektyviai veikia tokių miesto dalių infrastruktūra, viešojo transporto 

sistema. Todėl tokių teritorijų gyventojai priversti naudotis individualiais automobiliais, net 

minimali ir jiems reikalingų paslaugų infrastruktūra paprastai lieka mieste. O tai iššaukia didelę 

švytuoklinę migraciją, taršos didėjimą, socialines problemas ir didelius papildomus kaštus 

mažus vaikus auginančioms šeimoms.  
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Pav. 29 Užstatymo intensyvumas Klaipėdos miesto teritorijoje 
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Pav. 30 Užstatymo intensyvumas Klaipėdos miesto centrinėje dalyje 
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Pav. 31 Užstatymo intensyvumas Klaipėdos miesto pietinėje dalyje 1 dalis 
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Pav. 32 Užstatymo intensyvumas Klaipėdos miesto pietinėje dalyje 2 dalis 
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Pav. 33 Užstatymo intensyvumas Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje 
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3.7 Gyventojų tankis užstatytoje Klaipėdos teritorijos dalyje  

Gyventojų tankis – vienas iš esminių rodiklių, nurodantis miesto socialinės, susisiekimo ir 

inžinerinės infrastruktūros sistemų efektyvumą, miesto erdvių gyvybingumą, ir taip pat ženkliai 

įtakojantis miesto ekonominį gyvybingumą. Remiantis apibendrinta tyrimų medžiaga galima 

teigti, kad jei gyventojų tankis mažesnis nei 30 gyva./ha, urbanistinė struktūra tampa neefektyvi, 

joje , nesant pakankamo vartotojų skaičiaus, neatsiperka investicijos į socialinę, inžinerinę 

infrastruktūrą, viešąjį transportą. 

Analizuojant šį rodiklį Klaipėdos atveju, aiškiai atsiskiria optimalaus tankio užstatymas 

Klaipėdos centrinėje ir vidurinėje dalyje ir akivaizdžiai išskydęs užstatymas periferinėje miesto 

dalyje. 

Klaipėdos miesto centrinės ir vidurinės zonos gyventojų tankis pakankamai optimalus. 

Gyventojų tankis tiek centrinėje dalyje, tiek pietiniuose mikrorajonuose yra pakankamas išlaikyti 

gyvybingas paslaugas ir finansuoti infrastruktūrą. Netgi anksčiau užstatytuose mažaaukščių 

individualių gyvenamųjų namų kvartaluose šiaurinėje miesto dalyje gyventojų tankis viršija 30 

gyva./ha. Tai rodo pakankamai optimalią šių rajonų ir viso miesto planinę struktūrą.  

Klaipėdos miesto periferinėje zonoje, kaip ir daugelio šalies ir regiono miestų priemiesčiuose, 

reikiamas 30 gyva./ha tankis nėra pasiektas. Tai reiškia, kad periferinės zonos infrastruktūra iš 

esmės finansuojama kompaktiškai gyvenančių žmonių centrinėje ir vidurinėje miesto dalyje 

sąskaita. Klaipėdos atveju padėtį dar labiau apsunkina tai, kad miestą ir jo periferinę zoną 

administruoja skirtingos savivaldybės. Akivaizdu, kad Klaipėdos rajono savivaldybei nepakanka 

lėšų vystyti infrastruktūrą zonoje, į kurią keliasi Klaipėdos mieste dirbantys gyventojai.  

Rengiant naują ar koreguojant esamą Klaipėdos miesto bendrąjį planą reikia ieškoti būdų 

tolesnei periferinės zonos fragmentacijai suvaldyti, rekomenduotinas decentralizuotos 

koncentracijos modelis periferinėje zonoje kuriant paslaugų koncentracijos branduolius. 

  



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 63 

Pav. 34 Gyventojų tankis Klaipėdos miesto ir periferinės zonos teritorijoje 
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Pav. 35 Gyventojų tankis Klaipėdos miesto teritorijoje 

+ 
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3.8 Demografiniai pokyčiai Klaipėdos miesto teritorijoje ir priemiestinėje zonoje 

Klaipėdoje, kaip ir visoje LR, stebimos gyventojų skaičiaus mažėjimo, gyventojų senėjimo, 

darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos. Klaipėdos mieste gyventojų 

skaičiaus mažėjimas nebuvo toks radikalus kaip Kaune, tačiau dar nepastebimas ir gyventojų 

stabilizavimasis ar netgi augimas, kaip Vilniuje. Akivaizdu, kad Klaipėdos miestas, būdamas 

vienas iš regiono centrų, turėdamas jūrų uostą ir gerai veikiančią pramonę, turi puikias 

galimybes stabilizuoti gyventojų skaičių ir siekti jo augimo.  

Pav. 36 Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyventojų skaičiaus dinamika ir prognozė 

 
 

Klaipėda turi taip pat didelį plėtros potencialą, ypač būsto sektoriuje. Jeigu siekti europinio 

apsirūpinimo būstu nors ir vidutinio rodiklio (35 kv. m. gyventojui) iki 2040 metų, į metus reiktų 

pastatyti apie 45 000 kv. m. ploto būsto. Panašios plėtros apimtys Klaipėdoje buvo 2012 metais. 

Tai rodo dideles miesto plėtros galimybes net ir nedidėjant gyventojų skaičiui. Individualų namų 

statybos sektorius ženkliai stabilesnis nei daugiabutės statybos. 
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Pav. 37 Būsto statybos apimtys Klaipėdos mieste 

 

Miesto savivaldybei nesudarant sąlygų į patrauklaus būsto mieste statybą, tos investicijos 

persikelia į Klaipėdos rajono savivaldybę. Po nekilnojamojo turo krizės ši tendencija ypač 

sustiprėjo. Rajono teritorijoje netgi nekilnojamo turto krizės poveikis nebuvo toks stiprus. 

Pav. 38 Baigtų statyti butų naudingas plotas Klaipėdos mieste ir rajone (tūkst. kv. m.) 
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Turimi GIS duomenys leidžia pamatyti demografinių problemų sklaidą miesto teritorijoje. 

Didžiausias Klaipėdos gyventojų skaičius išlieka kompaktiškoje miesto dalyje, tačiau stebimas 

ženklus naujų gyvenviečių formavimasis Klaipėdos periferinėje zonoje. Remiantis LR Statistikos 

departamento pateiktais duomenimis periferinės zonos gyventojai yra ženkliai jaunesni, nei 

kompaktiškai užstatytų vidurinės ir centrinės miesto dalių. Ši informacija patvirtina seniai miestų 

plėtros teorijoje žinomą faktą, kad jaunos šeimos, jei tik turi galimybes, renkasi saugesnį, 

komfortiškesnį būstą ,taip migruodamos iš sovietinės statybos gyvenamųjų rajonų į saugesnę 

aplinką, kurią, šiuo metu, nesant būsto jaunoms šeimoms už jų pajamoms adekvačią kainą, gali 

pasiūlyti individualių namų kvartalai. 
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Pav. 39 Gyventojų skaičius Klaipėdos miesto ir periferinės zonos kvartaluose 
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Pav. 40 Gyventojų skaičius Klaipėdos miesto kvartaluose 
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Pav. 41 Vidutinis gyventojų amžius Klaipėdos miesto ir periferinės zonos teritorijoje 
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Pav. 42 Vidutinis gyventojų amžius Klaipėdos miesto teritorijoje 
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Pav. 43 Pensijinio amžiaus gyventojų skaičius Klaipėdos miesto ir periferinės zonos kvartaluose 
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Pav. 44 Pensijinio amžiaus gyventojų skaičius Klaipėdos miesto kvartaluose 
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Pav. 45 Pensijinio amžiaus gyventojų procentas nuo viso gyventojų skaičiaus 
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Pav. 46 Vaikų skaičius Klaipėdos miesto ir periferinės zonos kvartaluose 
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Pav. 47 Vaikų skaičius Klaipėdos miesto kvartaluose 
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Pav. 48 Vaikų procentas nuo viso gyventojų skaičiaus Klaipėdos miesto ir periferinės zonos kvartaluose 
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Pav. 49 Vaikų procentas nuo viso gyventojų skaičiaus Klaipėdos miesto  kvartaluose 
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3.9 Socialiniai pokyčiai Klaipėdos miesto teritorijoje 

Miesto plėtros netolygumai sąlygoja miesto socialinę segregaciją, kuri jau akivaizdžiai 

pastebimas analizuojant skirtingo išsilavinimo gyventojų koncentracijos zonas, padaromų 

nusikaltimų tankį ir panašiai.  

3.9.1 Miesto teritorijų segregacija pagal gyventojų išsilavinimą 

Pastebima akivaizdi stipresnio, geriau išsilavinusio ir geresnes pajamas gaunančio socialinio 

sluoksnio gyventoju migracija į Klaipėdos miesto ir periferinės zonos šiaurinę dalį. Tai jau 

įgauna tokį mąstą, kad reikia galvoti apie socialinės atskirties mažinimą vystant pietinės miesto 

dalies infrastruktūrą, pritraukiant ten privačias investicijas, bei stipresnio socialinio sluoksnio 

gyventojus. 
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Pav. 50 Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu procentas nuo bendro gyventojų skaičiaus Klaipėdos mieste 

ir periferinėje zonoje 
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Pav. 51 Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu procentas nuo bendro gyventojų skaičiaus Klaipėdos mieste 
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3.9.2 Miesto teritorijų segregacija pagal socialinių problemų mąstą 

Akivaizdu, kad išsilavinusių, didesnes pajamas gaunančių gyventojų migracija į šiaurinius rajonus 

didina miesto ir periferinės zonos teritorijos socialinę segregaciją. Pietinėje miesto ir periferinės 

zonos dalyje ženkliai didesnis nusikalstamumas ir kitos su žemesniu gyventojų socialiniu statusu 

susijusios problemos. Pagal duomenis, pateikiamus nusikalstamų veikų žinybinio registro 

žemėlapyje http://www.ird.lt/nvzrgis/map/ didesniu bendru užregistruotų nusikalstamų veikų 

tankiu išsiskiria teritorijos Herkaus Manto g. Taikos pr. ašyje pradedant senamiesčiu, ženkliai 

išsiskiriančia prekybos centro „Akropolis“ teritorija ir pietiniai miesto gyvenamieji rajonai. 

Žemėlapiai taip pat rodo nežymų situacijos blogėjimą 2010 – 2013 metais. 

Pav. 52 Užregistruotų nusikalstamų veikų tankis Klaipėdos mieste 

 
  



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 83 

Iš bendrų duomenų išskiriant vagystes matoma, kad jų dislokacija analogiška - jos daugiau 

koncentruojasi gyvenamuosiuose rajonuose bei ties didžiaisiais komerciniais objektais. 

Situacijos pagerėjimą 2012 metais sekė pablogėjimas 2013 metais. 

Pav. 53 Užregistruotų vagysčių tankis (BK 178 str.) 
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Analizuojant pačių pavojingiausių nusikaltimų – nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai 

pastebimas akivaizdus situacijos blogėjimas pietinėje miesto dalyje ir Rumpiškių mikrorajone, kur 

senesni būstai ir stebima silpnesnio socialinio sluoksnio koncentracija 

Pav. 54 Užregistruotų nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai ir gyvybei tankis (BK 129 - 140 

str.) 

 

3.10 Aplinkos mieste kokybės pokyčiai Klaipėdos miesto teritorijoje. 

3.10.1 Taršos poveikis miesto teritorijai. 

Klaipėdos mieste anglies mononoksido koncentracija susijusi su transporto infrastruktūra. 

Didžiausia ji apie pagrindines gatves, geležinkelio stotį bei keltų perkėlą į Kuršių Neriją. Tačiau 

ribinės taršos anglies monoksidu vertės – 10mg/m
3
 yra nepasiekiamos. 

Tarša sieros dioksidu susijusi su uosto akvatorijoje vykstančia laivyba . tačiau vėlgi, ribinės 

taršos vertės nėra pasiekiamos. 

Tarša kietosiomis dalelėmis taip pat sukeliama transporto srautų ir laivybos uoste. Ji, tačiau, 

pastoviai auga ir 2012-2013 metais prie centrinių gatvių ir laivybos kanale nežymiai viršijo 

normatyvinius reikalavimus. Mažinti jos poveikį būtina mažinant transporto srautus – įrengiant 
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nuo gyvenamųjų teritorijų atsietus privažiavimus į uosto teritoriją, vystant viešojo transporto 

tinklą bei rekonstruojant transporto spūstis generuojančias sankryžas. 

Pav. 55 Maksimali 8 val. slenkančiojo vidurkio anglies monoksido CO koncentracija (mg/m
3
) Klaipėdoje 

  

2008 m.    2009 m.    2010 m. 

   

2011 m.    2012 m.     2013 m. 
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Pav. 56 Maksimali 24 val. SO2 koncentracija (µg/m
3
) 
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Pav. 57 90,41 procentilio paros smulkiųjų kietųjų dalelių KD10 koncentracija (ug/m
3
) Klaipėdoje 
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3.10.2 Triukšmo poveikis miesto teritorijai. 

2012 metais parengti triukšmo žemėlapiai nurodo kompiuterine programa sumodeliuotą triukšmo 

situaciją Klaipėdos mieste. Atskirai išskirtas triukšmas nuo transporto, geležinkelio pramonės, 

dienos ir nakties triukšmas. 

Padidintas transporto triukšmas dienos ir nakties metu stebimas apie pagrindines miesto gatves, 

tačiau gyvenamoji struktūra turi pakankamai izoliuotus kiemus, kur sąlygos išlieka pakankamai 

komfortiškos. 

Geležinkelio triukšmas labiausiai įtakoja šiaurinę miesto dalį ir arčiausia geležinkelio esančias 

teritorijas. 

Pramoninės veiklos keliamas triukšmas koncentruojasi apie svarbiausius gamybinius ir 

infrastruktūrinius objektus – geležinkelio stotis, Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, atskiras pramonės 

įmones. 

Bendro poveikio žemėlapyje vėlgi akivaizdžios apie svarbiausias transporto arterijas – 

magistralines gatves, geležinkelį ir svarbiausias pramonės ir uosto įmones susikoncentravusios 

padidinto triukšmo zonos.  
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4 KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 2007-2013 ĮGYVENDINIMO 

VERTINIMAS  

4.1 Klaipėdos miesto savivaldybės sukauptų stebėsenos duomenų vertinimas  

Klaipėdos miesto savivaldybės sukaupti bendrojo plano stebėsenos duomenys kaupti pagal 

savivaldybės patvirtintą indikatorių sąrašą, kuris iš esmės atitinka LR AM 2014-01-07 įsakymo Nr. 

D1-21 "Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio 

ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo" priedą Nr. 3. Juose patiekiami svarbiausi miesto raidą 

atspindintys sustambinti rodikliai, nediferencijuoti atskiroms miesto  teritorijoms. Savivaldybės 

renkami duomenys yra aiškūs ir pamatuojami. To, deja, negalima pasakyti apie minėto aprašo 

priedo reikalavimus. Konsultuojantis su LR AM specialistais gauta informacija, kad šiame apraše 

nurodytų rodiklių sąrašas, duomenų šaltiniai ir duomenis teikiančios institucijos artimiausiu metu 

bus iš esmės koreguojami. 

Galima konstatuoti, kad neturint papildomo LR AM išaiškinimo ir duomenų specifikacijos 

patikslinimo, šių duomenų rinkimas ir sisteminimas pagal minėtą priedą yra neįmanomas. 

4.2 Apibendrintas sprendinių vykdymo vertinimas pagal BP dalis 

Žemiau pateikiamas BP sprendinių įgyvendinimo duomenys, nekvestionuojant sprendinių turinio.  
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4.3 Atskirų bendrojo plano sprendinių ekspertinis vertinimas 

Šioje dalyje pateikiamas Klaipėdos miesto specialistų bendrojo plano įgyvendinimo vertinimas ir 

ekspertų pateiktas komentaras. Ekspertai taip pat vertino tekstinių sprendinių aktualumą, atitikimą 

dabartiniam teritorijų planavimo teisiniam reglamentavimui ir šiuolaikinei plėtros valdymo pratikai. 

Tuo būdu išskirti galiojančio BP sprendiniai, kurie nepriskirtini bendrojo plano kompetencijai (ne 

bendrojo plano sprendinys), sprendiniai, kurie perkeltini į BP įgyvendinimo programą ar kitas BP 

dalis (sprendinys, analizuotinas kitoje BP dalyje ar tinkamas įgyvendinimo programai), bei 

kvestionuotini sprendiniai kuriuos dėl pakitusių sąlygų, plėtros tendencijų ar teisinio 

reglamentavimo tikslinga persvarstyti. 

Lentelė 9 Spalvinės žymėjimų reikšmės ir atskirų sprendinių ekspertinio  vertinimo suvestinė 

 

Ekspertinis BP tekstinių 
sprendinių vertinimas 

  Iš
o

ri
n

ė
 

s
tr

u
k
tū

ra
 

U
rb

a
n

is
ti

n
ė

 

d
a
li
s

 

S
u

s
is

ie
k
im

o
 d

a
li
s

 

P
ra

m
o

n
ė
s
 

d
a
li
s

 

U
o

s
to

 d
a
li
s

 

G
a
m

ti
n

ė
 

a
p

li
n

k
a
  

K
u

lt
ū

ro
s
 

p
a
v
e
ld

a
s

 

S
o

c
ia

li
n

ė
 

a
p

li
n

k
a

 

In
ž
in

e
ri

n
ė
 

d
a
li
s

 

S
p
re

n
d
in

ių
 

a
ti
ti
k
im

a
s
 B

P
 

u
ž
d
a
v
in

ia
m

s
 Ne bendrojo plano 

sprendinys  
11 7 1 8 5 6 5 12 3 

BP turinį ir uždavinius 
atitinkantis ar dalinai 

atitinkantis sprendinys 
(nevertinant tikslingumo 

ar teisingumo) 

 
11 49 26 8 10 30 20 56 68 

S
p
re

n
d
in

ių
 a

k
tu

a
lu

m
a
s
 

B
P

 d
a

lia
i 
ir
 š

iu
o

la
ik

in
ė
m

s
 

T
P

 n
u

o
s
ta

to
m

s
 Sprendinys, 

analizuotinas kitoje BP 
dalyje ar tinkamas 

įgyvendinimo programai 

 2 22 1 1 0 2 6 2 1 

Kvestionuotinas 
sprendinys 

 2 1 4 0 0 4 0 10 1 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 101 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

1. IŠORINĖS APLINKOS DALIES SPRENDINIAI  

1.1. Įgyvendinant Baltijos jūros regiono 
viziją ir strategiją 2010 (VASAB 
2010): 

Kartu su QUATTRO sutarties dalyvėmis (Palangos, Neringos savivaldybėmis 
bei Klaipėdos rajono savivaldybe) suorganizuota investicinių plėtros projektų 
paroda „In West 2007“, pristatanti Klaipėdos miesto ir pajūrio regiono 
ekonominį, investicinį, verslo ir mokslo potencialą, infrastruktūrą, turizmą ir 
kultūrą. Parodoje dalyvavo ir savo projektus pristatė Savivaldybės, kitos 
valstybinės institucijos ir privačios kompanijos.  

 
 
 
 

 

1.1.1 Paruošti Klaipėdos miesto erdvinės 
struktūros ir funkcijų pristatymą, 
kaip Baltijos rango miesto; 

Projekto „SEASIDE – Puikių kultūrinių turistinių vietovių plėtra Pietų Baltijos 
jūros regione 2008–2010 m.“ apimtyje suorganizuota tarptautinė konferencija 
„Jūrinio miesto tapatybės (identiteto) vystymas: patirtys ir perspektyvos”, 
dalyvauta 3 tarptautinėse turizmo parodose, Klaipėda pristatyta viename 
didžiausių jūrinių festivalių Baltijos jūros regione – Hanse Sail Rostock 2010, 
kryptingai vykdomas jūrinės kultūros viešinimas ir populiarinimas. 
Projekto „CITIES – kūrybinių industrijų skatinimas tradicinėse tarpkultūrinėse 
erdvėse“ apimtyje 2010 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
darbuotojams buvo sudaryta galimybė dalyvauti 2 tarptautiniuose seminaruose 
(Slovėnija, Vengrija), 2 praktiniuose pasikeitimo patirtimi užsiėmimuose 
(Portugalija, Ispanija), 2 pažintiniuose vizituose (Portugalija, Ispanija). Projekto 
tikslas - pasikeitimas patirtimi kūrybinių verslų rėmimo, skatinimo ir vystymo 
srityje, jos sklaida ir patirties pritaikymas miesto projektuose, informacinės 
medžiagos rengimas. 

Neturi teritorinės dimensijos – iš 
esmės ne BP sprendinys.. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

1.1.2.  Inicijuoti konceptualų erdvinį 
teritorijų planavimą su gretimom 
savivaldybėm, sukuriant 
kraštovaizdžio, paveldo, 
infrastruktūros urbanistinio tinklo 
pusiausvyros sistemą, nustatant 
bendrus prioritetus; 

Inicijuotas planavimas su Klaipėdos rajono savivaldybe siekiant nustatyti 
infrastruktūros ryšius su šiaurinėje miesto dalyje esančių sodų bendrijų, Žaliojo 
slėnio ir Karklės regioninio parko teritorijomis. 
Klaipėdos rajone parengtas Purmalių - Kalotės gyvenvietės susisiekimo ir 
inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas, kurį rengiant Klaipėdos 
m. savivaldybė aktyviai dalyvavo ir derino sprendinius su miesto BP. 
Rengiamas Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros 
vystymo, numatant jungtis su gretimybėmis, teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. 
ir Danės upės, specialusis planas, kuris išnagrinės susisiekimo su gretimomis 
rajono teritorijomis galimybes. Dėl šio plano surengti 2 susitikimai su rajono 
savivaldybės atstovais. 
Savivaldybės atstovai 2013 m. aktyviai dalyvavo rengiant regioninę galimybių 
studiją „Vakarų krantas“, kurios tikslas: parengti tikslingą ir ekonomiškai 
pagrįstą Klaipėdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto 
sistemos optimizavimo ir plėtros koncepciją. 
Teiktos pastabos ir pasiūlymai Klaipėdos apskrities teritorijos bendrajam 
(generaliniam) planui 

Įgyvendinama dalyvaujant 
Klaipėdos apskrities bendrojo 
plano rengime.  
Įgyvendinant trūksta 
koordinacijos su Klaipėdos 
rajono savivaldybe. 
Akivaizdi miesto gyventojų 
migracija į priemiestį, turinti 
neigiamas pasekmes. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

1.1.3.  Gerinti jūros ir marių pakrantės 
zonos rekreacines vertybes, 
užtikrinti laisvą prieinamumą tiek 
prie kranto, tiek ir palei jį; 

Rengiamas Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės 
dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio 
specialusis planas. 
Parengti: Smiltynės g. 1 ir 2 detalusis planas; Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB 
„Baltijos laivų statykla“, uosto akvatorijos ir Danės upės detalusis planas.   
Rengiami: Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo 
pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas; Buvusių karinių 
objektų Smiltynės pajūryje teritorijos - pritaikymo rekreacinėms reikmėms, 
detalusis planas (2 vnt.); ~30 ha Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje 
nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis planas; Teritorijos 
tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto teritorijos riba, Upelio g. ir Minijos g. detalusis planas. 
Siekiant didesnio priėjimo prie marių KMSA susiduria su priešiška VĮ Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau- KVJUD) pozicija. KVJUD trukdo 
įgyvendinti tokio pobūdžio planus. Nepritaria muzikinio teatro statybai šalia 
visuomenei prieinamos (pagal BP) krantinės „Laivitės“ teritorijoje. KVJUD 
2013-07-19 raštu Nr.UD-9.1.6.-2747 „Dėl rengiamo detaliojo plano“ prieštaravo 
tako prie šiaurinio molo planavimui detaliajame plane.   

Jei tai išorinės struktūros 
sprendiniai – turėtų būti įtraukti į 
KMS sąlygas Klaipėdos rajono 
BP rengimui. Savivaldybės 
pastabos orientuotos į vidinę 
struktūrą. 
 
Už miesto ribų, piečiau 
Klaipėdos, prieinamumą prie 
marių blokuoja vandenvietė ir 
karinis poligonas. 
 
Valstybės lygmeniu 
neapsispręsta dėl išorinio uosto 
plėtros – neapibrėžta.  

 

1.1.4.  Istorinių urbanistinių vienetų 
atkūrimui, išsaugant tūrinę erdvinę 
struktūrą, charakterį, teikti 
pirmenybę prieš statybas naujose 
teritorijose, atitinkamai planuoti 
infrastruktūrą; 

Parengti: Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, uosto 
akvatorijos ir Danės upės detalusis planas; Klaipėdos pilies bastionų 
komplekso atkūrimas, statyba ir pritaikymas, išvystant Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A techninio 
projekto pirmas etapas.  
Neaiškus sprendinys. Planavimas ir projektavimas istorinėje dalyje yra 
sudėtingas 

Išeina už KMS kompetencijos 
ribų - turėtų būti įtraukta į KMS 
sąlygas Klaipėdos rajono BP 
rengimui.  
Faktinė periferinės zonos raida 
yra priešinga 
KMS pastabos orientuotos į 
vidinę struktūrą. 

 

1.1.5.  Transporto ir energijos tiekimo 
sistemas planuoti palankias 
aplinkai, lyginant alternatyvas, 
atlikus poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitas; 

Vykdomas kaip bendra nuostata Sprendinys deklaratyvus, aprašo 
teisės aktų reikalavimus, todėl 
koreguotinas tikslinant. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

1.1.6.  Prioritetine veikla jūros, marių ir 
upių pakrantėse nustatyti 
rekreacinę, poilsinės laivybos ir 
dviračių takų tinklo sukūrimą; 

Rengiami: Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis planas; Viešo naudojimo 
erdvių miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas 22012) sutvarkymo detalusis 
planas.  
Parengtas Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio 
(Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas.  
Rengiami: Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos riba, Upelio g. ir Minijos g. detalusis 
planas; Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki dviračių 
takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialusis 
planas; Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detalusis planas. 

Išeina už KMS kompetencijos 
ribų - turėtų būti įtraukta į KMS 
sąlygas Klaipėdos rajono BP 
rengimui. Įgyvendinama per 
bendras savivaldybių diskusijas, 
bendrus projektus 
KMS pastabos orientuotos į 
vidinę struktūrą. 

 

1.1.7. Siūlyti miesto Strateginiame plane 
nustatyti prioritetu turizmo ir poilsio 
infrastruktūros vystymą. 

2013-2020 plano III prioritetas. Miesto konkurencingumo didinimo 3.2. tikslas. 
Plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą ir paslaugas. 

Neturi teritorinės dimensijos – iš 
esmės ne BP sprendinys. 
 

 

1.2.  Derinantis prie apskrities bendros 
erdvinės plėtros koncepcijos, 
nustatyti prioritetą – 
dekoncentruotos plėtros principui, 
planuojant decentralizuotą 
ekonominę ir urbanistinę plėtrą 
regione. 

Savivaldybės administracija teikė pastabas Klaipėdos apskrities teritorijos 
bendrojo (generalinio) plano sprendiniams dėl dekoncentruoto planavimo, 
tačiau Aplinkos ministerija į tai neatsižvelgia. Daugelis valstybei svarbių 
projektų koncentruojami Klaipėdos mieste. Prioriteto nesilaikoma, iki 2013-12-
31 Klaipėdos apskrities teritorijos bendrasis planas nepatvirtintas. 

Sprendinys „sėkmingai įvykdytas“ 
– faktinė raida apie Klaipėdos 
miestą iš tiesų dekoncentruota - 
tačiau iš esmės jis yra klaidingas. 
Modelis keistinas į 
decentralizuotą koncentraciją. 

 

1.3.  Vadovaujantis Klaipėdos apskrities 
Ekogeologinių rekomendacijų 
žemėlapiu, paruoštu Lietuvos 
geologijos tarnybos, ruošiant 
specialiuosius miesto planus, naujų 
kvartalų, rajonų, transporto ir 
pramonės kompleksų detaliuosius 
planus. 

Vykdomas.  
Rengiami: Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių ir Karklės 
dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio 
specialusis planas; Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių 
karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje 
iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis 
planas; Buvusių karinių objektų teritorijų pajūryje (apie 6 ha ir  10 ha teritorijos 
Smiltynėje) pritaikymo rekreacinėms reikmėms detalusis planas; 130 ha 
Smiltynės detalusis planas. 
Parengtas Smiltynės g. 1 ir  2 detalusis planas. 

Sprendinys kartoja teisės aktų 
reikalavimus – arba reikia 
padaryti konkretų apribojimų 
planą.  
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1.4.  Būtina aktyviai dalyvauti Baltijos 
miestų sąjungos urbanistinio 
planavimo komisijos darbe, 
pateikiant Klaipėdos m. 
urbanistines problemas, ieškant 
tarptautinių ekspertų pagalbos jų 
sprendiniams formuluoti, 
paruoštoms koncepcijoms įvertinti. 

Nevykdomas. Neturi teritorinės dimensijos – ne 
BP sprendinys. 

 

1.5.  Paruošti Klaipėdos miesto 
kraštovaizdžio planą, 
vadovaujantis Europos 
Kraštovaizdžio konvencija, 
Lietuvos Kraštovaizdžio krypčių 
aprašu. Vadovautis Europos 
architektūros paveldo apsaugos ir 
Archeologijos paveldo apsaugos 
konvencijomis. 

Rengiamas Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos 
išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio 
tvarkymo specialusis planas. 

Tai ne išorinės dalies sprendinys, 
tai - BP įgyvendinimo programos 
dalis. 

 

1.6.  Ruošiant detaliuosius planus ir 
techninius projektus Klaipėdos 
aerodromo apsaugos zonoje, 
statinių aukštį nustatyti pagal radijo 
švyturio, tolimačio ir 
radiolokatoriaus apsaugos zonas, 
derinant su Civilinės aviacijos 
inspekcija. 

Vykdomas. Neaišku ar tai išorinės ar vidinės 
miesto struktūros sprendinys. 
Kartojami teisės aktai ir 
egzistuojančios normos. 
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1.7.. Klaipėdos rajono savivaldybės 
teritorijoms, esančioms greta 
Klaipėdos miesto turi būti parengti 
susisiekimo bei inžinerinių 
komunikacijų infrastruktūros 
specialieji planai, socialinių objektų 
išdėstymo planai, užtikrinantys 
miesto ir rajono gretimų plotų 
aptarnavimą, suderintą plėtrą 

Klaipėdos rajone parengtas Purmalių-Kalotės gyvenvietės susisiekimo ir 
inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas. 
Parengta regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“, kurioje derinami bendri 
transporto sistemos optimizavimo ir plėtros tikslai. 
Rengiamas Klaipėdos rajono dviračių trasų specialusis planas. 
Socialinių objektų išdėstymas Klaipėdos rajone sprendžiamas atskirai. 
Sprendinys nevykdomas. 

Faktinės plėtros pobūdis rajone 
rodo, kad trūksta koordinacijos. 
 

 

1.8.  Rajono teritorijos detalieji planai, 
transporto, dviračių takų planai, 
sąlygos jiems nustatytoje miesto 
įtakos zonoje turi būti suderintos su 
Klaipėdos miesto teritorinio 
planavimo dokumentais.  
 
Detalieji planai turi būti ruošiami 
pagal miesto Savivaldybės 
administracijos išduotas sąlygas. 

Architektūros ir miesto planavimo skyrius išduoda Klaipėdos rajono 
savivaldybei planavimo sąlygas detaliesiems planams rengti priemiesčio 
teritorijose ir dalyvauja derinimo procese. 

Atkartojami teisės aktų 
reikalavimai. 
 
Faktinės plėtros pobūdis rajone 
rodo, kad to nepakanka. 
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1.9. Parenkant vietą naujiems 
inžinerinių komunikacijų, 
susisiekimo, pramonės, komercijos 
kompleksams mieste ir 
priemiestyje turi būti taikomas 
apdairumo principas. Turi būti 
nustatytas planuojamos ūkinės 
veiklos, plėtros programų, 
teritorinių planų įgyvendinimo 
poveikis gamtinei, rekreacinei, 
gyvenamajai aplinkai, numatytos 
ekstremalių situacijų prevencijos, 
padarinių mažinimo ir likvidavimo, 
kompensacinės priemonės. 

Yra neaiškus apdairumo principas, o inžinerinių komunikacijų, susisiekimo, 
pramonės, komercijos kompleksams yra rengiamos SPAV, PAV ataskaitos. 

Sprendinys nereikalingas, SPAV 
ir PAV vykdomi pagal teisės aktų 
reikalavimus ir nepriklausomai 
nuo BP sprendinio. 
Apdairumo principas 
realizuojamas vertinant 
alternatyvas. 

 

1.10. Paruošti vėjo jėgainių statybos 
Klaipėdos miesto priemiestyje 
savivaldybei priklausančiose 
komunalinėse teritorijose galimybių 
studiją (buvusio šiukšlyno, 
vandenvalos ir vandenvietės 
teritorijose). 

Neįvykdytas.  
Perduotos organizatoriaus teises AB Klaipėdos vanduo su tikslu planuoti vėjo 
jėgainių parką. Šio plano rengimo metu turi būti atlikta studija. 

Vėjo jėgainių parką reiktų derinti 
su bendra miesto ir jo periferinės 
zonos plėtros vizija. 
 

 

1.11. Pietinis, centrinis ir šiaurinis 
išvažiavimai iš Valstybinio jūrų 
uosto yra tarptautinių transporto 
koridorių trasos mieste. Jos 
reikalingos užtikrinti Europos 
sąjungos ir valstybės tranzito 
poreikius planuojamos ir statomos 
turi būti jų lėšomis. 

Parengti pietinio išvažiavimo ir centrinio išvažiavimo iš uosto Baltijos pr. su 2 
lygių sankryžomis detalieji planai ir techniniai projektai. Pietinio išvažiavimo 
kartojamas detaliojo plano rengimas, koreguojamas techninis projektas 
(Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-06-25 panaikino detaliojo 
plano galiojimą). 
Šiaurinis išvažiavimas pastatytas iš Europos sąjungos lėšų 

Neaišku, ar tai vidinės, ar 
išorinės struktūros sprendiniai. 
BP nustatyti reikalingi koridoriai, 
o lėšų skyrimas - ne BP 
sprendinys. Tokius teiginius 
galima įtraukti į įgyvendinimo 
programą ar miesto strateginį 
planą.  
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1.12. Pritarti Kuršių Nerijos Nacionalinio 
Parko KNNP naujoms riboms 
mariose ir apimančiom pietinį molą, 
ruošiant KNNP tvarkymo planą 
numatyti jame gelbėjimo stočių 
statybą esamų vietose, pliažus ir 
pramoginius laivus aptarnaujančius 
objektus. 

Parengtas Kuršių nerijos nacionalinio parko ir zonų ribų planą.  
Parengtas Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, kuris nustato 
apribojimus statyboms. 

„Pritarti“ – ne BP sprendinys. 
Ribos turi būti įtrauktos į planą. 

 

1.13. Vykdant QUATTRO sutartį tarp 
savivaldybių: 

   

1.13.1 Apskrities bendrajame plane 
prioritetiniu tikslu nustatyti 
kokybišką poilsio, turizmo 
infrastruktūros vystymą 
pakrantėse,  KNNP aplinkosauga ir 
ekosistemos išsaugojimas; 

Vykdomas Vykdomas  

1.13.2.
; 

Susisiekimo tinklą planuoti 
pakrantėse kompleksiškai 
autotransporto, dviračių, greitojo 
transporto ir geležinkelio, prioritetą 
teikiant poilsiautojų ir turistų 
aptarnavimui 

Nutiesti dviračių takai: atkarpa nuo Labrenciškių iki Girulių gyvenvietės; atkarpa 
Melnragėje, lygiagrečiai Vaivos gatvei.  
Pradėti įgyvendinimo darbai takui prie Danės upės.  
Paruošta medžiaga konkursui dėl tako nuo Tilžės gatvės iki Danės upės 
įrengimui 

Neaiškus sprendinys. Tikslinga 
parengti judumo planą. 

 

1.13.3.  Planuoti žymiai tankesnį 
pramoginių laivų, jachtų uostų 
tinklą marių ir jūros, upių 
pakrantėse; 

Parengti: Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio 
(Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas; Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, 
Artojų g., Skvero ir Danės upės detalusis planas.  
Rengiamas Danės upės pakrančių iki Joniškės ir Liepų gatvių detalusis planas.  
Šiuose planuose numatytos vietos uosteliams 

Neaišku, ar tai vidinės, ar 
išorinės struktūros sprendiniai. 
Reikia didesnės koordinacijos su 
KVJUD. 
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1.13.4.  Parengti galimybių studijas ir 
detaliuosius planus buvusių karinių 
objektų pajūryje pritaikymui 
rekreacijai, pramogoms. 

Galimybių studijos parengtos.  
Rengiami: Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių 
objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo detalusis planas; 
Buvusių karinių objektų teritorijų pajūryje (apie 6 ha ir 10 ha teritorijos 
Smiltynėje) pritaikymo rekreacinėms reikmėms detalusis planas. 

Tai ne BP sprendinys o BP 
įgyvendinimo programa. 

 

 
KMS išvados 
Pastaba. Tekstas paryškintomis raidėmis – Klaipėdos miesto BP sprendiniai, į kurių nevykdymą, Klaipėdos miesto vyr. architekto nuomone, atkreiptinas 
dėmesys (pagal KMSA 2014-03-31 susirinkimo „Dėl Klaipėdos miesto BP monitoringo“ protokolą Nr.ADM1-84).  
IŠVADOS 
Daugelis BP numatytų išorinės aplinkos sprendinių šiuo metu yra vykdymo stadijoje. Tam tikri sprendiniai įgyvendinami vykdant ES projektą „Teritorinio 
planavimo dokumentų rengimas“. Įgyvendinant Baltijos jūros regiono viziją ir strategiją (VASAB 2010) parengtos kelios galimybių studijos ir surengtos 
konferencijos. 
Išvažiavimai iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto yra tarptautinių transporto koridorių trasos mieste, jų statybą turi organizuoti valstybė, nes tai yra visos 
respublikos interesai, o ne vien miesto gyventojų, kurie kenčia nuo taršos. Tačiau šių trasų įrengimas mieste vyko vangiai. Pastatytas šiaurinis įvažiavimas, 
parengti reikalingi dokumentai centrinio ir pietinio statyboms, tačiau lėšos įgyvendinimui dar nenumatytos. Pietinio išvažiavimo detalusis planavimas 
kartojamas, dėl teismo paskelbto panaikinimo. Turi būti baigtas 2014 m. 
Silpnai bendradarbiaujama su gretimomis savivaldybėmis, ypač rengiant ir vykdant bendrus projektus. Pagrindinė to priežastis - administracinis pavaldumas. 
Miesto administracinė riba nesutampa su miesto įtakos zona, su priemiesčiais. Praktiškai tikrasis miestas yra dviejose (ar net keturiose, jei įskaitysime KNNP 
direkciją ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją) administracinėse ribose, skirtingose savivaldybėse, kurių administracinių aparatų būstinės yra toli viena 
nuo kitos. 
Nebuvo dalyvaujama Baltijos miestų sąjungos urbanistinio planavimo komisijos darbe. 
 
Eksperto išvados 
Klaipėdos miesto išorinės struktūros sprendiniai iš esmės tobulintini: 
Neapibrėžtas išorinės struktūros objektas. Ji LR TPĮ ir planavimo praktikoje suvokiama kaip už savivaldybės ribų esanti teritorija, tuo būdu išorinės dalies 
sprendiniai realizuojami dalyvaujant kaimyninių savivaldybių bei aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengime. KMS BP išorinės struktūros 
dalyje daug į vidinę struktūrą orientuotų sprendinių – jie turėtų būti persvarstyti ar perkelti į atitinkamas BP dalis. 
Nustatytas klaidingas modelis išorinės struktūros plėtrai – dekoncentracija – tai faktiškai vykstančio plėtros išsibarstymo priemiestinėje teritorijoje 
apibūdinimas. Modelis keistinas, realiausias – decentralizuotos koncentracijos.  
Galiojantys sprendiniai nenustato kaip valdyti plėtrą į priemiestį.  
Iš 22 išorinės dalies sprendinius aprašančių sprendinių 11 yra ne BP kompetencijos objektas. Jų rekomenduotina atsisakyti.   
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2. URBANISTINĖS DALIES SPRENDINIAI  

2.1. Teritorinio planavimo 
dokumentuose ruošti erdvines 
koncepcijas, suformuoti 
savivaldybės bendriesiems 
poreikiams reikalingus sklypus bei 
visuomenines erdves, 
komunikacijų koridorius, 
autotransporto, dviračių ir pėsčiųjų 
eismo tinklą, įvertinant trūkstamus 
ryšius, eismo pralaidumą tarp 
atskirų miesto rajonų: 

   

2.1.1. Paruošti rekonstruojamų ir naujai 
planuojamų gatvių techninius 
projektus pagal Bendrojo plano 
nustatytus prioritetus; 

Parengti pietinio išvažiavimo ir centrinio išvažiavimo iš uosto Baltijos pr. su  2 
lygių sankryžomis detalieji planai ir techniniai projektai. Pietinio išvažiavimo 
kartojamas detaliojo plano rengimas, koreguojamas techninis projektas 
(Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-06-25 panaikino detaliojo 
plano galiojimą).  
Parengti: Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcijos 
techninis projektas; Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos 
rekonstrukcijos projektas. 

Tai ne sprendinys, o BP 
įgyvendinimo programos dalis. 

 

2.1.2. Detaliaisiais planais ir tūriniais 
erdviniais sprendiniais nustačius 
optimaliausius bendro naudojimo 
sklypus, viešąsias erdves, 
įregistruoti juos savivaldybės 
vardu, kaip reikalingus 
bendruomenei plotus; 

Rengiami: Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis planas; Viešo naudojimo 
erdvių miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas 22012) sutvarkymo detalusis 
planas.  
Nekilnojamojo turto registre Savivaldybės vardu įregistruota: 5 kapinių ( iš jų 2 
veikiančios), 7 želdynų, 13 gatvių  bei kitų infrastruktūros objektų sklypų. 
Viešųjų erdvių poreikis urbanizuojamose teritorijose nenustatytas, tam 
rengiamas Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos 
išdėstymo bei aplinkotvarkos estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio 
tvarkymo specialusis planas 

Tai ne sprendinys, o BP 
įgyvendinimo programos dalis. 
Įgyvendinama gyvenamųjų 
kvartalų detaliuose planuose 
formuojant viešąsias erdves. 
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2.1.3. Paruošti perspektyvinių 
autotransporto, dviračių ir pėsčiųjų 
eismo takų, infrastruktūros teritorijų 
ribų planus ir žemėtvarkos 
projektus, išskiriant paimamus 
plotus visuomenės poreikiams. 

Rengiami: Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo, 
numatant jungtis su gretimybėmis, teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės 
upės, specialusis planas; Teritorijos tarp Tilžės g., Geležinkelio, Klemiškės g. ir 
kelio A13 detalusis planas; Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros 
specialusis planas, kurių tikslai - suplanuoti teritorijas susisiekimo 
infrastruktūrai, esant poreikiui, numatant paimamus plotus visuomenės 
poreikiams. Paėmimas visuomenės poreikiams reikalauja didelių lėšų.  
Įvairiuose detaliuose planuose yra numatytas paėmimas visuomenės 
poreikiams, tačiau infrastruktūros objektai suplanuoti fragmentiškai 

Tai ne sprendinys, o BP 
susisiekimo dalies įgyvendinimo 
programos dalis. Įgyvendinama, 
tačiau fragmentiškai, turėtų 
išspręsti dviračių takų specialieji 
planai. 
 

 

2.2.  Nustatyti viešųjų erdvių prioritetą 
planuojamose teritorijose ir tvarkyti 
urbanistines struktūras, išsaugant 
gamtines ir kultūros paveldo 
vertybes, vadovautis atvirumo 
visuomenei principais planuojant 
šių struktūrų kokybišką plėtrą: 

   

2.2.1. Sutvarkyti Klaipėdos piliavietę ir jos 
aplinką, atkuriant pylimus, kaip 
miesto visuomenių renginių, 
konferencijų ir turizmo traukos 
objektą; 

Parengta piliavietės galimybių studija. 
Parengtas Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, uosto 
akvatorijos ir Danės upės detalusis planas. 
Parengtas Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir 
pritaikymas, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių 
renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A techninio projekto pirmas etapas.  
Didžioji dalis sprendinių įgyvendinta 

KLP piliavietė tvarkoma, 
sprendinys įgyvendinamas. 

 

2.2.2. Sutvarkyti Danės upės krantines, 
pritaikant mažųjų laivų stovėjimui, 
kaip vieną iš svarbiausių miesto 
centro aplinkos elementų; 

Sutvarkytos Danės upės krantinės nuo Biržos tilto iki marių, numatyta įranga 
pramoginiams laivams.  
Rengiamas Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detalusis planas 

Sprendinys įgyvendinamas, 
padidėjo Danės upės krantinių 
patrauklumas tarp Biržos tilto iki 
marių. 

 

2.2.3. Sutvarkyti Jono kalnelio ir buvusio 
tabako fabriko teritoriją, pritaikant 
daugiafunkciniams kultūros 
poreikiams, viešiems renginiams; 

Įgyvendinamas projektas "Kultūros fabrikas" (buvusio tabako fabriko 
pritaikymas kultūros ir verslo reikmėms bei viešajam sektoriui). Parengta 
galimybių studija, techninis projektas. Vyksta įgyvendinimo darbai. 

Įgyvendinama.  
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2.2.4. Sutvarkyti, kokybiškai įrengti ir 
išsaugoti laisvai prieinamas 
antrosios perkėlos prieigas, 
Smiltelės upės slėnio teritoriją 
bendram naudojimui; 

Prieigos nėra įrengtos. Rengiamas Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių 
g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos riba, Upelio g. ir 
Minijos g. detalusis planas detalusis planas. Parengtas Smiltelės (Smeltalės) 
upės krantų ruožo nuo Minijos g. iki Jūrininkų per. sutvarkymas, įrengiant 
reikalingą infrastruktūrą techninis projektas 

Prieiga tik fizinė, nėra objektų, 
kurie pritrauktų lankytojus. 
Parengtas TP neužtikrina 
prieigos. 
Būtina bendradarbiauti su 
KVJUD, siekiant užtikrinti prieigą 
prie marių ties 2 perkėla ir 
Smiltelės žiotyse, pritraukti ten 
lankytojų srautus generuojančias 
funkcijas. 

 

2.2.5. Planuoti aikšteles ir pėsčiųjų alėjas 
su ypatingai kokybiška inžinerine, 
dizaino įranga; 

Sutvarkyta Mažvydo alėja. Pagal galimybes vykdomas.  
Rengiamas Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos 
išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio 
tvarkymo specialusis planas. 

Įgyvendinama, tikslinga 
specialiajame plane detalizuoti, 
diferencijuoti miesto teritorijas, 
kurioms taikomas šis sprendinys. 

 

2.2.6.  Kokybiškai įrengti saugias prieigas 
miestiečiams ant šiaurinio ir 
pietinio įplaukos molų; 

Sutvarkytos šiaurinio molo prieigos ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 
lėšomis suprojektuotas pietinio molo prieigų sutvarkymas. 
Rengiamas Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių 
objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas. 
Plano rengimo metu sulaukta KVJUD nepritarimo prieigai prie šiaurinio molo. 

Sprendinys įgyvendinamas, bet 
reikalingas susitarimas su 
KVJUD dėl perspektyvinės 
miesto ir uosto plėtros 
suderinimo. 

 

2.2.7.  Sutvarkyti KNNP krantines prie 
marių, pritaikant jas pramoginių 
laivų stovėjimo galimybėms. 
Krantinių sutvirtinimą planuoti kaip 
kompensacinę priemonę dėl uosto 
gilinimo darbų; 

Vykdomas. 
Rengiamas Teritorijos (apie 30 ha) Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo 
jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis planas, planuojamas 
baigti 2015 m. Problemos dėl sudėtingos teritorijos ir PAV parengimo - dėl 
uosto gilinimo nenumatyta tvirtinti krantų. 

Parengtas uosto gilinimo PPL, 
atliktas SPAV, kuriame numatyti 
preliminarūs sprendiniai. 
Sprendinys turi būti derinamas su 
KVJU plėtra, BP sprendiniais. 
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2.2.8.  Perplanuoti Danės upės dešiniojo 
kranto teritoriją tarp Marių ir N. 
Uosto ir prie N. Sodo g. tęsinio, 
keičiant paskirtį, atsisakant 
gamybinės ir krovos veiklos, 
atveriant miesto centrą į vandens 
erdves. 

Privačiomis lėšomis ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro iniciatyva įvyko 2 
konkursai, nagrinėjantys šią teritoriją. Pagal Teritorijos Naujojoje Uosto g. 3 
detalųjį planą tai inžinerinės infrastruktūros/susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų statybos teritorija. Teritorijoje yra daug 
pastatų, kurie yra išnuomoti. Nėra apsispręsta dėl Muzikinio teatro vietos. Šios 
teritorijos paėmimas neturi konkrečių tikslų ir yra komplikuotas dėl ne 
Savivaldybės valdomų pastatų, disponavimas kuriais suponuoja teisę į žemę. 

Teritorija esminė užtikrinant 
miesto prieigą prie marių, 
reikalinga parengti tai 
užtikrinančius teritorijų planavimo 
dokumentus, diskutuoti su 
teritorijos savininku, pritraukti ES 
lėšas teritorijos tvarkymui, 
valymui, vystymui. Diskutuoti su 
savininku ir miesto bendruomene 
dėl visuomeninės funkcijos 
pritraukimo. Reikalinga didesnė 
savivaldybės iniciatyva. 

 

2.3.  Paruošti daugiabučių gyvenamųjų 
kvartalų renovacijos projektus 
kokybiškam jų pertvarkymui: 

 Tai daugiau įgyvendinimo 
programos sprendinys – BP 
turėtų nustatyti kriterijus 
„kokybiškam pertvarkymui“. 
Esminių sprendimų iki šiol 
nepadaryta, kvartalų ateitis 
neaiški. Reikalingos diskusijos su 
gyventojais, visuomene tam, kad 
apsispręsti dėl renovacijos 
scenarijaus. Pirmiausia turi būti 
parengtos kvartalų vystymo 
galimybių studijos, po to DP.  

 

2.3.1. Rekonstruoti mikrorajonines ir 
kvartalines gatves, privažiavimus, 
įrengiant spec. transporto 
apsisukimo aikšteles, padidinant 
automobilių stovėjimo aikšteles; 

Sprendinys vykdomas rengiant daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų 
detaliuosius planus. 

Reikėtų atskirti savivaldybės ir 
pačių gyventojų atsakomybes 
susisiekimo infrastruktūros 
vystyme. 
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2.3.2. Paruošti tipinių gyvenamųjų namų 
tipinius renovacijos projektų 
variantus renovacijos tempams 
paspartinti bei renovacijos kaštų, 
finansavimo šaltinių bei paskolų 
esminėms sąlygoms nustatyti 

Paruošti tipinių gyvenamųjų namų 5 tipinių renovacijos projektų variantai.  
Patvirtinta Partnerystės (dėl projekto „Daugiabučių namų modernizavimo 
skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo dėl energinio 
efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje) sutartis ir 
Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 
programa. Pradėtas jos įgyvendinimas. 

  

2.3.3.  Išduodant projektavimo sąlygų 
sąvadus renovacijos projektams, 
reikalauti  renovacijos 
kompleksiškumo: kokybiškai 
pagerinti visą aplinką, susisiekimo 
sistemą, inžinerinio aprūpinimo 
kompleksą, poilsio, apželdinimo 
plotus; 

Nevykdomas.  
Tikslinėje teritorijoje numatomas kompleksiškumas vykdant renovaciją. 2014 
m. turi būti rengiama galimybių studija. 

Deklaratyvus sprendinys – tai turi 
būti numatyta daugiabučių 
gyvenamųjų kvartalų renovacijos 
projektuose. 

 

2.3.4. Nustatyti esamų gyvenamųjų 
mikrorajonų, kvartalų ar namų 
grupių renovacijos eiliškumą, 
pradedant nuo seniausių rajonų, 
atsižvelgiant į socialines 
pasekmes. 

Neaktualu, renovacija efektyviau vykdoma gyventojų iniciatyva. Reikia atskiro plano arba tai turi 
būti BP sprendinys 

 

2.4.  Perduoti planavimo organizatoriaus 
teises, siekiant pakeisti žemės ūkio 
paskirtį į kitą detaliajam planavimui 
tik tuo atveju, jeigu įvykdytos tokios 
sąlygos: 

Vykdomas, kai žemės ūkio paskirties žemės savininkai pageidauja rengti 
detaliuosius planus ir keisti paskirtį į kitos paskirties, dalinti žemės sklypus, kai 
šalia sklypų nėra suplanuoto (ar esamo) privažiavimo, inžinerinių tinklų. 

Sprendinys deklaratyvus - 
reikalinga tiksli tvarka ir metodika 
kaip tai įgyvendinama. Pagal 
bendrus teiginius negalima 
kontroliuoti ar jo laikomasi. 
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2.4.1 Jeigu statytojai organizuotai 
planuoja spręsti infrastruktūros ir 
žemės naudojimo būdo keitimo 
klausimus ir įgyvendinti 
sumanymus, nesuardančius 
bendrajame plane patvirtintų 
transporto ir inžinerinės 
infrastruktūros principinių 
sprendinių; 

Sprendinys aktualizuotinas, nes 
nebėra organizatoriaus teisių 
perdavimo. KMS turi pati 
aktyviau planuoti teritorijas – 
parengti naujai užstatomų 
teritorijų DP ar BP. 
Planuojamoje parengti 
prioritetinių plėtros zonų 
schemoje tikslinga diferencijuoti 
plėtrai numatytas teritorijas pagal 
jų išvystymui reikalingų investicijų 
apimtį. 

 

2.4.2. Susisiekimo tinklo parametrai 
atitiks bendrojo plano sprendinius ir 
perspektyvinius poreikius, išskiriant 
žemės plotus transporto ir 
komunikacijų koridoriams, kur 
planavimo organizatorius 
įsipareigos įrengti objektus 
aptarnaujančią infrastruktūrą; 

 

2.4.3.  Tinklus eksploatuojančių 
organizacijų planavimo sąlygomis 
nustatytas realiai galimas 
prisijungimas prie centralizuoto 
inžinerinio aprūpinimo tinklo ir 
specialiaisiais planais pagrįstos šio 
tinklo plėtros techninės bei 
ekonominės galimybės; 

 

2.4.4.; Planuojama ne tik inžinerinė, bet ir 
socialinė infrastruktūra 

 

2.4.5.  Atliekamas išsamus strateginių 
pasekmių vertinimas. 

Kartojami teisės aktų 
reikalavimai. 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 116 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

2.5: Inicijuoti rekreacinių zonų tvarkymą 
ir plėtrą, kaip pajūrio miesto poilsio, 
sporto ir pramogų verslo 
prioritetinę dalį 

   

2.5.1.  Pastatyti aukštos kokybės 
būtiniausius Smiltynės rekreacinės 
infrastruktūros aptarnavimo 
objektus: viešuosius tualetus, 
vandenvalos, vandentiekio, 
gelbėjimo stočių, apšvietimo ir 
gaisrų gesinimo įrenginius; 

Nevykdomas. 
Pastatyti 2 konteineriniai tualetai Smiltynėje.  
Pagal projektą „Mano socialinė atsakomybė“ pradėtas 2 konteinerinių tualetų 
įrengimas prie abiejų perkėlų. 
Rengiami: Buvusių karinių objektų (6 ha) Smiltynėje detalusis planas; Buvusių 
karinių objektų (10 ha) Smiltynėje detalusis planas 

Smiltynės rekreacinis potencialas 
vystomas prastai, trūksta 
infrastruktūros. 

 

2.5.2. Atlikus galimybių studiją patikslinti 
Smiltynės detaliojo plano 
sprendinius, įvertinant pramoginių, 
burinių laivų stovėjimo ir 
aptarnavimo vietas, krantinių 
tvirtinimą ir įrangą 

Rengiamas Teritorijos (apie 30 ha) Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo 
jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis planas. 

Tai įgyvendinimo programos 
sprendiniai. 

 

2.5.3. Paruošti Girulių miško dalies 
pertvarkymo į mišką-parką 
projektą, pramonės teritorijos prie 
Melnragės apsaugos zonos 
apželdinimo planą 

Parengtas Klaipėdos miesto teritorijoje esančių valstybinių miškų miškotvarkos 
projektas.  
Apsaugos zonų apželdinimo planas neparengtas. 

Tai įgyvendinimo programos 
sprendiniai  
Miškotvarkos projektas nesusijęs 
su rekreacija. 

 

2.5.4. Melnragės ir Girulių rekreacinėje 
zonoje suplanuoti sklypus 
susisiekimo ir rekreacinės 
infrastruktūros objektų statybai, 
ruošti miškotvarkos planus 
rekreacijai 

Parengtas Klaipėdos miesto teritorijoje esančių valstybinių miškų miškotvarkos 
projektas.  
Rengiami: Teritorijos (apie 34 ha) Girulių detalusis planas; Teritorijos nuo 
Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio 
karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas; Rekreacinių teritorijų nuo 
Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, 
upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialusis planas. 

Melnragės ir Girulių miškai 
rekreacijai nepritaikyti. 
Reikia vystymo koncepcijos ar 
galimybių studijos. 
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2.5.5.  Paruošti Kuršių marių pakrantės iki 
III vandenvietės teritorijos 
sutvarkymo, apželdinimo planus 
sporto, vandens turizmo ir 
mėgėjiškos žūklės bazių statybai; 

Nevykdomas.  
KVJUD 2014 m viduryje planuoja atnaujinti mažųjų valčių prieplaukos statybą 
(pagal KVJUD 2014-04-03 raštą Nr.UD-9.1.4.-1178). 
 

Plano parengimas – tai BP 
įgyvendinimo programos dalis. 
Reikalingi konceptualūs 
apsisprendimai dėl pietinių uosto 
vartų ir greta esančių teritorijų 
plėtros, III vandenvietės 
perspektyvų ir iškėlimo 
galimybių, Vilhelmo kanalo 
atgaivinimo pritaikant sportui, 
rekreacijai, kultūriniai ir 
pažintiniam turizmui. 

 

2.5.6.  Savivaldybės Miesto ūkio 
departamentui  išaiškinti ir 
panaikinti visus Danės upės ir jos 
slėnio teršimo šaltinius ir užbaigti 
Danės upės valymo darbus, 
paruošti Danės upės krantinių su 
dviračių takais, poilsio aikštelių, 
prieigų bei privažiavimų, atvirų 
visuomenės poreikiams, įrengimo 
projektus etapiškai jiems 
įgyvendinti; 

Parengti: Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio 
(Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas; Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, 
Artojų g., Skvero ir Danės upės detalusis planas.  
Rengiami: Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas; 
Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detalusis planas. 
Danės upės krantinių su dviračių takais įrengimas įgyvendinamos etapais. 
 
 

Ne BP sprendinys nustatyti 
taršos šaltinius. 
Infrastruktūra planuojama ir 
kuriama. 

 

 

2.5.7.  Pirmiausia įrengti viešuosius 
tualetus, prijungtus prie miesto 
tinklų greta takų į pliažus; 

Vykdomas. 
Pastatyti 4 konteineriniai tualetai: 1 Kruizinių laivų terminale, 2 Smiltynėje ir 1 
Melnragėje. 
Pastatytas 1 stacionarus tualetas Giruliuose, Skautų g.  

Ne BP lygmens, juo labiau ne 
urbanistinės dalies sprendinys. 
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2.5.8.  Įrengti naują dviračių taką pajūryje, 
kuris  sujungtų Švyturio gatvę, 
Melnragę, Girulius, Karklę; 

Trūksta dviračių takų jungčių nuo Švyturio g. iki Melnragės ir nuo Girulių iki 
Karklės. 
Rengiamas Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės 
dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio 
specialusis planas, kuriame planuojamos jungtys nuo Melnragės iki Girulių. 
 

BP susisiekimo dalies 
sprendinys. 
Trūksta jungties nuo Girulių iki 
miesto ribos. 
Jungtis nuo Girulių iki Karklės yra 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
teritorijoje - būtina tarpusavyje 
derinti sprendinius. 

 

2.5.9.  Išsaugoti ir kur įmanoma išplėsti, 
kokybiškai įrengti poilsio, sporto 
aikšteles, sujungiant pėsčiųjų ir 
dviračių takais želdynų juostą, 
pritaikytą rekreacijai daugiabučių 
gyvenamųjų namų rajonuose; 

Vykdomas nuolat, rengiant detaliuosius planus, techninius projektus ir juos 
įgyvendinant. 

Yra esamas takas jungiantis 
gyvenamųjų rajonų žaliąsias 
erdves. Trūksta jungčių su kitais 
takais, pvz. Jūrininkų prospektas, 
tarp Baltijos per. Ir Kauno g. 

 

2.5.10.  Paruošti rekreacinių zonų plėtros 
prioritetinių veiksmų planą ir 
rekreacinės infrastruktūros 
specialųjį planą; 

Rengiamas Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės 
dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio 
specialusis planas. 
Prioritetai sudėlioti Klaipėdos m. savivaldybės 2013-2020 m. strateginiame 
plėtros plane. 

Tai – BP sprendinių įgyvendinimo 
programos dalis. 

 

2.5.11.  Smiltynėje atkurti senąjį pašto 
kelią, pritaikant kelius ir statinius 
arkliams, numatyti garlaivių, 
pramoginių laivų prieplaukas, 
maršrutus mariose; 

Nevykdomas. Dėl garlaivių ir laivybos 
bendradarbiauti su KVJUD. 
Paleistas maršrutas į Nidą. 

 

2.5.12.   Smiltynės nuotekų valymo 
įrenginius planuoti kartu su 
delfinariumo plėtra; 

Parengtas Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2 detalusis planas. Ne urbanistinės dalies 
sprendinys. 
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2.5.13.  Kuršių nerijos nacionalinio parko 
Smiltynės priešgaisrinio gelbėjimo 
padalinį prijungti prie bendros 
miesto priešgaisrinės gelbėjimo 
sistemos, detaliais planais 
numatant vietas. 

Nevykdomas. Ne BP sprendinys.  

2.6.  Kompleksiškai įvertinus aukštybinių 
pastatų specialųjį planą ir pajūrio 
kraštovaizdžio plano koncepciją, 
nutarta aukštybiniais pastatais 
formuoti naują moderniško miesto 
įvaizdį, siluetą, planuojant juos: 

Parengta Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema – 
specialusis planas. 

  

2.6.1. Pagrindinių miesto įvažiavimų 
zonose prie Taikos pr., Jūrininkų 
pr. Baltijos pr., Agluonos g., Minijos 
g., Šilutės pl., Kauno g. ir Sausio 
15-osios g., Herkaus Manto g 

Specialiojo plano sprendinių laikomasi. 
Rengiamas Teritorijos (apie 47 ha) tarp Baltijos pr., Minijos g. ir Šilutės pl. 
detalusis planas, kuriame suformuota urbanistinė kaita Baltijos pr. išklotinėje. 

Aukštybinių pastatų SP 
integruotinas į BP, atsižvelgus į 
miesto potencialą ir raidos 
tendencijas būtina dar kartą 
išanalizuoti realų tokių pastatų 
poreikį bei prognozuojamą 
poveikį miesto siluetui. 

 

2.6.2. Aplink miesto centrinę dalį, 
išskyrus senamiestį ir Nacionalinį 
parką 

   

2.6.3. Pakrantės ruože nuo Melnragės iki 
Girulių formuojant modernišką 
miesto siluetą iš jūros pusės 
atskiromis vertikalėmis gamtiniame 
fone pagal kraštovaizdžio 
koncepciją plano ketvirtame tome. 

2013-10-14 Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas dėl 
koncepcijos naikina šį sprendinį. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

2.7.  Aukštybinių pastatų planavimas turi 
būti nagrinėjamas tūrinio erdvinio 
kvartalo vystymosi kontekste. 
Aukštybiniai pastatai turi būti 
vertikalės proporcijų, išraiškingo 
silueto ir viršūnės. 

Specialiojo plano sprendinių laikomasi.   

2.8.  Vertinant teritorinio planavimo 
dokumentų ir poveikio aplinkai 
sprendinių pasekmes, pirmiausia 
vadovautis savivaldybės 
atstovaujamu miestiečių viešuoju 
interesu, poreikiu, remtis 
Nacionaline darnaus vystymosi 
strategija ir KNNP nuostatais parko 
teritorijoje. 

Vykdomas. Ne BP sprendinys, o 
reikalavimas laikytis teisės aktų 
reikalavimų. 

 

2.9.  Naujame miesto centre sportinį 
kompleksą, areną ir parodų, 
visuomeninį centrą planuoti 
teritorijoje tarp Taikos pr., Baltijos 
pr., Minijos, Dubysos gatvių, 
išryškinant jį vertikaliais tūriais 
bendrame miesto siluete. Kvartalo 
centre turi būti įrengta pėsčiųjų 
aikštė prie arenos su požemine 
automobilių saugykla. 

Rengiamas Teritorijos (apie 47 ha) tarp Baltijos pr., Minijos g. ir Šilutės pl. 
detalusis planas.  
Sprendinys įrengti požeminę automobilių saugyklą - ekonomiškai nepagrįstas.  
Arena pastatyta. 
Rengiamas Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru 
techninis projektas. 

Kompleksas formuojamas.   

2.10.  Rekreacinėse teritorijose, 
Smiltynėje, Giruliuose išsaugoti 
vertingą užstatymo charakterį, 
ribojant aukštį, suskaidytą atskirų 
nedidelių tūrių pastatais. Vertinant 
pasiūlymus vadovautis 2.7 punktu. 

Vykdomas Siluetas išsaugomas, tačiau 
rekreacinis potencialas 
neišnaudojamas, veikla 
nevyksta. 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 121 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

2.11.  Siekiant užbaigti erdvinį miesto 
pagrindinio įvažiavimo ir 
kompozicinių ašių formavimą,  
aukcione pirmiausia parduoti 
žemės sklypus prie Vilniaus plento, 
Baltijos prospekto, Taikos 
prospekto ir Minijos, Naujosios 
Uosto gatvių. 

Pagal parengtus teritorijų detaliuosius planus aukcionuose parduoti visi žemės 
sklypai prie Baltijos pr. – 14 sklypų, prie Taikos pr. – 6 sklypai, išnuomoti 
aukcionuose prie Naujosios Uosto g. - 5 sklypai.  
Parduoti sklypai prie Minijos g.  
Prie Vilniaus gatvės skelbtas aukcionas, tačiau nebuvo dalyvaujančių. 

Ne BP sprendinys.  

2.12.   Realizuojant šio plano sprendinius, 
pirmiausia, reikia atlikti šiuos 
detaliuosius planus: 

 Tai yra ne sprendiniai, o į 
įgyvendinimo programa. 

 

2.12.1.  Viešųjų erdvių senamiestyje, 
centre, Smiltynėje prie antrosios 
perkėlos, laivų kapinių ir jūros 
pakrantėje su miškotvarkos 
projektais; 

Rengiami: Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis planas; Viešo naudojimo 
erdvių miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas 22012) sutvarkymo detalusis 
planas.  
Parengtas Klaipėdos miesto teritorijoje esančių valstybinių miškų miškotvarkos 
projektas. 

 

2.12.2. Rekonstruojamų sankryžų ir 
magistralinių gatvių, kur 
numatomas turto, žemės 
paėmimas visuomenės poreikiams 

Rengiami: Klaipėdos miesto rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo, 
numatant jungtis su gretimybėmis, teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės 
upės, specialusis planas; Teritorijos tarp Tilžės g., Geležinkelio, Klemiškės g. ir 
kelio A13 detalusis planas, kurių tikslai - suplanuoti teritorijas susisiekimo 
infrastruktūrai, esant poreikiui, numatant paimamus plotus visuomenės 
poreikiams. 
Įvairiuose detaliuose planuose yra numatytas paėmimas visuomenės 
poreikiams, tačiau infrastruktūros objektai suplanuoti fragmentiškai.   

 

2.12.3.  Teritorijos tarp Minijos g. ir 
Smiltelės upės; 

Parengtas Teritorijos tarp Minijos g., Smiltelės g., Smiltelės upės ir žemės 
sklypo Minijos g. 169A detalusis planas. 

 

2.12.4. Teritorijos Smiltynėje į pietus nuo 
2-os perkėlos prie marių; 

Rengiamas Teritorijos (apie 30 ha) Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo 
jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis planas, 

 

2.12.5. Labrenciškių 2-os eilės Rengiamas Medelyno gyvenamojo rajono detalusis planas.  
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

2.12.6. Danės g. tęsinio iki Artojų g. ir 
Danės upės pakrančių, numatant 
pramonės konversiją. 

Parengti: Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio 
(Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas; Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, 
Artojų g., skvero ir Danės upės detalusis planas. 

 

2.13  Prie miesto pagrindinių gatvių 
esantys sklypai gali būti 
daugiafunkcinio panaudojimo, 
intensyvumą numatant ne didesnį 
kiek galima sutalpinti automobilių 
saugyklų pagal bendro ploto normą 
sklype. 

Vykdomas. Sprendinys kertasi su pagrindiniu 
brėžiniu, kuriame numatytas 
monofunkcinis panaudojimas. 
Intensyvumą apsprendžia kiti - 
urbanistiniai kriterijai, o ne 
automobilių stovėjimo vietų 
skaičius. 
Konkretizuoti gatves. 

 

2.14. Vykdant detaliuosius planus 
daugiafunkcinėse teritorijose būtina 
koncepcijos lygmenyje išnagrinėti 
eismo organizavimo pagerinimo 
schemas, socialinių objektų poreikį, 
nurodyti kiek jų įrengia planavimo 
užsakovai, kaip numato vystyti 
inžinerinę infrastruktūrą 

Vykdomas. Įgyvendinama.  

2.15  Išsaugoti esamus laisvus priėjimus 
gyventojams prie marių ir vandens 
erdvių ir atlaisvinti naujus, siekiant 
įrengti pramoginių laivų sustojimo 
vietas, apžvalgos aikšteles, ruošti 
poilsio pramogų renginius, 
susijusius su jūra, upėmis. 

Parengti: Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės 
detalusis planas; Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos 
kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas; Teritorijos tarp Pilies 
gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, uosto akvatorijos ir Danės upės detalusis 
planas. 
Rengiami: Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės 
dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio 
specialusis planas; Teritorijos (apie 34 ha) Giruliuose detalusis planas; Danės 
upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detalusis planas; Teritorijos nuo 
Audros g. tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo 
vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas. 

Sprendinys deklaratyvus, 
įgyvendinimas labai sudėtingas – 
neaišku kur tie priėjimai, laivų 
sustojimo vietos ir t.t. - BP turi 
numatyti priėjimus, bendro 
naudojimo erdves prie marių, 
funkcinius ryšius tarp šių erdvių ir 
gyvenamųjų teritorijų.  
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2.16. Projektuojant objektus esamam 
kvartale kur įrengtos gatvės 
statytojas prieš  prašydamas 
leidimo statybai - privalo paruošti 
darbų organizavimo projektą, 
numatant statybos mechanizmų 
judėjimą taip, kad nepabloginti 
gyvenamosios ir verslo aplinkos 
gretimybėms, kvartalo 
gyventojams. 

Vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. Ne BP sprendinys.  

 

KMS išvados 
Per laikotarpį 2007-2012 m. iš viso parengti 453 teritorijų planavimo dokumentai. Iš jų: 22 specialieji planai (t. sk. 11 specialiųjų planų, patvirtintų ne savivaldos 
institucijos), 337 detalieji planai bei 101 planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. BP pakeitimų nebuvo. 
Iš 2007-2010 m. patvirtintų detaliųjų planų, didžiausia jų koncentracija buvo miesto pramoninėse dalyse, miesto centrinėje dalyje ir miesto šiaurinėje dalyje, 
2011 m. – pietiniuose miesto rajonuose, 2012 m. - miesto šiaurinėje dalyje. 
Iš 2007–2010 m. išduotų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti, daugiausia jų buvo išduota teritorijoms, esančioms šiaurinėje miesto dalyje, 2011 m. 
– pietinėje miesto dalyje ir pramonės rajonuose, 2012 m. - centrinėje miesto dalyje. 
Per 2013 m. iš viso parengti 111 teritorijų planavimo dokumentai. Iš jų: 2 specialieji planai (t. sk. 1 specialusis planas, patvirtintas ne savivaldos institucijos), 
24 detalieji planai bei 86 planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Iš 2013 m. patvirtintų detaliųjų planų, didžiausia jų koncentracija buvo 
miesto centrinėje dalyje ir miesto šiaurinėje dalyje. BP pakeitimų nebuvo. 
2007 m. buvo išduoti 293 statybą leidžiantys dokumentai, 2011 m. išduoti 243 leidimai, 2012 m. išduota 215 leidimų. 2007 m. gyvenamajai statybai išduota 
240 leidimų, 2011 m. išduota 119 leidimų, o 2012 m. išduotas 151 leidimas. 2007 m. negyvenamajai statybai išduoti 89 leidimai, 2011 m. – 73 leidimai, 2012 
m. - 56 leidimai. 2013 m. išduoti 311 leidimai, iš jų gyvenamajai statybai išduota 217 leidimai, negyvenamajai statybai išduota 71 leidimai. 
Einamuoju laikotarpiu įvyko ES projekto „Teritorinio planavimo dokumentų rengimas“ I ir II etapo vykdymas. Buvo/yra rengiami 23 teritorijų planavimo 
dokumentai, kurių organizatorius buvo/yra KMSA direktorius. Iš jų iki 2014 m. patvirtinti 8. 
Kiekybinė Klaipėdos miesto plėtra vyko mažesniu mastu, nei buvo numatyta BP. Pietinės miesto dalies plėtra vyko neintensyviai, tačiau pastatyta keletas 
svarbių transporto, gyvenamųjų bei komercinių objektų. Intensyviausiai plėtra vyko šiauriniuose miesto rajonuose. Daugiausia tai buvo gyvenamieji objektai, 
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tačiau pastatyta ir keletas prekybos centrų. Miesto centrinėje dalyje svarbiausi nauji objektai – pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas per geležinkelį, multifunkcinė arena 
Kauno gatvėje, dalis onkologinio centro komplekso, Klaipėdos piliavietės tvarkymas, Danės upės krantinės, Senoji perkėla. Plėtra vyko ir LEZ teritorijoje.   
Kokybinė plėtra vyko taip pat mažesniu mastu, nei buvo numatyta. Intensyviausiai ji vyko centrinėje miesto dalyje. Šiaurinėje miesto dalyje pastatytas aukštojo 
mokslo daugiafunkcinis kompleksas. Naujojo miesto centro dalyje pastatyta multifunkcinė arena. Dalis ambicingų gyvenamųjų kvartalų projektų, pvz. vykdant 
pramonės teritorijų konversiją, neįgyvendinti, ištikus ekonominei krizei. Svarbiausi BP sprendiniai yra realizuoti plėtojant visuomenines ir rekreacines 
teritorijas, tačiau ir šiuo atveju įgyvendinta mažoji sprendinių dalis. Per nagrinėjamą laikotarpį įvairiose miesto vietose vyko prekybos centrų statybos, buvo 
statomi kiti komerciniai ir paslaugų objektai. 
Naujos statybos perspektyvas galima vertinti pagal išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičių. Klaipėdos mieste, kaip ir visoje šalyje, vyrauja individualių 
namų statyba. Išduotų gyvenamąją statybą leidžiančių dokumentų skaičius augo, o negyvenamąją – mažėjo. Nauja statyba Klaipėdos mieste daugiausia 
koncentravosi šiauriniuose miesto rajonuose, pastebimas augimas centrinėje miesto dalyje, o mažiausia jos koncentracija - pietinėje miesto dalyje. 2009-2010 
m. daugiausiai statybą leidžiančių dokumentų išduota Tauralaukio, Labrenciškės, Luizės, Kretingos, Paupių rajonuose. 2011 m. daugiausia leidimų išduota 
Paupių ir Tauralaukio rajonuose. 2012 m., kaip ir anksčiau, daugiausia leidimų išduota Tauralaukio rajone, tačiau pagausėjo išduotų leidimų ir Labrenciškės, 
Dragūnų, Kretingos, Baltijos rajonuose.  
Atsigaunant NT rinkai jaučiama kokybiško gyvenamojo ploto paklausa. Dalis pietinėje miesto dalyje pastatytų ir suplanuotų gyvenamųjų statybų nebeatrodo 
patrauklios NT vystytojams. Labiau linkstama į šiaurinės ir centrinės miesto dalies vystymą. 
Miesto centre numatytos konversinės teritorijos juda vangiai. Tam turėjo įtakos ekonominė krizė. Daliai teritorijų yra parengti detalieji planai, kurie numato 
pramonės ir sandėliavimo iškėlimą bei gyvenamosios-komercinės statybos plėtrą, tačiau nagrinėjamu laikotarpiu reali konversija nevyko, teritorijų naudotojai 
siekia išsaugoti esamą žemės naudojimo būdą ir vykdyti miesto centrui netinkamą veiklą. Savivaldybė parengė elektrinės iškėlimo detalųjį planą ir rengia 
rekreacinės teritorijos prie Joniškės gatvės ir Liepų gatvės tilto sutvarkymo detalųjį planą, tiesia dviračių takus palei Danės upę, tvarko krantines (dalis 
sutvarkyta, kitą dalį siekiama sutvarkyti iš 2014-2020 m. ES paramos), pradedamas rengti naujo tilto projektas ir rengiamasi statyboms. 2014 m. baigiamas 
statyti Kultūros fabrikas taip pat yra gera pradžia kūrybinėmis industrijomis „įpūsti“ gyvybės vadinamai Jono kalnelio neįsisavintai teritorijai. Tikimasi, kad tai 
paskatins konversinių teritorijų sugrąžinimą miestui ir jo gyventojams. 
 
Eksperto išvados 
Klaipėdos miesto savivaldybės BP urbanistinė dalis keistina ar tobulintina iš esmės. 
Urbanistinės dalies sprendiniai yra labiau BP sprendinių įgyvendinimą aprašanti programa, konkrečiai nurodanti kur kokius dokumentus ir ką parengti, bet ne 
miesto struktūrą reglamentuojanti viena iš pagrindinių BP dalių. 
Nenustatytos miesto struktūros pagrindinės dalys – centrai (monocentris ar daugiacentris miestas?), skirtingos morfologinės struktūros mišrūs ir gyvenamieji 
kvartalai (vienas iš esminių Klaipėdos savitumo bruožų), apart deklaratyvių teiginių neišspręsta miesto prieiga prie marių (viešų erdvių prie vandens 
išsidėstymas, struktūriniai ir funkciniai ryšiai su kitomis miesto dalimis), sunkiai suvokiamos gairės priemiestinės zonos urbanizavimui (bendri teiginiai bet ne 
teritoriniai sprendiniai), nenumatyti plėtros prioritetai. 
Nereglamentuoti esminiai miesto struktūros parametrai – pastatų aukštingumas, užstatymo intensyvumas, kurie iš esmės nustato galimus plėtros mastus 
skirtingose miesto zonose – centruose, mišriuose, gyvenamuosiuose kvartaluose, priemiestinėje zonoje. Daug kur BP reglamentuoja kitų, žemesnio lygmens 
dokumentų sprendiniuose analizuotinus dalykus – konkrečius pastatus ar infrastruktūros objektus. 
Teritorijų naudojimas reglamentuojamas nustatant teisės aktuose nurodytus konkrečius teritorijos naudojimo būdus. Tai labai stabdo veiklos pasirinkimo laisvę 
potencialiems investuotojams, kurie investicijų atsisako susidūrę su norimos veiklos formaliu neatitikimu galiojančiam bendrajam planui. Dabartinė tiek 
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Lietuvos tiek pasaulio teritorijų planavimo praktika nustato kitokį – daugiafunkcinį žemės naudojimo reglamentavimo principą, derinant jį su aplinką 
įtakojančios plėtros apimties (UI, UT, aukštingumas) reglamentavimu.  
Nenustatyti reikalavimai prekybos centrų išdėstymui, deklaruojama jų statybos priemiestinėje zonoje politika prieštarauja mieste susiklosčiusiai praktikai, todėl 
ji tikslintina arba peržiūrėtina iš esmės. 
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3.  SUSISIEKIMO DALIES SPRENDINIAI  

3.1. Kompleksiškai įvertinus patvirtintus 
detaliuosius planus ir vystymosi 
tendencijas, Klaipėdos miesto 
susisiekimo sistemos vystymo 
galimybių studijas, specialiuosius 
planus nustatyti prioritetai: 

 Klaipėdos miesto bendrojo plano 
Susisiekimo dalies sprendinių 
įgyvendinimo prioritetai dalinai nustatyti 
„Klaipėdos miesto plėtros strateginiame 
plane 2007–2013 metams“ ir „Klaipėdos 
miesto savivaldybės 2013–2020 metų 
strateginiame plėtros plane“. 2014-2015 
m. numatoma parengti „Klaipėdos miesto 
susisiekimo plėtros studiją ir darnaus 
judumo planą 
„Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros 
studija ir darnaus judumo planas“ turėtų 
detalizuoti dar neįgyvendintus Klaipėdos 
miesto bendrojo plano susisiekimo dalies 
sprendinius, nustatyti prioritetus ir pateikti 
sprendinių įgyvendinimo programą. 

 

3.1.1.  Rekonstruoti miesto ir uosto 
centrinį įvažiavimą su 2 lygių 
sankryžomis Vilniaus pl., Baltijos 
pr. iki Nemuno g., kaip LRV 2003-
10-07 nutarimu Nr.1239 patvirtintą 
tarptautinį Europos kelių tinklo 
tęsinį mieste valstybės lėšomis; 

Parengtas Teritorijos prie Baltijos pr., Baltijos pr. ir Šilutės pl. bei 
Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų detalusis planas ir techniniai 
projektai.  
LRS 2013-06-18 nutarimu Nr.XII-381 0,6 km Baltijos prospekto 
pripažinta ypatingos valstybinės svarbos projektu.  

2012 m. Jakų žiedinė sankryža arba Jakų 
žiedas rekonstruota į skirtingų lygių 
sankryžą, kuri susideda iš žiedinės 
sankryžos ir virš jos einančių estakadų. 
Sankryžoje susijungia magistralės A1 
Vilnius–Kaunas–Klaipėda, A13 Klaipėda–
Liepoja, krašto keliai 141 Kaunas–
Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, 227 Jakai–
Dovilai–Laugaliai. Keliai sutampa su 
Klaipėdos miesto Vilniaus pl., Palangos 
pl. bei kitomis gatvėmis. 
Tolimesnį miesto ir uosto centrinio 
įvažiavimo plėtros poreikį siūlytume iš 
naujo įvertinti atliekant išsamią galimybių 
studiją. 
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3.1.2.  Šilutės plentą rekonstruoti iki 6 
eismo juostų atkarpoje tarp Tilžės 
ir Kauno gatvių su naujomis 
sankryžomis; 

Nevykdomas. Šilutės pl. rekonstrukcijos poreikį 
siūlytume iš naujo įvertinti atliekant 
išsamią galimybių studiją. 

 

3.1.3.  Įrengti Danės gatvės tęsinį iki 
Artojų gatvės, rekonstruoti viaduką, 
įrengiant nuvažiavimą iš Priestoties 
g. į Liepų g. sunkiajam transportui; 

Parengtas Teritorijos tarp Danės upės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir 
Danės upės detalusis planas. Neparengtas techninis projektas.  
Nuvažiavimas įrengtas.  

Būtina nustatyti įgyvendinimo prioritetą ir 
finansavimo šaltinius 

 

3.1.4.  Pastatyti naują  tiltą nuo Bangų g. 
iki Danės g.; 

2004 m. parengtas Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos 
supančios aplinkos detalusis planas. 
Rengiamas Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios 
aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų 
gatvės detalusis planas.   
Tiltas įtrauktas į tikslinę teritoriją. Jo statyboms siekiama gauti ES 
paramos lėšų.  

Rengiamas detalusis planas turi atsakyti į 
klausimą, kaip toliau bus įgyvendinamas 
šis BP sprendinys. Taip pat būtina 
nustatyti įgyvendinimo prioritetą ir galimus 
finansavimo šaltinius. 

 

3.1.5.  Užbaigti Klaipėdos miesto 
centrinės dalies žiedinį ir 
paskirstomąjį gatvių tinklą, 
rekonstruojant  S. Dariaus ir S. 
Girėno, Bangų ir Galinio Pylimo 
gatves bei žiedinę sankryžą Taikos 
prospekto pradžioje. Rekonstruoti 
Tiltų gatvę į pėsčiųjų gatvę; 

Rekonstruotos S.Dariaus ir S.Girėno, Galinio Pylimo, Tiltų, Turgaus 
gatvės. 
Tiltų gatvės rekonstrukcija į pėsčiųjų ir Taikos prospekto žiedinės 
sankryžos rekonstrukcija negalima, kol nėra naujo tilto (žiūr. p. 3.1.4.).  

Vykdoma kartu su 3.1.4.  

3.1.6.  Įrengti pietinį Klaipėdos 
išvažiavimą iš pietinės jūrų uosto 
dalies ir Tarptautinės perkėlos, 
rekonstruojant ir pratęsiant 
Perkėlos gatvę iki 141 kelio 
valstybės lėšomis; 

Įgyvendinamas projektas „Pietinė jungtis tarp Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus“. Parengta visa reikalinga 
techninė dokumentacija naujo kelio statybai, t. y. galimybių studija, 
detalusis planas, techninis projektas. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2012-06-25 panaikino detaliojo plano 
galiojimą. KMSA direktorės 2013-03-19 įsakymu Nr.AD1-657 
rengiamas naujas detalusis planas. Atnaujinamas ir techninis 
projektas. 

Sprendinių 3.1.6. ir 3.1.7. įgyvendinimas 
turi būtį koordinuojamas tarpusavyje 
vengiant darbų dubliavimo. Taip pat 
būtina nustatyti įgyvendinimo prioritetą ir 
finansavimo šaltinius. 
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3.1.7.  Pratęsti Šilutės plentą už Jūrininkų 
prospekto iki 141 kelio Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda per 
pietinį išvažiavimą iš uosto; 

Neįvykdytas. 
Teritorijoje nuo geležinkelio iki 141 kelio KMSA direktorės 2013-10-17 
įsakymu Nr.AD1-2562 pradėtas rengti detalusis planas (dalinai 
perduotos planavimo organizatoriaus teisės). 

 

3.1.8.; Rekonstruoti Pamario g. nuo 
P.Lideikio gatvės iki Karklės 
gyvenvietės, įrengiant išvažiavimus 
į Medelyno g.,  168 Klaipėdos-
Kretingos plentą 

Parengtas Pamario gatvės rekonstrukcijos su gretimų teritorijų 
rekreacine infrastruktūra detalusis planas. 
  

Būtina nustatyti įgyvendinimo prioritetą ir 
finansavimo šaltinius. 

 

3.1.9.  Švyturio gatvę rekonstruoti, pratęsti 
iki P.Lideikio g., aplenkiant esamą 
stadioną ir naftos terminalą; 

Nevykdomas.  
KVJUD rengia projektinius pasiūlymus dėl gatvės pagrindinių techninių 
parametrų ir trasos konfigūracijos. 

Projektiniai pasiūlymai turėtų būti pagristi 
ne tik techniškai, bet ir ekonomiškai. Taip 
pat būtina nustatyti įgyvendinimo 
prioritetą ir finansavimo šaltinius. 

 

3.1.10.  Planuoti naujus įvažiavimus į A13 
kelią Klaipėda-Liepoja 11,5 km 
pagal AI techninę kategoriją, tik per  
skirtingų lygių sankryžas ir į 
dubliuojančias gatves; 

Įrengtos skirtingų lygių sankryžos į A13 kelią Klaipėda-Liepoja. 
 

Kelias A13 yra II-os techninės kategorijos 
magistralinis kelias. Prieš planuojant 
naujas skirtingų lygių sankryžas šiame 
kelyje rekomenduotume svarstyti esamų 
sk. lygių sankryžų apjungimo 
jungiamaisiais keliais galimybę. Toks 
sprendinys neprieštarautų BP ir leistų 
sutaupyti lėšas. 
Taip pat būtina nustatyti įgyvendinimo 
prioritetą ir galimus finansavimo šaltinius. 

 

3.1.11.  Spręsti automobilių stovėjimo vietų 
užtikrinimą, plečiant esamas ir 
naujai statant įvairaus tipo 
automobilių stovėjimo aikšteles 
Senamiesčio ir Naujamiesčio 
perimetru; 

Parengti: Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltija laivų statykla“, uosto 
akvatorijos ir Danės upės detalusis planas; Teritorijos tarp Danės g. 
tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detalusis planas, kuriuose 
suplanuotos daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės. 
Rengiamas Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalusis 
planas, kuriame planuojama daugiaaukštė automobilių stovėjimo 
aikštelė. 

Rengiami detalieji planai turi atsakyti į 
klausimą, kaip toliau bus įgyvendinami šie 
BP sprendiniai. Taip pat būtina nustatyti 
įgyvendinimo prioritetą ir galimus 
finansavimo šaltinius. 
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3.1.12.  Taikos prospektą rekonstruoti iki 6  
eismo juostų atkarpoje nuo Tiltų iki 
Kauno gatvių, išskiriant eismo 
juostą viešajam transportui; 

Nevykdomas. Sprendinys skirtas gatvės pralaidumui 
padidinti. Jei šioje Taikos pr. atkarpoje 
nebūna ženklių transporto prastovų, 
sprendinio įgyvendinimo atidėjimas yra 
pateisinamas bei gali būti atidėtas ir 
tolimesniam laikotarpiui. 

 

3.1.13.  Per 2 lygių sankryžas užtikrinti 
tiesioginį išvažiavimą iš AI 
automagistralės Vilnius-Kaunas-
Klaipėda į Klaipėdos uosto centrinę 
dalį, pratęsiant Baltijos prospektą 
iki Nemuno gatvės, kuri turi būti 
planuojama kaip vidinė uosto gatvė 
su išvažiavimu į Minijos g. pietinėje 
uosto pusėje; 

Parengtas Teritorijos prie Baltijos pr., Baltijos pr. ir Šilutės pl. bei 
Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų detalusis planas ir techniniai 
projektai.  
LRS 2013-06-18 nutarimu Nr.XII-381 0,6 km Baltijos prospekto 
pripažinta ypatingos valstybinės svarbos projektu.  
Nemuno g. sprendinys nevykdomas. 

Atsižvelgiant į parengtus techninius 
projektus ir prie jų atliktus sąmatiniais 
skaičiavimais būtina nustatyti 
įgyvendinimo prioritetą ir finansavimo 
šaltinius. 

 

3.1.14.  Pilies gatvę ir Naująją Uosto gatvę 
rekonstruoti iki 6 eismo juostų 
atkarpoje tarp Minijos ir Švyturio 
gatvių, išskiriant eismo juostą 
viešėjam transportui; 

Nevykdomas. 
 

Sprendinys skirtas gatvių pralaidumui 
padidinti. Jei šiose gatvių atkarpoje 
nebūna ženklių transporto prastovų, 
sprendinio įgyvendinimo atidėjimas yra 
pateisinamas bei gali būti atidėtas ir 
tolimesniam laikotarpiui. 

 

3.1.15.  Paruošti senamiesčio, kaip 
pėsčiųjų zonos apvažiavimų ir 
eismo organizavimo schemą, 
nustatant automobilių saugyklų 
poreikius, optimalius autosaugyklų 
kiekius; 

Rengiamas Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalusis 
planas. 

Ne BP sprendinys, o įgyvendinimo 
programa. Rengiamas detalusis planas 
turi atsakyti į klausimą, kaip toliau bus 
įgyvendinamas šis BP sprendinys. Taip 
pat būtina nustatyti įgyvendinimo 
prioritetą ir galimus finansavimo šaltinius. 
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3.1.16.  Pratęsti Statybininkų prospektą 
nuo Šilutės plento per pramonės 
teritoriją iki 14 kelio, įrengiant 
skirtingų lygių susikirtimą su 
geležinkeliu ir sankryžą su 141 
keliu; 

2006 m. parengtas Pramonės parko teritorijos tarp Vilniaus pl., kelio 
Palanga-Šilutė, Lypkių g. ir geležinkelio detalusis planas.  
Sprendinio įgyvendinimas numatytas Klaipėdos m. savivaldybės 2013-
2020 m. strateginiame plėtros plane. 

Detalusis planas parengtas ganėtinai 
seniai. Rekomenduotume atlikti galimybių 
studiją, iš naujo įvertinančią šio BP 
sprendinio poreikį ir įgyvendinimo 
galimybes. 

 

3.1.17.  Rekonstruoti Tilžės gatvę nuo 
Šilutės plento iki Jakų sankryžos, 
pertvarkant esamą žiedinę 
sankryžą su Mokyklos gatve ir 
Šilutės plentu. 

Parengtas techninis projektas Tilžės g. atkarpai nuo geležinkelio iki 
Jakų sankryžos. 
 

Būtina nustatyti įgyvendinimo prioritetą ir 
finansavimo šaltinius. Tolimesnis 
įgyvendinimas- pagal techninį projektą. 

 

3.2.  Rekonstruoti įvažiavimo kelią į 
Tauralaukį įrengiant  skirtingų lygių 
sankryžą su A13 keliu. 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

3.3.  Rytiniuose kvartaluose planuoti 
magistralinę gatvę, paimant žemes 
visuomenės poreikiams,  jungiant 
Tauralaukio gyvenvietę su Liepų 
gatvės tęsiniu, įvažiavimo keliu į 
Paupio kvartalą ir Tilžės gatve. 

Nevykdomas. 
 

Sprendinys skirtas gatvių tinklo 
pralaidumui padidinti ryšium su planuota 
urbanistine plėtra šioje miesto dalyje. Jei 
urbanistinė plėtra nevyksta arba vyksta 
ženkliai lėčiau nei planuota, sprendinio 
įgyvendinimo atidėjimas yra pateisinamas 
bei gali būti pratęstas tolimesniam 
laikotarpiui. 

 

3.4.  Būtina visame mieste vystyti 
biotransporto eismą, atskiriant 
dangas spalva ir želdiniais nuo 
esamų šaligatvių ir įrengiant naujus 
pėsčiųjų, dviratininkų takus. Tai 
nurodyti kiekviename detaliajame 
plane. 

Vykdomas.  
Detaliuose planuose nurodomi dviračių takai. 
Rengiamas Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros 
specialusis planas. 

Būtina numatyti įgyvendinimo 
etapiškumą, nustatyti įgyvendinimo 
prioritetą ir galimus finansavimo šaltinius. 

 

3.5.  Plėsti Klaipėdos miesto 
geležinkelio kelyną, naujas stotis 

Šiaurinėje miesto dalyje nevykdomas:  
KMSA tarybos 2011-09-01 sprendimu Nr. T2-282 patvirtintas 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ ryšium su 
padidėjusiais Klaipėdos jūrų uosto 
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planuojant priemiestyje, Klaipėdos 
rajone prie Kopūstų kaimo 
įrengiant  aplinkkelį už miesto. 
Perspektyvinį Pauosčio stoties, 
Melnragės kelyną planuoti 
nekertant miško. Pietinėje miesto 
dalyje, lygiagrečiai „Draugystės“ 
geležinkelio stoties kelynui – 
perspektyvinį geležinkelio kelyną, 
sujungtą su aplinkkeliu. Laipsniškai 
mažinti centrinės geležinkelio 
teritorijos ir stoties plotus ir veiklą 
juose. SPAB „Lietuvos geležinkeliai 
turi paruošti miesto vidinio kelyno  
mažinimo galimybių studiją. 

Klaipėdos geležinkelio stoties Pauosčio kelyno specialusis planas, 
kuriame numatytas miško atsodinimas. Techninio projekto rengimo 
stadijoje miško atsodinimas nenumatomas.  
Centrinėje miesto dalyje nevykdomas: 
KMSA direktoriaus 2013-10-14 įsakymu Nr.AD1-2533 „Dėl detaliojo 
plano rengimo“ buvo parengta Sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“, 
bet pasirašymas neįvyko.  
AB „Lietuvos geležinkeliai“ parengtoje galimybių studijoje „Techninė 
pagalba Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtrai“ atsisakyta naujos 
stoties iškėlimo į priemiestį Kopūstų kaime. 
Pietinėje miesto dalyje nevykdomas. 

krovinių srautas reguliariai vykdo uostą 
aptarnaujančių geležinkelių plėtrą. Atliktas 
Klaipėdos geležinkelio kelių pertvarkymas 
(taip pat ir pietinėje uosto dalyje), 
įgyvendintas IX B koridoriaus jungties su 
Klaipėdos uostu projektas. 
2011 m. parengta galimybių studija 
„Techninė pagalba Klaipėdos geležinkelių 
mazgo plėtrai“ (nors atsisakyta naujos 
stoties iškėlimo į priemiestį Kopūstų 
kaime, studija numato miesto 
aplinkkelius). Šiuo metu rengiami 
Draugystės stoties kelio 201 (pagrindinis 
ir ilgiausias geležinkelio stoties kelias 
pačioje uosto teritorijoje) rekonstrukcijos 
techniniai projektai. Kol kas projektai 
rengiami taip, kad išvengti žemių 
nusavinimo, todėl stringantis detaliojo 
planavimo etapas jiems neturi įtakos. 

3.6.  Pratęsiant Perkėlos gatvę iki 
Kuršių marių, planuoti mažųjų laivų 
prieplaukas, jachtklubą. 

Nevykdomas.  
 

Rekomenduotume parengti galimybių 
studiją. 
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3.7.. Atliekant detaliuosius planus ir 
techninius projektus būtina, kad 
statytojai įrengtų automobilių 
stovėjimo vietų skaičių sklype 
pagal STR 2.06.01:1999 „Miestų, 
miestelių ir kaimų susisiekimo 
sistemos“ nustatytas normas, o  
jeigu yra galimybė greta  -  gatvių 
ribose pagal sutartį su savivaldybe, 
senamiestyje, aplinkinėse 
aikštelėse. Planuojant daugiau nei 
vieną sklypą viename komplekse - 
numatyti požemines  automobilių 
saugojimo aikšteles, išskyrus 
Kuršių nerijos nacionalinį parką 

Vykdomas nuolat. 
 

Vykdoma.  

3.8.. Savivaldybės administracijai 
tikslinga kaupti lėšas iš žemės 
aukcionų infrastruktūros fonde 
naujoms automobilių aikštelėms 
įrengti. Pirmoje eilėje išdėstytoms 
žiedu aplink senamiestį 

Teisės aktai nenumato galimybės žemės aukcionų lėšų kaupimo 
infrastruktūros fonde. 
  
 

Reikia ieškoti alternatyvių finansavimo 
šaltinių, kartu įvertinti galimybę sprendinio 
įgyvendinimą finansuoti savo lėšomis. 
Atsižvelgiant į finansavimo galimybes 
reikia nustatyti įgyvendinimo etapiškumą, 
numatyti, koks prioritetas turėtų būti 
skiriamas šiam sprendiniui. 

 

3.9.  Vykdant  viešojo transporto 
sistemos reformą, parengti 
tramvajaus pirmos linijos 
ekonominį pagrindimą, trasos 
detalizuotas alternatyvas. 

Tramvajaus klausimas nagrinėtas regioninėje galimybių studijoje 
„Vakarų krantas“, kurioje siūloma parengti techninę dokumentaciją 
(projektinius pasiūlymus, derinant alternatyvas). 

Vykdoma. Sprendinys tikslintinas ir dar 
kartą persvarstytinas atsižvelgiant į 
besikeičiančias technologijas, bei 
atsirandančias naujas transporto rūšis –
BRT, tramvajai ant virtualių bėgių. 
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3.10.  Pastatyti dviratininkų-pėsčiųjų  
tiltus per geležinkelį Šaulių g.-
Kretingos trasoje ir Švyturio g. 
tęsinio į Melnragę su takais iki 
pajūrio poilsio zonų. Pietinėje 
miesto dalyje numatyti pėsčiųjų, 
dviratininkų tiltą, kaip rekreacinį 
ryšį per Vilhelmo kanalą, 
pakrantėmis. 

Įvykdytas - įrengtas pėsčiųjų tiltas Šiaulių g. - Kretingos g. trasoje. 
Neįvykdytas - Švyturio gatvės trasoje į Melnragę. 2012-05-16 
pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“  
Nevykdomas - pietinėje miesto dalyje. 

Būtina numatyti tolimesnio įgyvendinimo 
etapiškumą, nustatyti įgyvendinimo 
prioritetą ir finansavimo šaltinius. 

 

3.11.  Visuomenės poreikiams paimti 
žemės plotus, reikalingus 
magistraliniam dviračių takui, 
teritorijose nuo Baltijos pr. iki 
Kauno g. 

Nevykdomas. 
Rengiamas Teritorijos (apie 47 ha) tarp Baltijos pr., Minijos g. ir Šilutės 
pl. detalusis planas, kuriame paėmimas visuomenės poreikiams 
nenumatomas nesant poreikio. 

Vykdoma su tam tikromis korekcijomis, 
kurios neprieštarauja bendrajame plane 
suformuotai koncepcijai. 

 

3.12.  Išardomų geležinkelių vietoje turi 
būti įrengtos gatvės, želdiniai, 
inžinerinės komunikacijos. 

Nevykdomas. 
 

Šios idėjos įgyvendinimui (arba 
paneigimui) reiktų atlikti pirminę galimybių 
studiją, išnagrinėti teisinius ir ekonominius 
aspektus. 

 

3.13. Projektuojant geležinkelio 
rekonstrukciją ar naujus kelius 
būtina numatyti  vibraciją ir 
triukšmą mažinančią įrangą prie 
pat bėgių. 

Vykdomas. Poveikio aplinkai vertinimo būtinumą ir 
poveikį mažinančių priemonių diegimą 
tiesiant naujus geležinkelio kelius arba 
rekonstruojant esamus numato LR 
Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. 
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KMS išvados 
BP infrastruktūros sprendiniais numatytas gatvių kategorijų didinimas ir naujų gatvių įrengimas. Vieni svarbiausių infrastruktūros sprendinių buvo Klaipėdos 
miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinio įvažiavimo ir pietinio išvažiavimo įrengimas valstybės lėšomis. Šie sprendiniai įgyvendinti nebuvo.  
Vykdant BP infrastruktūros sprendinius naujai įrengta Metalo ir Savanorių gatvės, dalis Verslo gatvės, Šiaurinio išvažiavimo dalis nuo Kretingos gatvės iki 
Liepų gatvės, buvo įrengtos jungtys su keliu A13, rekonstruota gatvių, formuojant miesto centrinės dalies žiedinį ir pasiskirstomąjį gatvių tinklą. Nebuvo 
pastatytas Bastionų tiltas, kuris yra labai svarbus daugelio BP sprendinių įgyvendinimui.  
Nevykdomi BP sprendiniai dėl geležinkelio stočių ir kelyno teritorijų laipsniško mažinimo mieste, naujas stotis planuojant priemiestyje - AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ parengtoje galimybių studijoje „Techninė pagalba Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtrai“ atsisakyta naujos stoties iškėlimo į priemiestį Kopūstų 
kaime. 
BP sprendiniuose dviračių takų plėtrai numatytos dvi pagrindinės trasos išilgai miesto, kurios susijungia Girulių gyvenvietėje į rajoninį dviračių taką. 
Rengiamas Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas. BP dviračių takų sprendiniai nuolat vykdomi, pastatytas pėsčiųjų tiltas per 
geležinkelį Šiaulių g. - Kretingos g. trasoje, tačiau dviračių takai yra fragmentiški, tik tam tikrose atkarpose užtikrinantys patogų naudojimąsi.  
Susisiekimo dalies sprendiniai buvo suformuluoti ekonominio pakilimo laikotarpiu. Šiais metais pradedama rengti susisiekimo sistemos galimybių studija, kuri 
turėtų atsakyti į klausimus dėl BP susisiekimo dalies sprendinių aktualumo ir/ar įgyvendinimo etapiškumo. 
 
Eksperto išvados (papildant KMS išvadas) 
Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniai buvo parengti dar esant ženklaus Lietuvos ekonomikos kilimo bei prekių ir žmonių judumo didėjimo 
tendencijomis. Tačiau visas tuo laiku darytas prognozes „sugriovė“ 2008 metais šalį ištikusi pasaulinė ekonomikos krizė. Šiuo metu minėtos tendencijos vėl 
rodo augimą, tačiau jis ne toks ženklus, koks buvo iki 2008 metų (pvz. eismo intensyvumas užmiesčio keliuose po smukimo krizės metu tik dabar pasiekė 
prieškrizinį lygį). Todėl tai, kad dalis bendrojo plano susisiekimo dalies sprendinių nebuvo įgyvendinta, leido sutaupyti valstybės ir savivaldybės lėšas be 
didesnio neigiamo poveikio verslui ir žmonėms. Susisiekimo dalies sprendiniai buvo suformuluoti ekonominio pakilimo laikotarpiu.  
Šiais metais pradedama rengti susisiekimo sistemos galimybių studija turėtų atsakyti į klausimus dėl BP susisiekimo dalies sprendinių aktualumo ir/ar 
įgyvendinimo etapiškumo. Studijoje ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas didelių investicijų reikalaujantiems BP sprendiniams (tokiems, kaip naujų gatvių 
tiesimas arba skirtingų lygių sankryžų įrengimas) miesto pakraščiuose, nes būtent ten tendencijos pasikeitė labiausiai (dėl galimai pasikeitusių miesto plėtros 
mastų, užmiesčio kelių apkrautumo ir t.t.). Tuo tarpu tikėtina, kad su miesto centrinės dalies gatvių (o taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklo tankinimu susiję 
sprendiniai buvo ir toliau išlieka aktualūs Klaipėdos miestui. 
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4.  PRAMONĖS DALIES SPRENDINIAI  

4.1. Pramonės parko teritorija tarp 
Vilniaus plento, kelio Palanga-
Šilutė, Lypkių gatvės ir geležinkelio 
su plėtojama infrastruktūra turi būti 
pirmiausia naudojama pramonės ir 
gamybos plėtrai. Tolesnei 
pramonės parko plėtrai numatyti 
teritorijas prie Minijos g. ir Jūrininkų 
pr., tarp Vilniaus plento ir Tilžės g. 
bei krašto kelio Kaunas-Jurbarkas-
Šilutė-Klaipėda ir geležinkelio į 
Gargždus. Prioritetą čia teikti 
modernios technologijos objektams 
tokiose pramonės šakose kaip 
maisto gamyba ir apdirbimas, 
elektronikos komponentų gamyba 
ir surinkimas, automobilių 
komponentų gamyba ir surinkimas, 
medienos apdirbimas ir baldų 
gamyba, metalo apdirbimas, 
tekstilės gamyba ir siuvimas, 
statybinių medžiagų gamyba. 

Pramonės parko teritorijoje buvo steigiamos pramonės ir sandėliavimo 
įmonės.  
2014 metų pradžioje pramonės parke veikė 17 įmonių, dar 6 vykdę 
statybos ar projektavimo darbus.  
Pagrindiniai sektoriai, kuriuose buvo investuojama šie: šilumos ir 
elektros energijos, biodegalų, PET granulių, žuvies produktų gamyba, 
metalo apdirbimas, sandėliavimas ir logistika, plastiko plėvelės 
gamyba, elektros/elektronikos jungčių ir automatikos gamyba, 
automobilių komponentų gamyba ir kt.  
Sprendinys dėl prioriteto sunkiai teisiškai įgyvendinamas, nėra labai 
aktualus. 
Parengti: Pramonės parko teritorijos tarp Vilniaus pl., kelio Palanga-
Šilutė, Lypkių g. ir geležinkelio detalusis planas; 2 detalieji ir 3 žemės 
sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, 
atskiriems žemės sklypams. 
Pagal Pramonės parko teritorijos tarp Vilniaus pl., kelio Palanga-Šilutė, 
Lypkių g. ir geležinkelio detalųjį planą vystoma infrastruktūra: 1. 
Pastatyta Kretainio g. I-a eilė. 2. Įrengtos Metalo (779 m ilgio) ir Verslo 
(984 m ilgio) gatvės su vandentiekio, lietaus nuotekų sistemomis bei 
apšvietimu. 3. Baigta statyti II-oji buitinių nuotekų slėginė linija. 4. 
Parengtas Gaisrinio depo pastato detalusis planas ir techninis 
projektas. 5. Parengtas skirstomojo punkto Pramonės 11 g. techninis 
projektas. 6. Parengtas "Lypkių" transformatorinės pastotės techninis 
projektas. 7.Parengti Pramonės g. II-os eilės, geležinkelio atšakos į 
pramonės parką ir Švepelių g. rekonstrukcijos techniniai projektai.  

LEZ funkcionuoja sėkmingai, pritraukia 
investuotojus. Prioritetas turėtų būti 
tikslinamas atsižvelgiant į dabartinę 
situaciją. 
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4.2. Pietinė pramonės parko teritorijos 
dalis, sujungiant pramonės parko, 
miesto ir uosto transporto sistemas 
į vientisą tinklą, gali būti 
naudojama ir logistikos paslaugų 
plėtrai. Išplėsti geležinkelio kelių 
tinklą iki pramonės parko pietinės 
dalies, numatant joje geležinkelio 
krovos darbų paslaugas. 
Automobilių keliai kelio A1(Vilniaus 
plentas) ir Pramonės g. sankirtoje, 
bei 141(krašto kelias Kaunas-
Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda) ir 
Statybininkų prospekto tęsinio 
sankirtoje turi prasilenkti 
skirtinguose lygiuose. Magistralinio 
geležinkelio Klaipėda-Pagėgiai ir 
Statybininkų prospekto tęsinio 
sankirta taip pat turi būti įrengta 
skirtinguose lygiuose .  

Pietinėje parko dalyje 2012 m. baigtos statyti 2 geležinkelio atšakos, iki 
2018 m. numatomas rengti dar 1 geležinkelio atšakos techninis 
projektas.  
Automobilių kelias A1 ir Pramonės gatvė kirsis skirtinguose lygiuose, 
atlikta galimybių studija, atrinkta geriausia alternatyva. UAB Klaipėdos 
laisvos ekonominės zonos valdymo bendrovė (toliau - KLEZ VB) ketino 
pradėti rengti techninį tunelio po keliu A1 projektą, bet tam nepritarė LR 
Susisiekimo ministerija ir LR Automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD), 
kurios atsisakė išduoti technines sąlygas dėl iki šiol neišspręsto šio 
objekto statybos finansavimo klausimo.  
Kelio 141  ir Lypkių g. sankirtoje šiuo metu vykdoma Lypkių g. statyba 
(I etapas). LAKD atlieka žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal 
parengtą specialųjį planą procedūras.  
KLEZ VB nuomone, šiomis aplinkybėmis būtina koncentruoti pastangas 
Lypkių g. ir Statybininkų pr. sujungimo projektui. KLEZ VB sutiktų 
dalyvauti tokio projekto rengimo darbuose su tam tikromis sąlygomis. 
Tam būtina parengti 2 lygių sankryžos su magistraliniu geležinkeliu 
alternatyvų analizę, kuri nustatytų tokio projekto statybos gaires. 

Sprendinys įgyvendinamas ir ateityje bus 
aktualus. Geležinkelio plėtra didina 
pramoninių teritorijų patrauklumą 
investicijoms. 

 

4.3. Iškelti nuolatinius gyventojus iš 
Klaipėdos Pramonės parko 
(Klaipėdos laisvosios ekonominės 
zonos) ir kitų pramoninės plėtros 
teritorijų bei šių teritorijų sanitarinių 
apsaugos zonų (SAZ). Detalizuoti 
sprendinius tokių teritorijų detaliojo 
planavimo proceso metu. Turtą ir 
žemę paimti visuomenės 
reikmėms, laikantis nuostatų, kad 
tai yra viešasis valstybinis poreikis.  

2011-2012 m. buvo vykdoma gyventojų iškeldinimo iš pramonės parko 
teritorijos programa. Didžioji dalis (22 šeimos) gyventojų jau iškeldinta. 
Šių metų valstybės biudžete numatyti kompensacijoms už žemės 
paėmimą visuomenės poreikiams Lypkiuose trūkstami 2,38 mln. litų. 
Kompensacijos bus išmokėtos Lypkių g. 3, 5 ir 69 namų (6 šeimos) 
gyventojams, KMSA su LR ŪK šiuo klausimu pasirašė finansavimo 
sutartį. Taip pat dar vykdomas minėtais adresais esamų žemės sklypų 
paėmimo visuomenės poreikiams projektas. Užbaigus šias procedūras, 
tikėtina, kad gyventojų iškeldinimo iš LEZ teritorijos bus galutinai 
baigtas. Nėra išspręstas nuolatinių gyventojų  palikto turto nugriovimo ir 
atlaisvintos teritorijos sutvarkymo klausimas.  

Gyventojų iškėlimas - ne BP sprendinys. 
BP numato teritorinius. sprendinius – 
žemės naudojimo ir užstatymo 
reglamentus. 
Strategiškai tebėra aktualus iki pilno 
įgyvendinimo. 
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4.4. Administracinėmis ir mokestinėmis 
priemonėmis skatinti pramoninių 
teritorijų konversiją iš pramonės ir 
sandėliavimo į komercinės ir kitos 
paskirties teritorijas miesto dalyje 
tarp Šiaurinio išvažiavimo iš KVJU, 
Šilutės plento ir Baltijos prospekto, 
o ypač centrinėje miesto dalyje, 
atveriant miestą veidu į vandens 
erdves AB „Smiltynės perkėla“, AB 
„Klaipėdos laivų remontas“, AB 
„Laivitė“ teritorijose, prie istorinio 
„Vitės“ kvartalo, gamybinėse 
teritorijose tarp Liepų g. ir  Danės 
g. 

Apleistoms teritorijoms taikomas max (4%) žemės mokestis. Teritorijų 
konversija KMSA iniciatyva (DP rengime) susiduria su sunkumais dėl 
turto savininkų priekaištų (pvz. Artojo g. 6). “Laivitės” teritorijoje 
neaiškus planavimo tikslas, todėl planavimas sustojęs, neapsispręsta 
dėl Klaipėdos muzikinio teatro vietos. 
Vykdant konversiją, parengti: Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos 
tilto iki Palangos kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas; 
Žemės sklypo Bangų g. 22 detalusis planas; Teritorijos tarp Gluosnių 
gatvės, Gluosnių skersgatvio, Danės upės ir bastionų komplekso 
detalusis planas; Žemės sklypo Liepų g. 85A detalusis planas; Žemės 
sklypų Liepų g. 83 ir 83A detalusis planas; Teritorijos tarp Danės g. 
tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detalusis planas. 

Sprendinys aktualus, konkrečios 
teritorijos tikslintinos, derinant miesto ir 
uosto plėtros poreikius. 

 

4.5. Informacinių technologijų ir 
netaršių gamybų plėtrai išnaudoti 
esamų gamybinių įmonių teritorijas 
ir potencialą Šilutės plento rytinėje 
dalyje ir Dubysos gatvės 
rajonuose. Čia taikyti aukštesnius 
reikalavimus architektūrinei 
pramoninės statybos kokybei, jos 
santykiui su aplinka ir 
architektūrinės išraiškos 
priemonėms. 

Rengiamas Teritorijos (apie 47 ha) tarp Baltijos pr., Minijos g., Dubysos 
g. ir Šilutės pl. detalusis planas. 
Neformali Klaipėdos smulkaus ir vidutinio verslo asociacija iniciavo 
buvusios prekybos bazės teritorijos prie Šilutės plento detaliojo plano 
keitimą, pritaikant teritoriją smulkaus verslo ir smulkios gamybos 
vystymui. 
Šiose teritorijose daug nekilnojamojo turto (toliau – NT) savininkų ir tai 
sudaro sunkumus susitariant dėl teritorijos vystymo. 

Sprendinys įgyvendinamas ir aktualus.   
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4.6. Laivų statybos ir remonto, žvejybos 
ir žvejybos reikmenų įmonėms 
pirmiausia naudoti uosto plėtros 
teritorijas, uosto teritorijoje 
veikiančias įmones, kurių veikla 
nesusijusi su uosto veikla, iškelti į 
kitas pramoninės plėtros teritorijas. 

Nevykdomas. Bendrojo plano sprendinys suteikia 
iškėlimo galimybes, tačiau negali sukurti 
prievolės išsikelti iš uosto teritorijos. 

 

4.7. Pramoninėse teritorijose leisti ir 
kitą ūkinę veiklą, kuri 
neprieštarauja tos teritorijos 
naudojimo būdui, nepažeidžia 
sanitarinių ir priešgaisrinių 
reikalavimų. Čia taikyti mišraus 
daugiafunkcinio zonavimo principą, 
siekiant darnios miesto plėtros, 
atstumų tarp gyvenamųjų ir darbo 
vietų mažinimo, efektyviausių 
žemės naudojimo būdų 
panaudojimo. 

KLEZ VB bando sudominti projektais LEZ teritorijoje ir kitų ūkinių veiklų 
projektų plėtotojus. Dėl NT krizės pastaraisiais metais to pasiekti 
nepavyko ir tokių projektų LEZ teritorijoje įgyvendinta nebuvo. 

Sprendinys prieštarauja pagrindiniam 
brėžiniui, kuriame numatyti konkretų 
žemės naudojimo būdai. Pramoninės 
teritorijos jau dabar pakankamai mišrios. 
Jų naudojimą reglamentuoja teisės aktai. 
Tikslinga koreguojant BP numatyti 
mišraus naudojimo teritorijas. 

 

4.8. Rezervuoti pramoninės plėtros 
teritorijų valstybinę žemę 
visuomenės poreikiams. Teritorijų 
planavimo dokumentuose, 
žemėtvarkos projektuose 
rezervuoti teritorijas, būtinas  
pramonės, logistikos, 
infrastruktūros ir susisiekimo 
sistemų plėtrai. 

Vykdoma. 
Parengti: Pramonės parko teritorijos tarp Vilniaus pl., kelio Palanga-
Šilutė, Lypkių g. ir geležinkelio detalusis planas; Žemės sklypo 
Klaipėdoje, Tilžės g., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui.  
Rengiama: Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto ir IXB transporto koridoriaus detalusis planas; Klaipėdos miesto 
rytinės dalies susisiekimo infrastruktūros vystymo, numatant jungtis su 
gretimybėmis, teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės, 
specialusis planas.   

Sprendinys vykdomas.  
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4.9. Skatinti viešojo ir privataus sektorių 
bendradarbiavimą, kuriant 
paslaugų ir susisiekimo 
infrastruktūrą bei įsisavinant tuo 
tikslu lėšas pramoninės plėtros 
teritorijose. Inicijuoti institucijos, 
kuri užsiimtų tokių teritorijų plėtra 
bei lėšų pritraukimu, įkūrimą. 

Dalinai (marketingu) užsiima VŠĮ Klaipėdos ekonominės plėtros 
agentūra (toliau – KEPA).  
KMSA buvo inicijuota diskusija dėl institucijos, kuri užsiimtų tokių 
teritorijų plėtra bei lėšų pritraukimu, įkūrimą.  

Institucijų steigimas nėra BP sprendinys.  

4.10.  Planuojama pramonės įmonių 
sanitarinė apsaugos zona (SAZ) 
turi būti nustatyta ir užregistruota 
LR įstatymų nustatyta tvarka, o 
faktinė sanitarinė apsaugos zona 
(SAZ) neviršyti SAZ ribų nustatymo 
dokumento sprendiniuose 
nustatytų reikalavimų. Jei faktinė 
SAZ viršytų planuotosios SAZ 
sprendinių rodiklius – teršėjas 
privalo taikyti technines ir 
organizacines priemones faktinei 
SAZ sumažinti iki projektinės SAZ 
arba didinti jau įregistruotos SAZ 
ribas. 

2013 m. šia tvarka buvo užregistruota UAB „Fortum Klaipėda“ SAZ. 
2014 m. šia tvarka buvo užregistruota Žemės sklypo Pramonės g. 9 
SAZ. 
Šiais minėtais atvejais faktinė SAZ neviršija nustatytų reikalavimų, o 
Pramonės parkas turi nustatytą bendrą SAZ, tačiau ji nėra 
užregistruota dėl labai didelio lėšų poreikio šiai procedūrai atlikti.    

Sprendinys aprašo šiuo metu galiojančių 
teisės aktų reikalavimus. 
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4.11. Įrengti stacionarius savivaldybės 
lygmens aplinkos stebėsenos 
kontrolės postus triukšmo, oro, 
vandens, dirvožemio ir biologinės 
įvairovės tyrimams tarp miesto 
gyvenamųjų kvartalų ir pramonės 
bei sandėliavimo teritorijų. Atliekas 
tvarkyti pagal savivaldybės atliekų 
tvarkymo programas ir veiksmų 
planus. 

LEZ vykdoma KMSA aplinkos stebėsenos programa, kurioje nustatytos 
ir priemonės bei tyrimai tarp pramonės įmonių ir gyvenamųjų kvartalų. 
Kontrolės postų, KLEZ VB žiniomis, įrengta nėra.  
KLEZ VB savo iniciatyva ir savo lėšomis vykdo LEZ aplinkos oro 
kokybės stebėseną, kurios ataskaitas kasmet publikuoja viešai savo 
tinklapyje.  
2 stacionarūs aplinkos stebėsenos kontrolės postai mieste įrengti iki 
2007 m.  
Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012-2016 
m. programą kasmet parengiamos aplinkos monitoringas ataskaitos. 
Informacija patalpinta internetiniame puslapyje 
www.klaipedosmonitoringas.lt  
Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. atliekų 
tvarkymo planas. 

Ne BP sprendinys. Atskiros įmonės, 
priklausomai nuo vykdomos veiklos, 
privalo atlikti stebėseną. Aplinkos 
stebėsena įgyvendinama. 

 

4.12. Prieš rengiant pramonės objektų 
techninius projektus, jų sanitarinė 
apsaugos zona (SAZ) su 
reglamentu turi būti nustatyta 
tvarka patvirtinta, remiantis 
poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai vertinimo ataskaitų 
išvadomis ir detaliaisiais planais; 
jeigu pramonės įmonės išdėstytos 
kompleksiškai (pramoninė teritorija, 
įmonių grupė) ir tarp jų nėra 
kitokios paskirties objektų, 
detaliuoju planu gali būti nustatoma 
bendra jų sanitarinė apsaugos 
zona, iš išorės gaubianti atskirų 
įmonių sanitarines apsaugos 
zonas. 

Objektų SAZ nustatomos rengiant teritorinio planavimo dokumentus 
pagal PAV ir SPAV ataskaitas. 
Pramonės parkas turi teritorijų planavimo dokumentu nustatytą bendrą 
teritorijos SAZ, tačiau ji nėra užregistruota dėl labai didelio lėšų poreikio 
šiai procedūrai atlikti.  
 

Sprendinys atkartoja šiuo metu 
galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

 

http://www.klaipedosmonitoringas.lt/
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4.13. Atliekant poveikio aplinkai (PAV) ir 
strateginių pasekmių aplinkai 
vertinimus (SPAV), būtina  įvertinti 
įmonių sanitarinių apsaugos zonų 
(SAZ) įtaką gretimų teritorijų 
plėtrai, o teritorinio planavimo 
dokumentus, numatančius 
sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) 
keitimą, derinti su gretimų teritorijų 
naudotojais, tais atvejais, kai 
įtakojama jų veikla ar kitaip 
keičiama jų būklė. 

Vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendinys atkartoja šiuo metu 
galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
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KMS išvados 
Nagrinėjamu laikotarpiu nuolat vyko Pramonės parko plėtra, įrengtos Metalo ir Verslo gatvės. Tęsiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams veiksmai - 
iškeldintos 22 šeimos iš LEZ teritorijos. 
Parengiant teritorinio planavimo dokumentus padėtas pagrindas Bastionų gatvės kvartalo, „Pajūrio medienos“, „Laivitės“ (išskiriant šią teritoriją iš Uosto 
sklypo), AB „Klaipėdos energija“ teritorijų konversijai. 
Parengtos Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos stebėsenos, atliekų tvarkymo programos.  
 
Eksperto išvados 
Pramonės plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje vyksta sėkmingai, naudojantis LEZ, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto potencialu. Pramonės sektorius – vienas 
iš Klaipėdos miesto ir regiono gyvybingumo garantų. 
BP sprendiniai iki šiol aktualūs, reikėtų atsisakyti teisės aktų nuostatų dubliavimo. 
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5.  UOSTO DALIES SPRENDINIAI  

5.1.  Ruošiant uosto teritorijų ir 
akvatorijų planus, būtina nustatyti 
jūrinio paveldo objektus, atliekant 
žvalgomuosius tyrimus, istorinių 
duomenų ir planų analizę 
planavimo pradžioje; 

Rengiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – Uosto) teritorijų ir 
akvatorijos planus – teritorinio planavimo dokumentus, Klaipėdos 
miesto vyr. architektas išduoda sąlygų sąvadus, kuriuose nurodomi visi 
reikalingi atlikti tyrimai. 

Ne BP sprendinys, o teisės aktų 
reikalavimas. Šie tyrimai atliekami 
vykdant SPAV ir PAV procedūras.  
Ruošiant uosto teritorijų ir akvatorijų 
planus reikalinga atlikti sprendimų SPAV 
procedūras. Pilno SPAV atveju vienas iš 
SPAV subjektų yra Kultūros ministerija ar 
KPD Klaipėdos teritorinis padalinys, 
kurie įvertina sprendinius, teikia 
reikalavimus vertinimui bei vertina 
parengtą dokumentaciją teisės aktų 
nustatyta tvarka. Minėti subjektai taip pat 
nurodo ir kultūros paveldo objektų tyrimų 
tikslingumo būtinybę ir poreikį bei 
apimtis. Analogiškas procedūras  teisės 
aktai numato ir planuojant ūkinę veiklą 
bei atliekant jos PAV. 

 

5.2.  Patvirtinti Klaipėdos uosto esamų 
teritorijų zonavimą, pagal priimamų 
laivų dydžius ir atitinkamai  krovinių 
rūšis: 

Uosto krovos terminaluose vykdoma veikla šiaurinėje, pietinėje ir 
centrinėje Uosto teritorijose atitinka BP plane nurodytą zonavimą. 
Maksimalus leistinos grimzlės prie krantinių šiaurinėje Uosto dalyje yra 
iki 13,4 m. 
Maksimaliai leistinos grimzlės prie krantinių centrinėje Uosto dalyje yra 
iki 13,0 m. 
Maksimaliai leistinos grimzlės prie krantinių pietinėje Uosto dalyje yra 
iki 10,0m. 

BP nėra aiškaus KVJU teritorijos grafinio 
zonavimo pagal BP aprašytą tekstinį 
zonavimą. 
 
2014 m. parengtas KVJU laivybos 
kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo 
galimybių Plėtros planas. Minėto plano 
apimtyje buvo atliktas ir jo sprendinių 
SPAV. Plano sprendiniai numato KVJU 
laivybos kanalo ir dalies uosto 
akvatorijos iki Kiaulės nugaros salos 
gilinimą iki 17,0 m, o akvatorijos Malkų 
įlankoje – iki 14,0 m. Įgyvendinus PPL 
sprendinius į KVJU galėtų įplaukti ir 

 

 - šiaurinė uosto dalis: PANAMAX 
tipo laivai prie giliavandenių 
krantinių bei skysti, birūs ir 
generaliniai kroviniai; 

Atlikta Klaipėdos viešojo logistikos centro (toliau - VLC) galimybių 
studija. VLC plėtros ir veiklos priežiūros komisijos 2012-04-17 posėdžio 
metu pritarta, kad VLC intermodalinio terminalo steigimo vieta būtų 
šiaurinė „Draugystės“ geležinkelio stoties dalis. Atlikus visas planavimo 
procedūras, bus apsispręsta dėl reikalingų teritorijų rezervavimo vietos 
ir dydžių. 
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 - centrinė uosto dalis: PANAMAX ir 
mažesni laivai bei skysti, birūs, 
generaliniai kroviniai ir kroviniai 
konteineriuose ir Ro–Ro 
priemonėse, kruizinių laivų ir 
keleivių terminalas savivaldybei yra 
prioritetiniai objektai uosto 
teritorijoje; 

Šiuo metu pradedamos procedūros dėl Uosto žemės, vidinės 
akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros bendrojo plano 
rengimo. Plano rengimo metu bus išnagrinėta ir atliekama SPAV 
procedūra, PAV vertinimas bus atliekamas kiekvienai numatomai 
veiklai atskirai, pagal galiojantį PAV įstatymą tik parengus teritorijos 
bendrąjį planą. 

išplaukti maksimalių parametrų laivai, 
įplaukiantys į Baltijos jūrą, kurių grimzlė 
yra iki 16-16,4 m. (POST PANAMAX 
laivai) 
 
Visos KVJU teritorijos zonavimas galėtų 
būti įgyvendintas rengiant KVJU visos 
teritorijos bendrąjį planą. 
 

 

. - pietinė uosto dalis: vidutiniai laivai 
bei generaliniai, birūs ir pakuoti 
kroviniai 

Rengiant Uosto žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 
infrastruktūros bendrąjį planą, bus nagrinėjamas transporto srautų 
organizavimas, įvertinant esamų ir prognozuojamų krovinių logistiką, 
įvertinant esamos infrastruktūros (geležinkelių, kelių) optimizavimo 
koncepcinius inžinerinius sprendinius, neapsiribojant planuojama 
teritorija. 

 

5.3.  Rezervuoti papildomas teritorijas 
su uostu susijusių terminalų ir 
distribucinių centrų vystymui į 
pietus nuo „Draugystės“ 
geležinkelio stoties. 

Rengiant Uosto žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios 
infrastruktūros bendrąjį planą, bus peržiūrėtos šiuo metu esamos 
urbanistinio paveldo vertybių ribos ir, jei bus įmanoma, sprendžiamas 
šių ribų sumažinimas. 

Teritorijos pietų kryptimi nuo geležinkelio 
stoties „Draugystė“ patenka Klaipėdos 
rajono savivaldybės jurisdikcijon, kur 
galioja rajono savivaldybės BP 
sprendiniai. Minėtoje teritorijoje  
numatyta pramonės teritorijų plėtra, t.t. ir 
logistikos terminalų vystymui. 
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5.4.  Atlikus poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitą apsispręsti dėl šiaurinės 
uosto dalies plėtros perspektyvų 
prie šiaurinio molo. 

Siekiant užtikrinti nuolatinį krovinių srauto didėjimą Uoste, intensyviai 
vystomi logistikos centrai, kurie užtikrina investavimo galimybes 
užsienio kapitalo įmonėms ir suteikia papildomas, su kroviniais 
susijusias ekspedijavimo paslaugas Uosto klientams.  
Nuo 2002 m. veikia Baltijos logistikos centras šalia konteinerių 
terminalo ir „Draugystės“ geležinkelio stoties mazgo. 
Įkurtas VLC (projektą įgyvendina AB „Lietuvos geležinkeliai“). 

2014 m. parengtas KVJU laivybos 
kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo 
galimybių Plėtros planas. Minėto plano 
apimtyje buvo atliktas ir jo sprendinių 
SPAV. PPL sprendiniai numato ir 
šiaurinės uosto akvatorijos dalies plėtros 
perspektyvas (išorinio ir vidinio laivybos 
kanalo gilinimą ir platinimą, pietinio ir 
šiaurinio molų rekonstrukciją, krantinių 
Nr.0 statybą bei Nr.1-11 rekonstrukciją). 
Daliai minėtų sprendinių jau pradėtos 
PAV procedūros. 
Dėl išorinio uosto neapsispręsta. 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 146 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

5.5.  Atlikus strateginių pasekmių 
vertinimą ir poveikio aplinkai 
vertinimą apsispręsti dėl šiaurinės 
uosto dalies prijungimo prie 
Lietuvos geležinkelių ir kelių tinklo. 

2013-12-11 buvo priimtas Europos parlamento ir tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos europinio transporto tinklo, kuriuo 
panaikinamas sprendimas 661/2010/ES (1), plėtros gairių. Šio 
reglamento 6 straipsnio 3 dalis sako: pagrindinį tinklą turi sudaryti 
tokios visuotinio tinklo dalys, kurios turi didžiausią strateginę reikšmę 
europinio transporto tinklo vystymo tinklams pasiekti. Jos turi būti 
nustatytos ir vystomos pagal III skyriaus nuostatas. 

Sprendinio formuluotė neaiški, nes: 

 BP nėra aiškaus KVJU teritorijos 
grafinio zonavimo pagal BP 
tekstinį zonavimą; 

 KVJU teritorijos šiaurinė dalis 
yra geležinkeliu sujungta su 
šalies geležinkelių tinklu per 
Pauosčio kelyną.  Todėl nėra 
aišku dėl teiginio „apsispręsti“. 

LG užsakymu Vokietijos kompanija EPG 
parengė Klaipėdos geležinkelio mazgo 
plėtros, kompleksinės rekonstrukcijos bei 
modernizavimo galimybių studiją. Studija 
parengta atsižvelgiant į Klaipėdos 
geležinkelio mazgo esamų stočių plėtros 
ar naujų statybos, esamos 
infrastruktūros techninės būklės gerinimo 
ir kelių plėtros į uostą aspektus. Minėtos 
studijos pagrindu atlikti Pauosčio kelyno 
rekonstrukcijos planavimo ir 
projektavimo darbai. Minėtų darbų metu 
buvo atliktos reikiamos SPAV ir PAV 
procedūros. 

 

5.6.  Peržiūrėti šiuo metu esamų 
urbanistinio paveldo vertybių ribas 
jas sumažinant teritorijose, kur 
neįmanoma atkurti istorinės 
užstatymo struktūros pagal 
ekspertų atliktą specialų įvertinimą, 
išskyrus KNNP. 

Rengiamas Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės 
g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos riba, Upelio g. ir Minijos g. 
detalusis planas.  
Parengus detalųjį planą ir suformavus sklypus, LR SM bus teikiami 
dokumentai, reikalingi LRV nutarimui parengti, kad iš Uosto rezervinės 
teritorijos būtų išbraukta individualių namų bendrijos „Smeltė“ teritorija. 

Minėti sprendiniai galėtų būti įgyvendinti 
rengiant KVJU teritorijos bendrąjį planą. 
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5.7.  Skatinti logistikos centro ir 
distribucinių centrų kūrimą 
Klaipėdos prieigose ir tuo pagrindu 
maksimaliai pritraukti krovinių 
srautus bei kurti darbo vietas. 

Parengtas AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO) 
nuomojamo Uosto žemės sklypo N. Uosto g. 23 detalusis planas, 
kuriame įvertintos naujausios bendrovės krovos technologijos ir 
nustatytos SAZ. 

Miesto išorinės struktūros dalies 
sprendinys – rekomendacija Klaipėdos 
rajono savivaldybės BP. Pietinėje miesto 
dalyje kuriamas VLC, greta formuojamas 
pramonei ir logistikai skirtas rajonas.  

 

5.8.  Sudaryti sąlygas įteisinti Klaipėdos 
uostą, kaip pagrindinį trumpos 
jūrinės laivybos uostą rytinėje 
Baltijos jūros pusėje.   

Rengiant Uosto teritorijos Smeltės pusiasalyje detalųjį planą (be UAB 
„Klaipėdos konteinerių terminalo“) buvo atlikti marinistiniai akvatorijos 
tyrimai ir prie Kiaulės nugaros salos. Jei Uostas bus vystomas prie 
delfinariumo, marinistiniai tyrimai bus atlikti nustatyta tvarka. 

Ne BP sprendinys – labiau tinkamas 
strateginiam planui. 
 
Sprendinys neįgyvendintas. 

 

5.9.  Išbraukti iš uosto rezervinės 
teritorijos individualių namų 
bendrijos „Smeltė“ teritoriją. 

Skatinant ir vystant pramoginės laivybos aptarnavimo veiklą Uosto, 
Danės upės ir Kuršių marių krantinėse, KVJUD 2014 m viduryje 
planuoja atnaujinti mažųjų valčių prieplaukos statybą (pagal KVJUD 
2014-04-03 raštą Nr.UD-9.1.4.-1178).  
2008 m. buvo remontuotos, o 2011 m. rekonstruotos Danės upės 
krantinės. 
Rengiamas Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detalusis 
planas.  

Tikslinga iš uosto teritorijos išbraukti 
bendrijos „Smeltė“ teritoriją. 
Kodėl tai nenumatyta pačiame BP? Tai 
išspręs uosto TPD. 
 
Sprendinys neįgyvendintas. 

 

5.10.  Vystant naujus terminalus 
šiaurinėje uosto dalyje, nustatyti 
naujas sanitarines zonas, įvertinant 
naudojamas technologijas (0 
krantinės rajone, 5 – 6 krantinių 
rajone). 

Rengiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (toliau – Uosto) teritorijų ir 
akvatorijos planus – teritorinio planavimo dokumentus, Klaipėdos 
miesto vyr. architektas išduoda sąlygų sąvadus, kuriuose nurodomi visi 
reikalingi atlikti tyrimai. 

Ne BP sprendinys. Nustatoma teisės 
aktų nustatyta tvarka. 
Ūkio subjektų SAZ nustatomos, 
koreguojamos ir įteisinamos teisės aktų 
nustatyta tvarka, atliekant poveikio 
visuomenės sveikatai vertinimo, PAV ir 
teritorijų planavimo procedūras, 
priklausomai nuo planuojamos ūkinės 
veiklos pobūdžio. Tai atliekama 
privalomai pagal galiojančių teisės aktų 
reikalavimus arba veiklos planuotojo ir/ar 
vykdytojo iniciatyva. 
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5.11.  Vystant uostą prie Kiaulės Nugaros 
salos, bei Kuršių mariose prie 
Delfinariumo (pasieniečių krantinė) 
atlikti marinistinius tyrimus. 

Uosto krovos terminaluose vykdoma veikla šiaurinėje, pietinėje ir 
centrinėje Uosto teritorijose atitinka BP plane nurodytą zonavimą. 
Maksimalus leistinos grimzlės prie krantinių šiaurinėje Uosto dalyje yra 
iki 13,4 m. 
Maksimaliai leistinos grimzlės prie krantinių centrinėje Uosto dalyje yra 
iki 13,0 m. 
Maksimaliai leistinos grimzlės prie krantinių pietinėje Uosto dalyje yra 
iki 10,0m. 

Ne BP sprendinys. Labiau tinkamas BP 
įgyvendinimo programai. Nustatoma 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
Įvairios paskirties tyrimai, t.t. ir 
marinistiniai, priklausomai nuo 
planuojamos veiklos yra būtini atliekant 
planų ir programų sprendinių SPAV bei 
planuojamos ūkinės veiklos PAV 
procedūras. Minėti tyrimai buvo atlikti 
rengiant KVJU laivybos kanalo gilinimo 
(iki 14,5 m) ir platinimo (iki 150 m) PAV 
(LEI, 2010), taip pat Suskystintųjų 
gamtinių dujų importo terminalo ir su juos 
susijusios infrastruktūros objektų 
statybos ir veiklos PAV (Sweco Lietuva, 
2012). 2013 m. užbaigus KVJU laivybos 
kanalo ir dalies akvatorijos gilinimo iki 
14,5 m darbus, marinistiniai tyrimai šioje 
darbų zonoje nėra tikslingi. Tokie tyrimai 
rekomenduotini uostą plėtojant pietinėje 
akvatorijoje už Kiaulės nugaros salos. 

 

5.12.  Skatinti ir vystyti pramoginės 
laivybos aptarnavimo veiklą 
Klaipėdos uosto, Danės upės ir 
Kuršių marių Smiltelės upės 
krantinėse (prie jachtų klubo, laivų 
kapinių vietoje, Danės ir Smiltelės 
upių, Klaipėdos piliavietės, Kuršių 
marių į pietūs nuo Tarptautinės 
perkėlos). 

Atlikta Klaipėdos viešojo logistikos centro (toliau - VLC) galimybių 
studija. VLC plėtros ir veiklos priežiūros komisijos 2012-04-17 posėdžio 
metu pritarta, kad VLC intermodalinio terminalo steigimo vieta būtų 
šiaurinė „Draugystės“ geležinkelio stoties dalis. Atlikus visas planavimo 
procedūras, bus apsispręsta dėl reikalingų teritorijų rezervavimo vietos 
ir dydžių. 

Deklaratyvus sprendinys. BP turėtų 
numatyti išdėstymo principus, galimas 
prieplaukų vietas ir panašiai. KVJU 
teritorijoje tai gali išspręsti vietos 
lygmens TPD. Likusioje miesto 
teritorijoje gali spręsti atskiras SP. 
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KMS išvados 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtra vyksta pagal BP sprendinius Uosto teritorijos zonavimui. 
Vykdant BP sprendinius logistikos centrai ir distribuciniai centrai kuriami Klaipėdos prieigose, pvz. Klaipėdos viešojo logistikos centro intermodalinio terminalas 
steigiamas šiaurinėje „Draugystės“ geležinkelio stoties dalyje. 
Nėra sprendimo dėl Uosto perspektyvų prie šiaurinio molo. 
Vystoma pramoginės laivybos aptarnavimo veikla Danės upės krantinėse ir Klaipėdos piliavietėje, bet jokie darbai nepradėti dėl Kuršių marių kranto į pietus 
nuo tarptautinės perkėlos pritaikymo šiai aptarnavimo veiklai. 
Uosto rezervinių teritorijų ir teritorijų, kurios buvo numatytos rezervinėmis miesto BP, Uosto direkcija nesuplanavo, neparengė dokumentų, kuriais būtų 
nustatyta kas šiose teritorijose bus vykdoma, nepradėtos įsisavinimo procedūros. Tuo tarpu KMSA rengiant šių teritorijų planus, Uosto direkcija ir Uosto 
kompanijos prieštarauja bet kokiems sprendiniams, kurie yra skirti viešo naudojimo erdvių, visuomeninių statinių statybai. Prieštarauja net prieš esamų statinių 
įteisinimą. 
Už Uosto ribos esantys, Uosto veiklai būtini, infrastruktūriniai objektai įrengiami vangiai. Dažnai Uosto direkcija siekia, kad šie objektai būtų suprojektuoti ir 
pastatyti Savivaldybės iniciatyva. 
Uosto direkcija visas viltis deda į Uosto bendrąjį planą, kurį žada pradėti rengti. 
 
Eksperto išvados 
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – vienas iš svarbiausių Klaipėdos miesto plėtros generatorių. Todėl jo konkurencingumas regione ir plėtra gyvybiškai svarbūs 
Klaipėdos miestui. 
Jūrų uostas blokuoja Klaipėdos miesto prieigą prie marių, taip neleisdamas atsiskleisti marinistiam miesto savitumui bei išnaudoti vandens teikiamas 
galimybes gyvenimo kokybei mieste gerinti. Todėl būtinas strateginis susitarimas dėl miesto ir uosto plėtros suderinimo tarp uosto plėtrą 
koordinuojančios ir organizuojančios  KVJUD ir miesto gyventojų interesus atstovaujančios KMS. Toks susitarimas gali būti įteisintas Klaipėdos 
miesto bendrajame plane ar uosto plėtrą reglamentuojančiame vietos lygmens TPD. 
Didėjant krovos apimtims ir krovinių į uostą srautams, miesto infrastruktūra nevystoma adekvačiai uosto infrastruktūros plėtrai. 
Uosto plėtrą reglamentuojančios BP dalies sprendiniai yra tobulintini, nustatant miesto prieigos prie marių akvatorijos zonas bei tiksliau įvardinat 
uosto plėtros potencialą. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

6.  GAMTINĖS APLINKOS DALIES SPRENDINIAI  

6.1.  Siekiant išlaikyti ir išsaugoti esamą 
natūralaus kraštovaizdžio pobūdį 
bei pagausinti kraštovaizdžio 
natūralumą atkuriančius elementus, 
formuojant stabilesnį gamtinį 
karkasą, yra būtina: 

   

6.1.1.  Suformuoti naujus miesto miško 
parkus prie Smiltelės upelio, prie 
Danės upės, prie Pamario ir 
trečiosios miesto vandenvietės, prie 
Melnragės, Girulių ir Vasaros 
estrados, poilsio parko, prie rytinių 
miesto gyvenamųjų teritorijų 
(formuojant naujus želdinius); 

Parengtas Smiltelės (Smeltalės) upės krantų ruožo nuo Minijos g. iki 
Jūrininkų per. sutvarkymas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą 
techninis projektas. 
Įrengtas Sąjūdžio parkas, Nuotykių parkas Kar Kar. 

Sprendinys įgyvendinamas, bet ne iki 
galo. Tolimesnis įgyvendinimas tebėra 
aktualus (miško parko kūrimas). 

 

6.1.2.  Nustatyti tikslius kiekvieno kvartalo 
privalomai išsaugomų ar naujai 
suformuojamų žaliųjų plotų 
normatyvus, rengiant atskirų 
teritorijų detaliuosius planus; 

Vykdomas. 
Rengiamas Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos 
įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo 
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, kuriame nagrinėjamas 
želdynų pasiekiamumas ir poreikis. 

Sprendinys įgyvendinamas (rengiamas 
SP), be to, reikalavimai želdynų plotams 
numatomi teisės aktuose. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

6.1.3.  Siekiant sudaryti sąlygas geresnei 
gyvenimo kokybei miesto 
gyventojams bei stiprinti gamtinio 
karkaso atsparumą 
antropogeniniam poveikiui, 
išsaugoti esamą parkų ir skverų 
tinklą bei suformuoti papildomas 
teritorijas su aiškiomis ribomis 
naujiems miesto parkams ir 
skverams.  Į skverų ir parkų 
teritorijas įtraukti senųjų miesto 
teritorijoje esančių kapinių 
teritorijas, o rengiant šių teritorijų 
detaliuosius planus plotų nemažinti, 
jei ketinama didinti užstatymo 
tankumą; 

Įrengtas Sąjūdžio parkas, Nuotykių parkas Kar Kar. 
Rengiamas Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos 
įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo 
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas. Suformuoti papildomas 
teritorijas su aiškiomis ribomis naujiems  parkams ir skverams trukdo 
esami nuosavi sklypai ir BP nustatyti teritorijų naudojimo būdai, 
kuriuose nenurodyti želdiniai. 

Sprendinys prastai įgyvendinamas 
priemiestinėje zonoje. Siektina rengti šių 
teritorijų kompleksinius planus, kuriuose 
būtų išskirtos – želdynų teritorijos. 

 

6.1.4.  Suformuoti stabilius vandens 
telkinių apsaugos juostų želdinius 
palei mažuosius Danės intakus ir 
Smiltelės upelį miesto teritorijoje, 
pritaikant visuomenės 
rekreaciniams poreikiams; 

Parengtame Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos 
kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialiajame plane numatyti 
rekreaciniai plotai, dviračių takai, pramonės konversija.  
Parengtas Smiltelės (Smeltalės) upės krantų ruožo nuo Minijos g. iki 
Jūrininkų per. sutvarkymas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą 
techninis projektas.  

Sprendinys įgyvendinamas – parengti 
TPL. 

 

6.1.5.  Siekiant mažinti oro taršos ir 
triukšmo įtaką žmogaus sveikatai 
mieste suformuoti stabilius 
apsaugos želdynus nuo 
magistralinių  gatvių ir gamybinių 
rajonų; 

Parengta 2008-2012 m. Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių 
tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa.  

Būtina tikslinti sprendinius, nurodant 
konkrečias zonas, gatvių kategorijas, 
sprendinį susieti su grafine BP dalimi.  
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

6.1.6.  Kreiptis į Aplinkos ministeriją kad 
būtų peržiūrėtas Smeltės botaninio 
draustinio statusas ir numatytos 
galimas jo teritorijos tvarkymo 
perspektyvos, plane ribos 
nekeičiamos; 

Neįvykdyta. 
 

Sprendinys nebeaktualus, nes parengtas 
Smeltės botaninio draustinio 
gamtotvarkos planas, išsprendžiantis 
problemą. 
Reikalingas konceptualus 
apsisprendimas dėl šio draustinio statuso 
ir perspektyvų. 

 

6.1.7.  Renovuoti bei rekultivuoti miesto 
teritorijoje esančius apleistus 
vandens telkinius ir jų pakrantes, 
taip pat užterštas šlapžemes tarp 
Mažojo kaimelio ir centrinės 
geležinkelio stoties, juos pritaikant 
rekreacijai bei biologinės įvairovės 
gausinimui. 

Vykdomas Draugystės parko tvenkinių valymas ir aplinkos 
sutvarkymas. 
Vykdomas Mumlaukio ežero valymas ir aplinkos sutvarkymas. 
Vykdomas Žardės tvenkinio valymas.  Parengtame Danės upės 
slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio (Klaipėdos miesto 
ribose) specialiajame plane numatyti rekreaciniai plotai, dviračių 
takai, pramonės konversija.  

Sprendinys įgyvendinamas pagal 
galimybes. 

 

6.2.  Siekiant užtikrinti vandens telkinių 
juostų ir zonų apsaugą, yra būtina: 

   

6.2.1.  Urbanizuotose teritorijose 
rekonstruoti Danės upės krantines 
centrinėje miesto dalyje nuo žiočių 
iki geležinkelio tilto panaikinant 
galimybę nuo krantinių nuotekoms 
patekti tiesiogiai į Danės upę; 

Krantinės rekonstruotos nuo žiočių iki Biržos tilto. Sprendinys dalinai įgyvendintas.  

6.2.2.  Gamtinėse ir mažai urbanizuotose 
teritorijose: 

   

 - palei vandens telkinius suformuoti 
atsparius poveikiui, taršai bei 
gebančius taršą absorbuoti 
želdynus ir vejas, numatytus 
specialiajame želdinių plane; 

Neįvykdytas. Mažai urbanizuotose teritorijose tarša 
nėra didelė, todėl abejotinas sprendinio 
tikslingumas; sprendinys tikslintinas 
grafinėje dalyje.  
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Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

 - tiksliai nustatyti vandens telkinių 
apsaugos juostų ir zonų ribas, 
nustatant tikslius kiekvienos 
teritorijos reglamentus, išskyrus 
KNNP; 

Danės upės nustatyta specialiaisiais planais Sprendinys įgyvendinamas; rengiant TPL 
dokumentus teritorijose su vandens 
telkiniais, jų apsaugos zonų nustatymą 
reglamentuoja teisės aktai. 

 

 - izoliuoti vakarinį Vilhelmo kanalo 
krantą nuo lankytojų visu perimetru  
Klaipėdos miesto teritorijoje  ne 
mažiau nei 100 m  atstumu. 

Neįvykdyta. 
Parengtas Klaipėdos miesto III vandenvietės SAZ specialusis planas, 
izoliuota teisės aktų nustatyta tvarka 

Teisės aktų nustatyta tvarka izoliuota; 
analizuotina priešinga galimybė - 
iškelti vandenvietę ir Vilhelmo kanalą 
pritaikyti rekreacijai. 

 

6.3. Siekiant užtikrinti efektyvią jūros 
kranto zonos apsaugą, yra būtina: 

   

6.3.1.  Suformuoti krantosaugos 
infrastruktūrą, leidžiančią užtikrinti 
krantų stabilumą bei antropogeninio 
poveikio stabilizavimą; 

Nevykdomas.  
Rengiami: Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki 
Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir 
kraštovaizdžio specialusis planas; Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki 
jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių 
baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas. 
Parengti: Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis 
planas; Pajūrio juostos tvarkymo programa 2014-2020 m. 

Ne BP sprendinys. Problema spręstina 
atskiruose techniniuose projektuose. 

 

6.3.2.  Aktyviai tvirtinti Baltijos jūros 
žemyninio kranto ruožą bei Kuršių 
nerijos Kopgalio ruožą; 

Nevykdomas. 
LR AM neskiria lėšų. 

Ne BP sprendinys. Problema spręstina 
atskiruose techniniuose projektuose. 

 

6.3.3.  Sutvirtinti fašinomis ir krantinėmis 
Danės upės krantus nuo Kuršių 
marių iki Liepų gatvės tilto. 

Krantinės rekonstruotos nuo žiočių iki Biržos tilto.  
Rengiamas Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių 
detalusis planas. 

Sprendinys įgyvendinamas.  

6.4.: Siekiant mažinti oro taršą mieste, 
yra būtina 
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6.4.1.  Sureguliuoti eismo srautus taip, kad 
sunkiojo transporto tranzitas per 
miesto centrą ir KNNP būtų 
eliminuotas;   

Parengtas Teritorijos prie Baltijos pr., Baltijos pr. ir Šilutės pl. bei 
Baltijos pr. ir Taikos pr. sankryžų detalusis planas ir techniniai 
projektai. 
 LRS 2013-06-18 nutarimu Nr.XII-381 0,6 km Baltijos prospekto 
pripažinta ypatingos valstybinės svarbos projektu. 
Įgyvendinamas projektas „Pietinė jungtis tarp Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus“. Parengta visa reikalinga 
techninė dokumentacija naujo kelio statybai, t. y. galimybių studija, 
detalusis planas, techninis projektas. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas 2012-06-25 panaikino detaliojo plano 
galiojimą. KMSA direktorės 2013-03-19 įsakymu Nr.AD1-657 
rengiamas naujas detalusis planas. Atnaujinamas ir techninis 
projektas. 

Sprendinys įgyvendinamas (Šiaurinis, 
pietinis aplinkkeliai, Baltijos pr. 
sankryžos). Siektina tolimesnę plėtrą 
koordinuoti su uosto veikla. 

 

6.4.2.  Uždaryti centrinę miesto dalį nuo 
neribojamo transporto srauto 
(senamiestis nuo Senojo turgaus iki 
Danės upės); 

Įgyvendintas. 
Eismas ribojamas. 

Įgyvendintas. 
Eismas ribojamas. 

 

6.4.3.  Planuoti taip, kad gamybinė veikla ir 
uosto krovos sanitarinės zonos 
nesiektų gyvenamųjų namų sklypų, 
nepablogintų kitos paskirties turto 
naudojimo sąlygų; 

Vykdomas. Sprendinio įgyvendinimą numato teisės 
aktai. 

 

6.4.4.  Uždaryti Tiltų gatvę transportui 
suformuojant pėsčiųjų alėją; 

Nevykdomas.  Neįgyvendinamas. Sprendinys 
svarstytinas tikslinant BP. 

 

6.4.5.  Nustatyti nepriklausomo 
monitoringo taškus tarp uosto, 
pramonės ir gyvenamųjų teritorijų 
kur būtų pastoviai matuojama oro 
tarša, triukšmas ir teikiama 
informacija visuomenei; 

2 stacionarūs aplinkos stebėsenos kontrolės postai mieste įrengti iki 
2007 m.  
Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012-
2016 m. programą kasmet parengiamos aplinkos monitoringas 
ataskaitos. Informacija patalpinta internetiniame puslapyje 
www.klaipedosmonitoringas.lt 

Ne BP sprendinys. Sprendinys 
įgyvendintas. 

 

http://www.klaipedosmonitoringas.lt/
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6.4.6.  Nustatyti dviračių transporto 
sistemos išilginio susisiekimo 
realizavimą kaip prioritetą; 

Vykdomas. 
Rengiamas Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros 
specialusis planas.  

Sprendinys vykdomas (jei tai reiškia 
magistralinio tinklo Š-P kryptimi 
suformavimą). Realizuojami 
bendramiestiniai ryšiai. Sprendinį 
tikslinga perkelti į susisiekimo dalį. 

 

6.4.7.  Įrengti visose uosto krantinėse 
elektros tiekimo į laivus įrangą, 
uždraudžiant laivo stovėjimo metu 
naudotis generatoriumi elektros 
gamybai; 

Įrengta, tačiau naudojamasi tik atplaukusio laivo kapitonui paprašius. 
 

Ne BP sprendinys.  

6.4.8.  Elektrifikuoti geležinkelį uoste ir 
geležinkelio ruožą nuo uosto iki 
Kretingos miesto, įskaitant 
Kretingos, Girulių, Melnragės, 
Klaipėdos, Rimkų ir „Draugystės“ 
geležinkelio stotis; 

Nevykdomas. 
 

Nevykdomas. Sprendinys išeina už 
KMSA kompetencijos ribų. 

 

6.4.9.  Dujofikuoti  Klaipėdos m. 
gyvenamąsias teritorijas (Giruliai, 
Melnragė, Labrenciškės, Paupiai, 
Mažasis kaimelis, Tauralaukis, 
Šauliai, Klemiškės, Rimkai); 

Dujofikuotos Labrenciškių, Paupių, Tauralaukio, Šaulių, Klemiškių ir 
Rimkų gyvenamieji kvartalai. 

Inžinerinės dalies sprendinys 
įgyvendinamas. 

 

6.4.10.  Pavojingų medžiagų sandėliavimą ir 
krovos darbus koncentruoti tik 
užmiesčio zonose; 

Nevykdomas. 
 

Sprendinį reikia tikslinti, konkretizuoti 
pavojingų medžiagų kiekius, nustatyti 
zonas, kuriose minėta veikla galėtų būti 
koncentruojama. 
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6.4.11.  Birių ir naftos krovinių iškrovimo 
darbai turi būti vykdomi naudojant 
tik tokio tipo technologijas, kurios 
sumažina lakiųjų medžiagų 
patekimą į aplinką iki minimumo bei 
nesukelia diskomforto miesto 
gyventojams; 

Vykdomas.  Technologijų poveikį reglamentuoja kiti 
teisės aktai. BP turėtų nustatyti 
reglamentus jei jie būtų griežtesni nei 
teisės aktų reikalavimai arba įvardinti 
zonas, kur tokia veikla negalima. 

 

6.4.12.  Visiškai likviduoti buvusio mėsos 
kombinato bei žuvies konservų 
fabriko gamybines patalpas, jas 
pertvarkant į verslo ir prekybos 
teritoriją, neplanuojant naujų 
skerdyklų bei stambių maisto 
perdirbimo gamybinių pajėgumų 
statymo miesto teritorijoje; 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

6.4.13.  Mieste esančiose gamybinėse 
teritorijose, prieš pradedant vykdyti 
naujų pramonės įmonių statybos 
planavimą, atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą, strateginių pasekmių 
aplinkai vertinimą; 

Vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

Ne BP sprendinys. Vykdomas teisės aktų 
nustatyta tvarka. 
 

 

6.4.14.  Vykdant geležinkelio kelių 
rekonstrukciją Klaipėdos mieste, 
numatyti centrinės geležinkelio 
stoties gamybinių pajėgumų  
modernizavimą, mažinant užimtus 
plotus; 

Neįvykdytas.  
AB „Lietuvos geležinkeliai“ rengia galimybių studiją, tačiau joje 
atsisako nagrinėti geležinkelio kelyno iškėlimą į priemiestį Kopūstų 
kaime. 

Sprendinys neįvykdytas ir tebėra 
aktualus didėjant krovai. Reikalingas 
geležinkelių tinklo optimizavimas. 
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6.4.15.  Siekiant spręsti miesto centrinės 
dalies ekologinę situaciją būtina 
pertvarkyti esamų gamybos  įmonių 
prie Danės upės veiklą, ją  
perplanuojant į gyvenamąją, 
komercinę paskirtį, dalį  teritorijų 
skirti žaliesiems plotams, 
rekreacijai, socialiniams objektams; 

Parengti: Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės 
upės detalusis planas; Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki 
Palangos kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas; 
Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, uosto 
akvatorijos ir Danės upės detalusis planas;  Žemės sklypo Bangų g. 
22 detalusis planas; Teritorijos tarp Gluosnių gatvės, Gluosnių 
skersgatvio, Danės upės ir bastionų komplekso detalusis planas; 
Žemės sklypo Liepų g. 85A detalusis planas; Žemės sklypų Liepų g. 
83 ir 83A detalusis planas.  
Rengiamas Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių 
detalusis planas. 

Sprendinys įgyvendinamas. Zonos turi 
būti aiškiai nurodytas pagrindiniame 
brėžinyje ar specialioje schemoje. 

 

6.5.  Siekiant mažinti paviršinių ir 
gruntinių vandenų taršą buitinėmis, 
pramoninėmis ir lietaus nuotekomis 
yra būtina: 

   

6.5.1.  Visiškai centralizuoti nuotekų 
surinkimą miesto teritorijoje, 
garantuojant nuotekų nepatekimą į 
paviršinius vandens telkinius bei į 
gruntinius vandenis; 

Vykdomas. Sprendinys vykdomas.  

6.5.2.  Įrengti fekalinių vandenų 
surinktuvus necentralizuoto nuotekų 
surinkimo mikrorajonams; 

Vykdomas. Sprendinys vykdomas, tačiau reikėtų 
pasiaiškinti dėl galimų alternatyvų  - 
pavyzdžiui vietiniai valymo įrenginiai. 

 

6.5.3.  Visiems lietaus kanalizacijos 
išleistuvams pastatyti šiukšlių bei 
naftos produktų gaudytuvus; 

Parengtas Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų 
specialusis planas ir techninis projektas. 
Naujai steigiamos įmonės vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

Sprendinys įgyvendinamas.   

6.5.4.  Pirmiausia renovuoti lietaus 
kanalizacijos tinklus, kurių 
išleistuvai išeina į Danės upę; 

Parengtas Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų 
specialusis planas ir techninis projektas. 
Naujai steigiamos įmonės vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

Įgyvendinama.   
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6.5.5.  Visoms maisto pramonės įmonėms, 
išleidžiančioms nuotekas į atvirus 
vandens telkinius ar į miesto 
centralizuotus nuotekų tinklus, 
privaloma įrengti pirminio valymo 
įrenginius. 

Parengtas Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų 
specialusis planas ir techninis projektas. 
Naujai steigiamos įmonės vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

Ne BP sprendinys. Įmonės vykdo teisės 
aktų nustatyta tvarka. Tai galima minėti 
BP nebent gaudytuvų pagal teisės aktus 
nereiktų  

 

6.6.:  Siekiant iš esmės pagerinti atliekų 
surinkimo ir tvarkymo ir sistemą yra 
būtina 

   

6.6.1.  Parengti komunalinių atliekų 
surinkimo sistemą ir viešųjų 
konteinerių išdėstymo schemą; 

2008-07-01 Klaipėdos mieste įvesta vietinė rinkliava už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą.  
Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m. atliekų 
tvarkymo planas. 
KMSA direktoriaus 2010-11-12 įsakymu Nr. AD1-2011 „Dėl Klaipėdos 
miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų 
surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemos 
patvirtinimo“ patvirtinta išdėstymo schema. 
Rengiamas Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos 
įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo 
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas. 

Tai – įgyvendinimo programa.  

6.6.2.  Likviduoti savavališkus sąvartynus 
miesto teritorijoje, jų vietose 
įrengiant miesto žaliuosius plotus; 

Vykdomas. 
 

Ne BP sprendinys. Savavališki 
sąvartynai draudžiami. 

 

6.6.3.  Nustatyti, kad kiekviena įmonė 
privalo prieš atiduodama gamybos 
atliekas sandėliavimui jas surūšiuoti 
bei supakuoti taip, kad tiktų 
ilgalaikiam jų saugojimui ar 
transportavimui iki atliekų utilizacijos 
vietos; 

Vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. 
Veikia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau - 
TIPK leidimų) sistema. 

Sprendinys nebeaktualus. Vykdomas 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
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6.6.4.  Nustatyti tikslų atliekų laikymo 
įmonės teritorijoje (mieste) limitą, 
kuris priklausytų nuo įmonės profilio 
ir galimybės sandėliuoti, bet ne 
daugiau nei 50 m

3
; 

Vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. 
Veikia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau - 
TIPK leidimų) sistema. 

Vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

 

6.6.5.  Planuoti vėjo jėgainių parkus 
buvusių šiukšlynų, valymo įrenginių 
teritorijose, atlikus poveikio aplinkai 
vertinimą, išskyrus KNNP; 

Neįvykdytas.  
Perduotos organizatoriaus teises AB Klaipėdos vanduo su tikslu 
planuoti vėjo jėgainių parką. Šio plano rengimo metu turi būti atlikta 
studija. 

Vėjo jėgainių parkai turi stiprų vizualinį 
poveikį kraštovaizdžiui, todėl būtina 
jėgainių parką derinti su bendra miesto, 
jo priemiestinės zonos plėtros vizija. 
Bendro plano sprendiniai galėtų būti 
konkretesni. 

 

6.7. Vystyti ekologinį švietimą, įrengiant 
ekologinio pažinimo takus prie 
Smiltelės ir Danės upių, Smiltynėje, 
Melnragėje ir Giruliuose. 

Smiltynėje įrengtas sveikatingumo takas „Miško šokis“.  Sprendinys įgyvendinamas.  

6.8.. Nustatyti tyliąsias zonas 
gyvenamuosiuose rajonuose, 
kuriose negalima butų keisti 
paskirties į komercinę  ir planuoti ne 
gyvenamosios  paskirties objektus 

Parengti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai triukšmo 
žemėlapiai.  
Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos 
veiksmų planas 2010-2013 m.  
Parengtas Klaipėdos miesto tyliųjų zonų indentifikavimo ir triukšmo 
prevencijos planavimo tvarkos aprašas. 

Reikia konkretizuoti tyliųjų zonų vietas 
tikslinant BP. Prioritetas teiktinas 
rekreacinėms teritorijoms, gyvenamųjų 
teritorijų triukšmo režimą reglamentuoja 
įstatymai. Tyliųjų gyvenamųjų zonų 
steigimas turėtų būti inicijuotas 
bendruomenių.  

 

6.9.  . Išsaugoti ir atnaujinti Girulių miško 
upelių tinklą 

Rengiamas Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių 
iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir 
kraštovaizdžio specialusis planas. 

Sprendinys įgyvendinamas  

6.10.  Kiaulės Nugaros saloje saugoti 
paukščių peryklas. 

Situaciją radikaliai keičia statomas suskystintų dujų terminalas. Peryklos saugojamos dėl konservacinės 
paskirties. Terminalas pastatytas 
gretimoje teritorijoje. 

 

6.11.  Keisti  Mumlaukio ežero pavadinimą 
į Žvejonės. 

Neįvykdytas. 
 

Ne BP sprendinys.  
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6.12.  Miesto centrinėje dalyje nustatyti 
griežtesnius taršos normatyvus 
uosto krovos veiklai. 

Teisinis/norminis reguliavimas nėra savivaldos kompetencija. 
Veikia TIPK leidimų sistema. 

Norminis taršos reguliavimas nėra 
savivaldos kompetencija. Jei tai reikėtų 
padaryti, bendrasis planas gali nustatyti 
tuos rodiklius. 

 

 
KMS išvados 
Formuojant urbanistinį kraštovaizdį, vykdomi BP sprendiniai, nusakantys miesto vandens telkinių tvarkymą – Danės upės pakrančių, Smeltalės upelio, 
Mumlaukio, Žardės, Draugystės parko tvenkinių.  
Nevykdomi PB sprendiniai dėl Baltijos jūros krantosaugos infrastruktūros – neskiriamos lėšos. Šie sprendiniai susiję su jūrine LR dalimi ir negali būti išspręsti 
tik Klaipėdos miesto savivaldybės iniciatyva ir lėšomis.  
Nevykdomi BP sprendiniai miesto žaliųjų plotų plėtroje – daugiausiai prižiūrimi tik esami plotai. Dėl lėšų stygiaus. 
Dauguma BP sprendinių, susijusių su oro taršos mažinimu mieste, dalinai vykdomi – vykdomas miesto aplinkos monitoringas, neišspręstas sunkiojo 
transporto eismo iš uosto nukreipimas iš miesto. 
Pradėta Klaipėdos miesto pramoninių teritorijų konversija centrinėje miesto dalyje prie Danės upės, parengti keli teritorijų planavimo dokumentai. NT krizė 
sustabdė plėtrą.  
Dalinai vykdomi BP sprendiniai paviršinių ir gruntinių vandenų taršos ribojimu – įgyvendinamas centralizuotas nuotekų surinkimas. 
Vykdomi BP sprendiniai dėl atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos – įgyvendinama atliekų surinkimo sistema. 
 
Eksperto išvados  
Bendro plano sudėtyje nėra šiuo metu pagal teisės aktus privalomos BP dalies – miesto gamtinio karkaso, kaip viso miesto gamtines ir gamtinio prioriteto 
teritorijas jungiančio ekologinio kompensavimo tinklo. (nebuvo privaloma BP rengimo metu) 
Rekomenduotina atsisakyti teisės aktų reikalavimus dubliuojančių sprendinių . 
Rekomenduotina diferencijuoti gamtinio prioriteto teritorijas pagal naudojimo intensyvumą - išskiriant intensyviai ir ekstensyviai naudojamus želdynus, 
apsauginius želdynus ir panašiai. 
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7. KULTŪROS PAVELDO DALIES SPRENDINIAI  

7.1. Paruošti Klaipėdos senamiesčio ir 
Klaipėdos miesto istorinės dalies 
regeneravimo programas. 

Nėra teisinio dokumentų (regeneravimo programų) pagrindimo. 
Rengiama Senojo turgaus kvartalo vizija. 

Tai ne sprendinys, o įgyvendinimo 
programa. Yra parengtas senamiesčio 
atgaivinimo priemonių planas (2009 m.), 
Senojo turgaus kvartalo vizija (2014 m.) 
ir kt. Tokio pobūdžio darbai panaudotini 
rengiant konkursus, projektinius 
dokumentus. 

 

7.2. Parengti Klaipėdos senamiesčio 
(U17) specialųjį planą, kuris 
patikslintų teritorijų ribas bei 
apsaugos zonas. 

Parengtas Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre 16075, buvęs kodas U17) teritorijos ir apsaugos zonos 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. 
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas (planavimo organizatorius - 
Kultūros paveldo departamento prie KM Klaipėdos teritorinis padalinys 
(toliau – KPD)). 

Tai ne sprendinys, o įgyvendinimo 
programa. Klaipėdos senamiesčio (u/k 
16075) Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialusis planas patvirtintas 
LR Kultūros ministro 2012-03-27 įsakymu 
Nr. ĮV-204. Planu patikslintos 
senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonų 
ribos. 
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7.3. Parengti Klaipėdos senamiesčio 
(U17) paveldotvarkos projektą, 
kuris užtikrintų šios teritorijos 
išsaugojimą bei įteisintų 
paveldosaugos reikalavimus ir 
konkrečių tvarkymo priemonių 
sistemą. 

Rengiamas Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre 16075, buvęs kodas U17), nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - 
paveldotvarkos projektas (planavimo organizatorius - KPD). 

Tai ne sprendinys, o įgyvendinimo 
programa. Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos 
direktorės 2012-04-23 įsakymu Nr. Į-151 
pradėtas rengti Klaipėdos senamiesčio 
(u/k 16075) Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialusis planas – 
paveldotvarkos projektas. Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos direktorės 2014-04-18 
įsakymu Nr. Į-86 2012-04-23 įsakymas 
Nr. Į-151 pakeistas: vietoje žodžių 
„paveldotvarkos projektas“ įrašyti žodžiai 
„tvarkymo planas“. Patvirtinus šį 
specialųjį planą, senamiesčio teritorijoje 
planavimą ir statybas reglamentuos jo 
sprendiniai. 

 

7.4. Saugoti ir tvarkyti senamiesčio 
teritorijoje esantį gatvių tinklą, 
aikščių, gatvių ir posesijų struktūrą, 
statinių kompleksus ir ansamblius, 
erdvinę struktūrą ir istorinį 
medžiagiškumą, reljefo formas, 
kultūrinį sluoksnį ir viešąsias 
erdves. 

Vykdomas. 
Rengiamas Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis planas. 

Dabar vykdoma, keliant paveldosaugos 
reikalavimus. Priemonės turi būti 
numatytos rengiamuose dokumentuose: 
Klaipėdos senamiesčio, Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialiajame 
–tvarkymo plane, Senamiesčio viešųjų 
erdvių detaliajame plane, Senamiesčio 
centrinės dalies ir turgavietės detaliajame 
plane ir kt. Šį sprendinį įgyvendinti 
padeda jau patvirtintas Klaipėdos 
senamiesčio (u/k 16075 Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialusis 
planas. 
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7.5. Numatyti Pilies gatvės platinimo 
darbus iki 6 juostų. Suprojektuoti ir 
įrengti automobilių stovėjimo 
aikšteles vakarinėje Pilies g. 
pusėje. Senamiesčio perimetru 
planuoti automobilių saugyklas. 

Parengtas Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltija laivų statykla“, 
uosto akvatorijos ir Danės upės detalusis planas. 
Rengiamas Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalusis 
planas. 
Rengiamas automobilių stovėjimo aikštelės Pilies g. 2A techninis 
projektas. 

Tai – BP susisiekimo dalies sprendinys.  
Ši gatvė atskiria senamiestį nuo 
piliavietės, reikia analizuoti, ar jos 
platinimas yra būtinas, norint sumažinti 
automobilių kiekį senamiestyje, siekiant 
Tiltų gatvę paversti pėsčiųjų zona. 

 

7.6. Nutraukti automobilių eismą Tiltų 
gatve, pastačius naują tiltą per 
Danę. 

Tiltų gatvės rekonstrukcija į pėsčiųjų ir Taikos prospekto žiedinės 
sankryžos rekonstrukcija negalima, kol nėra naujo tilto.  
2004 m. parengtas Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos 
supančios aplinkos detalusis planas. 
Rengiamas Žemės sklypų Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios 
aplinkos detaliojo plano sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų 
gatvės detalusis planas.   
Tiltas įtrauktas į tikslinę teritoriją. Jo statyboms siekiama gauti ES 
paramos lėšų. 

Šis sprendinys yra labai svarbus 
senamiesčiui. Reikalinga ieškoti 
finansavimo šaltinių. 

 

7.7. Parengti Klaipėdos piliavietės 
apsaugos specialųjį planą, kuris 
užtikrintų šios teritorijos ir pilies 
atkūrimą bei įteisintų 
paveldosaugos reikalavimus ir 
konkrečių tvarkymo priemonių 
sistemą. 

Parengti Klaipėdos piliavietės apsaugos specialusis ir paveldotvarkos 
planai (planavimo organizatorius - KPD). 

Tai ne sprendinys, o įgyvendinimo 
programa. Klaipėdos pilies ir bastionų 
komplekso (G 136 KP) Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialusis 
planas - paveldotvarkos planas 
patvirtintas LR Kultūros ministro 2008-
11-28 įsakymu Nr. ĮV-639. Planu 
nustatytos komplekso teritorijos ir 
apsaugos zonų ribos ir paveldotvarkos 
reikalavimai. 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 164 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

7.8. Užtikrinti gamybinės veiklos 
nutraukimą ir piliavietės teritorijos 
išvalymą nuo pokarinių pastatų iki 
2009 m.. Parengti piliavietės 
atkūrimo koncepciją ir ją realizuoti. 

Parengtas „Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir 
pritaikymas, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir 
visuomeninių renginių infrastruktūra, Pilies g. 4 A“ 1 etapo techninio 
projekto „Šiaurinės kurtinos atkūrimas; rytinės kurtinos atkūrimas, 
pritaikant esamą dažų sandėlį; pilies ir bastionų komplekso teritorijos 
sutvarkymas“  techninis projektas, kuris suskirstytas į 3 stadijas.  
Baigtas 1 stadijos 1 etapas: nugriauti statiniai ir sutvarkyta teritorija, 
pažymint pilies kontūrus, įrengiamas teritorijos apšvietimas.  
Prasidėjo 1 stadijos 2 etapo darbų viešas pirkimas: dažų sandėlio 
atstatymas ir pritaikymas (Rytinės kurtinos restauravimas, atkuriant 
trūkstamą dalį). 

Patvirtintas Klaipėdos pilies ir bastionų 
komplekso Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialusis - 
paveldotvarkos planas. Vyksta 
komplekso atkūrimas ir pritaikymas. 

 

7.9. Piliavietė, miesto įtvirtinimų 
bastionai su fosomis, Danės upės 
akvatorija, krantinės ir kranto 
juosta, yra esminis ir nedalomas 
urbanistinės senamiesčio 
infrastruktūros elementas. Tai yra 
bendrojo naudojimo viešųjų erdvių 
teritorija neprivatizuojama ir turi 
išlikti savivaldybės nuosavybė. Jos 
tvarkymą, priežiūrą ir vystymą 
organizuoja atitinkami savivaldybės 
skyriai, atsakingi už miesto 
infrastruktūrą. Ten vystoma 
atraktyvi, turistinė, pramogų, 
aptarnavimo, kultūrinė, 
visuomeninė veikla. 

Restauruotose poternose veikia Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 
pilies fosose mažųjų laivų prieplauka, eksponuojamos archeologinės 
atodangos.  
Parengtas Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltija laivų statykla“, 
uosto akvatorijos ir Danės upės detalusis planas. 
Rengiami: Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis planas; Žemės sklypų 
Bangų g. 7, Gluosnių g. 8 ir juos supančios aplinkos detaliojo plano 
sprendinių keitimo teritorijos daliai prie Bangų gatvės detalusis planas.  

Sprendžia Klaipėdos pilies ir bastionų 
komplekso (G 136 KP) Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialusis 
planas - paveldotvarkos planas 
Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis 
planas. Dalis statinių jau naudojama, 
rengiami projektiniai dokumentai. 
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7.10. Parengti Klaipėdos miesto istorinės 
dalies (U16) specialųjį planą, kuris 
patikslintų teritorijų ribas bei 
apsaugos zonas. 

Parengtas Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas 22012, 
buvęs kodasU16) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialusis planas. 

Tai ne sprendinys, o įgyvendinimo 
programa. Klaipėdos miesto istorinės 
dalies (u/k 22012) Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialusis planas 
patvirtintas LR Kultūros ministro 2012-
03-27 įsakymu Nr. ĮV-205. Planu 
patikslintos miesto istorinės dalies 
teritorijos ir apsaugos zonų ribos. 

 

7.11. Parengti Klaipėdos miesto istorinės 
dalies  (U16)  paveldotvarkos 
projektą, kuris užtikrintų šios 
teritorijos išsaugojimą bei įteisintų 
paveldosaugos reikalavimus ir 
konkrečių tvarkymo priemonių 
sistemą. 

Rengiami: Klaipėdos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre 22012, buvęs kodas U16), nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas - 
paveldotvarkos projektas (planavimo organizatorius - KPD); Viešo 
naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre 22012, buvęs kodas U16) sutvarkymo detalusis 
planas. 

Tai ne sprendinys, o įgyvendinimo 
programa. Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos 
direktorės 2012-04-23 įsakymu Nr. Į-151 
pradėtas rengti Klaipėdos istorinės dalies 
(u/k 22012) Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialusis planas – 
paveldotvarkos projektas. Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos direktorės 2014-04-18 
įsakymu Nr. Į-86 2012-04-23 įsakymas 
Nr. Į-152 pakeistas – vietoje žodžių 
„paveldotvarkos projektas“ įrašyti žodžiai 
„tvarkymo planas“. Patvirtinus šį 
specialųjį planą, visus projektinius 
dokumentus istorinės dalies teritorijoje 
reglamentuos jo sprendiniai. 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 166 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

7.12. Planuojant Vitės kvartalą bei 
“Laivitės” teritoriją, atkurti istorinę 
urbanistinę struktūrą, 
nesumažinant laisvai prieinamų 
viešųjų erdvių plotų, vizualinių 
perspektyvų į piliavietę ir į vandens 
erdves. Tikslinga keisti teritorijų 
funkcinę paskirtį, atsisakant 
sandėliavimo ir gamybinės veiklos. 

Parengti: Teritorijos Naujojoje Uosto g. 3 detalusis planas; Žemės 
sklypų Naujojoje Uosto g. 7, M. Šerniaus g. 3 ir M. Šerniaus g. 12 
detalusis planas. 
 
 

Kol kas sprendiniai tik pradėti vykdyti. 
Iškilusių naujų statinių tinkamumas šioms 
teritorijoms diskutuotinas. Minimų 
teritorijų apsaugos ir tvarkybos 
reglamentai bus nustatyti rengiamame 
Klaipėdos istorinės dalies Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos 
specialiajame– tvarkymo plane. 

 

7.13. Perimti miesto sodo teritoriją ir 
statinius tarp I.Kanto gatvės ir 
Pievų Tako gatvės ir iš Valstybinės 
sienos apsaugos tarnybos prie LR 
VRM Pakrančių apsaugos 
rinktinės, skiriant teritoriją kitoje 
miesto vietoje. 

Parengtas Teritorijos tarp Pievų Tako, I. Kanto, Gintaro gatvių 
detalusis planas, kurio sprendiniais dalis LR VRM Pakrančių 
apsaugos rinktinės sklypo, buvusios Miesto sodo teritorijos, 
perduodama Savivaldybei.  
LR VRM pakarančių apsaugos rinktinė atidavė Savivaldybei pastatus, 
išsikraustė. Dėl perduotų pastatų griovimo nėra priimtas sprendimas, 
nes nėra skirta lėšų. 

Ieškoti finansavimo šaltinių statinių 
griovimui. 
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7.14. Planuojant naujas statybas 
Klaipėdos senamiestyje, Klaipėdos 
miesto istorinėje dalyje ir kitose 
kultūros paveldo teritorijose, 
išsaugoti istorinį urbanistinį audinį ir 
charakteringą erdvinę struktūrą, 
paryškinant paveldo objektų 
savybių savitumą, dominavimą 
naujos architektūros atžvilgiu. 
Naujos architektūros siluetas, tūriai, 
užstatymo linijos, kompozicija, 
masės, mastelis ir fasadų 
medžiagos turi būti suderintos su 
tradicinėmis, sudaryti pusiausvyrą 
su kontekstu, jam nepakenkiant, 
nesumažinant  bendro naudojimo 
erdvių. 

Vykdoma. 
Nustatomi specialieji paveldosaugos reikalavimai, rengiant teritorinio 
planavimo dokumentus ir techninius projektus.  

Jau dabar tai reguliuoja patvirtinti 
Klaipėdos miesto senamiesčio ir istorinės 
dalies Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialieji planai, kuriais 
patikslintos teritorijų ir apsaugos zonų 
ribos, Klaipėdos pilies ir bastionų 
komplekso Nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialusis - 
paveldotvarkos planas: jais užkirsta 
galimybė atsirasti šių teritorijų kultūrinę 
vertę menkinantiems objektams. Kultūros 
paveldo vietovių saugojimo ir tvarkybos 
nuostatos bus numatytos rengiamuose 
Klaipėdos senamiesčio, Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialiajame 
–tvarkymo plane, Senamiesčio viešųjų 
erdvių detaliajame plane, Senamiesčio 
centrinės dalies ir turgavietės detaliajame 
plane, Klaipėdos istorinės dalies 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialiajame – tvarkymo 
plane, Smiltynės gyvenvietės 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialiajame plane – 
paveldotvarkos projekte. 

 

7.15. Planuojant kultūros paveldo 
teritorijose statyti naujos 
architektūros pastatus, jų projektai 
ir maketai su gretimybių tūriais turi 
būti svarstomi Architektų sąjungoje. 

Vykdomas. Ne BP sprendinys.  
Diskusija - labai svarbu, tačiau kultūros 
paveldo teritorijose paveldosaugos 
interesai turi būti lemiami. 
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7.16. Kultūros paveldo objektai saugomi 
kartu su visumą sudarančiu 
kraštovaizdžiu. 

Rengiami: Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos 
įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo 
kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas; Senamiesčio viešųjų 
erdvių detalusis planas; Viešo naudojimo erdvių miesto istorinėje 
dalyje (unikalus kodas 22012) sutvarkymo detalusis planas; Smiltynės 
gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21809, buvęs 
kodas U14), Klaipėdos m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentas (planavimo organizatorius 
– KPD). 

Kol kas tai įgyvendinama ne visuose 
objektuose (nustatant objektų 
vertingąsias savybes kraštovaizdis 
visada įvertinamas), parengti ir rengiami 
specialieji kultūros paveldo apsaugos ir 
tvarkymo planai tai numato. 
Reikia aiškių kriterijų apibrėžiant kas 
tame kraštovaizdyje saugoma, kur 
apsaugos zonos ribos ir panašiai. 

 

7.17. Planuojant akvatoriją ir šalia 
esančias teritorijas, ištirti jūrinio 
paveldo objektus, spręsti jų 
įrašymo į registrą klausimus ir jų 
tvarkybos darbus. 

Įrašomas sąlygų sąvaduose, rengiant teritorijų planavimo dokumentus 
ir techninius projektus. 
Jūrinės archeologijos tyrinėjimo darbus vykdo Klaipėdos universitetas. 

Ne BP sprendinys – paveldo apsaugą 
reglamentuoja teisės aktai. Į BP galima 
įtraukti zonavimo ar teisės aktų 
reikalavimus viršijančius reikalavimus. 
Jūrinio paveldo tyrimai yra nepakankami, 
kai kurie vertingi objektai per šį laikotarpį 
yra sunaikinti, o įrašyti į Nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą menkai 
prižiūrimi ir nyksta. 

 

7.18. Planuojant teritorijas ir vykdant 
tvarkybos darbus II Pasaulinio karo 
gynybiniuose objektuose ir prie jų, 
nustatyti šių objektų vertingąsias 
savybes. 

Vykdomas. 
Vertingosios savybės nustatomos esant poreikiui. 
Rengiami: Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki 
Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir 
kraštovaizdžio specialusis planas. Teritorijos nuo Audros gatvės 
tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo 
vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas. 

Tai ne BP sprendinys, o teisės aktų 
reikalavimas. 
Vertingosios savybės yra nustatytos 
Kopgalio - Memel Sud baterijos vietai ir 
Kukuliškių - Memel Nord baterijai 
(Klaipėdos rajonas) bei jos dviem 
bunkeriams. 

 

7.19.  Senąsias kapinaites ir kapavietes 
saugoti  ir tvarkyti viešam pažinimui 
ir pagarbai. 

Vykdomas. 
Nustatomos kapinaičių teritorijų ribos. 
Kapinaičių vieta pažymima informaciniais stendais. 

Dalis objektų jau pažymėta informaciniais 
stendais ir sutvarkyta. 
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7.20. Tvarkyti piliakalnius ir juos 
supančias teritorijas, numatyti 
turistinių maršrutų vystymo 
galimybę. 

Parengti Purmalių ir Žardės piliakalnių sutvarkymo techniniai projektai, 
tačiau juose nėra paveldo tvarkybos dalies. 

Kol kas piliakalniai nepakankamai 
tvarkomi jų teritorijos apaugę 
menkaverčiais želdiniais, virtę 
sąvartynais. 

 

7.21. Planuojant urbanistines teritorijas: 
Girulius, Mažojo kaimelio gyv. 
namų kvartalą ir arch. 
G.Žemkalnio-Landsbergio 
suprojektuotą gyv. namų kvartalą, 
saugoti jų istorinę urbanistinę 
struktūrą ir jos elementus, nustatyti 
objektų vertingąsias savybes. 

Nustatomi specialieji paveldosaugos reikalavimai rengiant teritorijų 
planavimo dokumentus. 
Vertingosioms savybėms išaiškinti rengiama vertinimo medžiaga 
atskiriems objektams ir teritorijoms – Labrencų ir Rimkų dvarų 
teritorijoms, G. Žemkalnio – Landsbergio gyvenamųjų namų kvartalui. 
Vykdoma nuolat , įrašoma sąlygose. 
Parengta V. Landsbergio-Žemkalnio projektuoto Smeltės gyvenamųjų 
namų kvartalo tyrimo medžiaga nekilnojamosioms kultūros vertybėms 
atskleisti. 

Užstatant šias teritorijas, nepakankamas 
dėmesys buvo skiriamas jų kultūrinio 
identiteto išsaugojimui. Daug vertingų 
statinių sunaikinta, pakeista 
rekonstrukcijų. Giruliuose atskiri pastatai 
yra registruoti Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registre, jiems nustatytos 
vertingosios savybės. Reikalingi 
papildomi Girulių tyrimai, nustatant dar 
išlikusių senųjų statinių kultūrinę vertę. 
Reikalinga ištirti Mažojo kaimelio ir 
Smeltės teritorijas, nustatant ar yra išlikę 
kultūrinę vertę turinčių objektų 

 

7.22.  Fiziškai sunaikintiems objektams 
(dvaravietės ir pan.) įamžinti, 
suteikti jų pavadinimus čia 
įrengtiems (ar įrengiamiems) 
objektams. 

Vykdomas.  
Buvusio Šalotės dvaro pavadinimas suteiktas dvarvietės teritorijoje 
suplanuotam gyvenamajam kvartalui. 
Pagal parengtą Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų schemą, 
buvusių dvarviečių įamžinimui suteikti gyvenamųjų rajonų 
pavadinimai: Kalotės, Labrenciškės, Joniškės, Tauralaukio, Šaulių, 
Luizės, Joniškės, Plytinės, Rumpiškės, Sendvario, Bachmano dvaro, 
Žardininkų, Lypkių sodybos. 

Ne BP sprendinys 
Vykdoma pakankamai. 

 

7.23.  Parengti Klaipėdos senamiestyje ir 
miesto istorinėje dalyje naujus 
kultūrinio turizmo maršrutus bei jų 
vizualinę informaciją. 

Vykdomas Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro. Turizmo informacijos centras pastoviai 
atlieka šį darbą, palyginus su kitais 
Lietuvos miestais, Klaipėdoje padėtis 
nėra bloga. 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 170 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

7.24.  Kultūros paveldo objektų apsaugos 
zonose visos mažosios 
architektūros formos, reklama, 
apšvietimas, laikinos prekybos 
objektai, jų medžiagiškumas ir 
mastelis turi atitikti istorinės 
aplinkos kontekstą, jų projektai turi 
būti suderinti paminklosaugos 
institucijose, KNNP teritorijoje su 
parko direkcija. 

Rengiami: Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis planas; Viešo 
naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas 22012) 
sutvarkymo detalusis planas; Klaipėdos miesto mažosios 
architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio 
formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas; 
Smiltynės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 
21809, buvęs kodas U14), Klaipėdos m., nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas 
(planavimo organizatorius – KPD). 

Patvirtinti senamiesčio, miesto istorinės 
dalies Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialieji planai, kuriuose 
patikslintos šių vietovių apsaugos zonų 
ribos ir nustatomos kitų kultūros paveldo 
objektų apsaugos zonų ribos įteisina 
teritorijas, kuriose turi galioti šios 
nuostatos 

 

7.25. Pavesti Paveldosaugos skyriui 
objektus, turinčius kultūros vertės 
požymius, skelbti savivaldybės 
saugomais kultūros paveldo 
objektais. Ruošti nekilnojamųjų 
kultūros vertybių informacinę bazę 
geografinės informacinės sistemos 
(GIS) pagrindu. 

Nevykdomas. 
Nėra tikslo rengti, nes yra parengta KPD duomenų bazė. 

Ne BP sprendinys 
Miesto savivaldybė turėtų saugoti dalį jos 
teritorijoje esančių kultūros paveldo 
objektų. 

 

7.26. Želdiniai, esantys Kultūros paveldo 
teritorijose, turi būti saugomi, nes 
yra vertingi kaip sudarantys 
vieningą visumą su užstatymu, 
kuriam būdinga žmogaus veikla, 
gamtinės ir istorinės aplinkos 
dermė. 

Želdynai saugomi pagal nustatytus paveldotvarkinius režimus 
želdynams parengtuose teritorinio planavimo dokumentuose.  
Rengiami: Senamiesčio viešųjų erdvių detalusis planas; Viešo 
naudojimo erdvių miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas 22012) 
sutvarkymo detalusis planas; Klaipėdos miesto mažosios 
architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio 
formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas; 
Smiltynės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 
21809, buvęs kodas U14), Klaipėdos m., nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas 
(planavimo organizatorius – KPD). 

Nustatant objektų vertingąsias savybes, 
įvertinami ir želdiniai. Želdinių, esančių 
kultūros paveldo vietovių ir kultūros 
paveldo objektų teritorijose saugojimo bei 
tvarkymo reikalavimai iškelti Klaipėdos 
pilies ir bastionų komplekso 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialiajame - paveldotvarkos 
plane, bus suformuluoti rengiamuose 
senamiesčio ir miesto istorinės dalies  
viešųjų erdvių detaliuosiuose planuose, 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialiuosiuose – tvarkymo 
planuose. 
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KMS išvados 
Klaipėdos mieste vykdoma kultūros paveldo stebėsena. 
Vykdant BP sprendinius parengti ar rengiami Klaipėdos miesto senamiesčio ir istorinės dalies paveldosauginiai ir paveldotvark iniai teritorinio planavimo 
dokumentai, vertingųjų savybių nustatymo, apsaugos ir pritaikymo techniniai dokumentai.  
Tęsiami Klaipėdos piliavietės tvarkybos darbai, atveriant ją viešajam naudojimui, nubrėžiant gaires jos regeneracijai, vykdant Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejaus plėtrą. 
Vykdomi unikalūs jūrinio paveldo tyrinėjimai Klaipėdos universiteto iniciatyva. 
Per daug detalizuoti teritorijų planavimo dokumentų (sklypų suplanavimo projektų) sprendiniai, kurie žymia dalimi nebeaktualūs, bei naujai nustatytos 
vertingosios savybės dažnai trukdo planuoti ir projektuoti objektus (rekonstrukciją, naują statybą, susisiekimo infrastruktūrą), kurie paskatintų senamiesčio 
atgaivinimą. 
 
Eksperto išvados 
Didelė dalis sprendinių aprašo sekančiuose etapuose reikalingų parengti TP dokumentų rengimo poreikį  - tai perkeltina į įgyvendinimo programą. 
Reikalingi kompleksiškesni apsisprendimai dėl senamiesčio regeneravimo, atgaivinimo, pritraukiant į jį naujas funkcijas, principinės nuostatos dėl antro 
pasaulinio karo metu pažeistų  senamiesčio erdvių ir erdvinių sistemų traktavimo ir atskirų fragmentų užstatymo galimybių, transporto eismo organizavimo, 
automobilių stovėjimo vietų išdėstymo galimybių ir panašiai. 
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8.  SOCIALINĖS APLINKOS DALIES SPRENDINIAI  

8.1  Gerinti gyvenamąją aplinką:    

8.1.1. Didinti gyvenamąjį fondą vienam 
Klaipėdos gyventojui planuojant  po 
30 m

2
 gyvenamojo ploto. 

Planuojant naujus kvartalus 
numatyti statyti 35% daugiaaukštės 
ir 65% mažaaukštės gyvenamosios 
statybos pagal bendrąjį plotą; 

Veikia NT rinkos, gyventojų skaičiaus mieste mažėjimo, ekonominės 
būklės situacijos faktoriai. 
2012 m. vienam gyventojui teko 26,49 m

2
 naudingo buto ploto.   

Vykdant socialinio būsto plėtrą pastatyti 3 gyvenamieji namai su 126 
butais. 

Tai daugiau prognozė, ne sprendinys.  
 

 

8.1.2. Planuoti daugiabučių ir 
daugiaaukščių namų sklypus, 
parenkant užstatomą plotą taip, 
kad numatyti kokybišką aplinką, 
išsprendžiant gyventojų poilsio, 
ūkinius ir automobilių stovėjimo 
poreikius sklypo ribose; 

Vykdomas. 
Rengiant esamų ir naujų gyvenamųjų kvartalų detaliuosius planus 
numatomos papildomos vietos automobilių stovėjimui, sporto 
aikštelėms, želdynams, nurodomi reikalavimai dviračių takų įrengimui.  

Ne BP sprendinys 
Reglamentuoja STR.  

 

8.1.3.  Gyvenamųjų kvartalų 
detaliuosiuose planuose būtina 
nurodyti tylos zonas; 

Parengti Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiai triukšmo 
žemėlapiai.  
Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos 
veiksmų planas 2010-2013 m.  
Parengtas Klaipėdos miesto tyliųjų zonų indentifikavimo ir triukšmo 
prevencijos planavimo tvarkos aprašas. 
Reikalavimas privalomas rengiant teritorinio planavimo dokumentus.  

Labai diskutuotinas sprendinys, 
mažinantis mišraus teritorijos naudojimo 
galimybes. Reikia konkretizuoti tyliųjų 
zonų vietas tikslinant BP. Prioritetas 
teiktinas rekreacinėms teritorijoms, 
gyvenamųjų teritorijų triukšmo režimą 
reglamentuoja įstatymai. Tyliųjų 
gyvenamųjų zonų steigimas turėtų būti 
inicijuotas bendruomenių. 
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8.1.4.  Daugiaaukščius gyvenamuosius 
namus planuoti tik tose teritorijose, 
kurias pasiekia visuomeninis 
transportas, yra reikiama 
inžinerinė, socialinė infrastruktūra 
(vaikų darželiai, mokyklos, buities 
paslaugos ir kt.) arba ten, kur 
numatoma kurti tokią infrastruktūrą 
statytojų lėšomis; 

Vykdomas. 
 

Sprendinys įgyvendinamas 
daugiaaukštei statybai, tačiau 
mažaaukštė statyba nekontroliuojama.  
Sprendinį tikslinga konkretizuoti 
normatyvais. 

 

8.1.5.  Planuojant daugiaaukščių 
gyvenamųjų namų rajonų 
renovaciją būtina: 

Vykdoma Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa. 
Parengti: Teritorijos tarp Taikos pr., Debreceno g., Šilutės pl. ir 
Statybininkų pr. detalusis planas; Teritorijos tarp Jūreivių g., Poilsio g., 
Strėvos g. tęsinio, Mituvos g., Žalgirio g., Kalnupės g., Nidos g. ir 
Rambyno g., detalusis planas; Teritorijos (apie 120 ha), ribojamos 
Šilutės pl., Taikos pr., ir Statybininkų pr., detalusis planas; Teritorijos 
(apie 38 ha), ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės 
paskirties žemės sklypų Minijos gatvėje riba bei Smiltelės g., detalusis 
planas; Teritorijos (apie 23 ha), ribojamos Stadiono g., Pušyno g., 
Švyturio g., Malūnininkų g., Sportininkų g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g., 
detalusis planas; Teritorijos (apie 16 ha), ribojamos Kretingos g., 
Panevėžio g., Liepojos g. ir Šiaurės pr., detalusis planas; Žemės 
sklypo Kretingos g. 100 detalusis planas; Žemės sklypo Kretingos g. 
78 detalusis planas; Teritorijos prie Savanorių pr. detalusis planas; 
Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės 
detalusis planas.    
Rengiami: Teritorijos (apie 13 ha), ribojamos Kretingos g., „Žemynos“ 
gimnazijos sklypo riba, Klaipėdos universiteto žemės sklypo riba bei 
H. Manto g., detalusis planas; Teritorijos (apie 16 ha), ribojamos 
Kretingos g., Panevėžio g., Liepojos g. ir Šiaurės pr., detalusis planas; 
Teritorijos (apie 23 ha), ribojamos Stadiono g., Pušyno g., Švyturio g., 
Malūninkų g., Sportininkų g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g., detalusis 

Tikslinga konkretizuoti daugiaaukštei 
statybai keliamus architektūrinius 
reikalavimus, rengti konkursus, galimybių 
studijas, diskusijas su gyventojais.  

 

 - išsaugoti ir paryškinti miesto 
vaizdo vertę, siluetą  ir savitumą, 
būdingą spalvinę gamą; 

 

 - įgyvendinti pramoninių 
stambiaplokščių gyvenamųjų namų 
atnaujinimo strategiją; 

 

 - šiltinti namus ir atnaujinti 
gyvenamųjų rajonų architektūrinę, 
vieningą vaizdą ruošiant spalvinius 
sprendimus, balkonų ir lodžijų 
įstiklinimo tipinius projektus; 

 

 - renovuoti artimąją aplinką prie 
gyvenamųjų namų, pritaikant ją 
žmonėms su fizine negalia; 

 

 - rengti dviračių takus, sporto ir 
poilsio zonas gyvenamuosiuose 
rajonuose; 
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 - projektuoti tik vieningą pirmųjų 
aukštų fasadų apdailą, mažosios 
architektūros formas. 

planas; Teritorijos (apie 166 ha), ribojamos Jūrininkų pr., Šilutės pl., 
Smiltelės g. ir Liubeko g., detalusis planas; Teritorijos tarp Senosios 
Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., detalusis planas; medelyno 
gyvenamojo rajono detalusis planas; Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos 
pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai 
suplanuotų teritorijų, Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detalusis 
planas. 

 

. Pirmenybę daugiaaukštei statybai 
skirti: Uosto, Luizės, Šaulių 
gyvenamuosiuose rajonuose, 
aplink miesto centrinę dalį 

 

8.1.6  Pirmenybę mažaaukštei statybai 
skirti: Labrenciškėse, Kalotės, 
Danės, Paupių, gyvenamųjų 
kvartalų teritorijose, Tauralaukyje. 
Antroje Melnragėje, Giruliuose, 
Plytinės, Smeltės, Žardės 
piliakalnio Miško dvaro 
gyvenamuosiuose kvartaluose 
planuoti tik vienbučių atskirų 
gyvenamųjų pastatų kvartalus; 

Vykdomas. 
 

Vykdomas; savivaldybė nepakankamai 
vysto socialinę infrastruktūrą šiose 
teritorijose. 

 

8.1.7. Keisti sodų bendrijų žemės paskirtį. 
Pertvarkant sodų bendrijas į 
gyvenamuosius kvartalus, 
prioritetinėmis įvardinti prie miesto 
centro esančias kolektyvinių sodų 
bendrijos, kuriose įmanoma 
išplėtoti reikalingą infrastruktūrą. 
Čia planuoti tik  vienbučius 
gyvenamuosius namus 

Vykdomas. 
 

Vykdomas; savivaldybė nepakankamai 
vysto socialinę infrastruktūrą šiose 
teritorijose. 

 

8.1.8.   Netankinti esamų gyvenamųjų 
teritorijų užstatymo; 

Vykdomas. Pasikeitus demografinei situacijai ir 
plėtrai išsiveržus į periferinę zoną, šis 
sprendinys tapo stipriai diskutuotinas. 
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8.1.9.  Esamas neužstatytas teritorijas 
pirmiausia naudoti vaikų žaidimo 
aikštelių, poilsio ir želdynų, 
automobilių stovėjimo aikštelių 
planavimui; 

Vykdomas kaip bendra nuostata rengiant detaliuosius planus. Diskutuotinas sprendinys. Reikia 
kompleksinio vertinimo, konkretizavimo 
kuriose teritorijose kokie prioritetai 
taikytini. 

 

8.1.10.  Naujų gyvenamosios statybos 
teritorijų įrengimą; Vietoje žemės 
ūkio paskirties žemės 
priemiestinėse teritorijose planuoti 
kitos paskirties žemę tik po to, kai 
jose suplanuota įrengti būtina 
infrastruktūra statytojų lėšomis; 

Naujose teritorijose prieš detaliųjų planų rengimą ruošiami inžinerinės 
ir socialinės infrastruktūros plėtros specialieji planai. 
Parengta Teritorijos tarp magistralinio kelio A13, Klemiškės, Rūko ir 
Jaunystės gatvių infrastruktūros plėtros schema-specialusis planas. 
Teisių ir pareigų perdavimo sutartyse yra numatoma suplanuoti bei 
įrengti reikalingą infrastruktūrą.  
Naujų gyvenamosios statybos teritorijų plėtra priemiesčiuose įtakojo 
gyventojų skaičiaus mažėjimą mieste. 

Dabartinėje teisinėje ir ekonominėje 
situacijoje neįgyvendinamas praktiškai ir 
teoriškai sprendinys.  
Reikalingi teisės aktų pokyčiai. Reikalingi 
stambūs investuotojai tokių naujų 
kvartalų plėtrai. 

 

8.1.11.  Senamiestyje išsaugoti 
gyvenamąją funkciją.  
Senamiestyje pirmenybė teikiama 
šios istorinės miesto dalies paveldo 
vertybių savitumui bei gyvenamajai 
funkcijai išsaugoti. Juridinėmis ir 
ekonominėmis priemonėmis siekti, 
jog ne mažiau kaip 50 proc. pastatų 
bendrojo ploto tektų būstui.  
Siekiant išvengti senamiesčio 
degradavimo, neleisti gyvenamųjų 
būstų pertvarkymo į 
negyvenamąsias patalpas antrame 
ir aukštesniuose lygiuose 
Senamiesčio ir Naujamiesčio 
rajonuose. 

Saugoma, tačiau pastebimas kitų funkcijos nykimas senamiestyje. 
Senamiestis, kuriame vyrauja gyvenamoji funkcija, nepritraukia turistų 
ir miestiečių srautų. Jam trūksta gyvybingumo. 
 

Sprendinys diskutuotinas – reikia siekti 
funkcijų mišrumo, patrauklių objektų šiuo 
metu stagnuojančiame senamiestyje 
atsiradimo. Sprendinys 50 proc. išsaugoti 
gyvenamajai funkcijai teisingas, tačiau 
sunkiai kontroliuojamas praktikoje ir 
nepakankamai aiškus (50 proc. viso 
senamiesčio, kvartalo, sklypo, pastato?)  
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8.1.12.  Kurti naujas darbo vietas 
gyvenamuosiuose rajonuose. 
Naujų darbo vietų kūrimas 
aktualiausias šiaurinėje miesto 
dalyje. 
Prie pagrindinių miesto gatvių 
planuoti vietinius prekybos ir 
paslaugų teikimo objektus, 
kuriuose atsiras naujų darbo vietų ir 
bus teikiamos kokybiškos 
paslaugos šiaurės ir rytų 
gyvenamajame masyve. 

Vykdomas prie pagrindinių miesto gatvių. 
 

Teisingas reglamentas, bet jam 
prieštarauja konkrečius naudojimo būdus 
nustatantys pagrindinio brėžinio 
sprendiniai. Keistinas teritorijų, esančių 
prie gatvių reglamentas, numatant 
mišrios paskirties zonas. 

 

8.2.   Išvystyti Kultūros ir mokslo, 
švietimo ir ugdymo infrastruktūrą, 
ruošiant detaliuosius planus ir 
programas, atsižvelgiant į Ugdymo 
ir jaunimo reikalų komiteto 2007-
03-29 protokolą Nr.UJK-6, Švietimo 
skyriaus 2007-03-27 pastabas: 

   

8.2.1.  Aukštojo mokymo daugiafunkcinį 
kompleksą Klaipėdos universiteto 
miestelio teritorijoje; 

Vykdomas. Vykdomas.  

8.2.2.  Pirmiausia rekonstruoti arba 
renovuoti esamas bendrojo 
lavinimo mokyklas. Naujas švietimo 
įstaigas statyti gyvenamuosiuose 
rajonuose, atsižvelgiant į gyventojų 
tankį ir normatyvą; 

Atlikta renovacija: M. Gorkio, Gedminų, „Santarvės“, Vitės pagrindinių 
mokyklų; Vytauto Didžiojo, „Vėtrungės“ gimnazijų; „Smeltės“ 
progimnazijos; Pedagoginės psichologinės tarnybos pastatų 
modernizavimas; „Medeinės“ mokyklos patalpų pritaikymas ugdymo 
reikmėms, prijungus „Gubojos“ mokyklą. 
Vykdomas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-01-26 
sprendimas Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo 
mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano 
patvirtinimo“. 

Renovacija įgyvendinama. Tikslinga 
rengti galimybių studijas, vertinančias 
naujų mokyklų poreikį ir esamų mokyklų 
užpildymą bei pasiekiamumą. 
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8.2.3   Neplanuoti ikimokyklinių vaikų 
įstaigų pertvarkymo kitoms 
paskirtims; 

Vykdomas. Vykdomas.  

8.2.4.  Žiūrovų bei koncertų salių 
pertvarkymą į platesnio profilio 
žiūrovines-pramogines institucijas, 

Nevykdomas. 
Pastatyta „Švyturio arena“. 
 

Ne BP sprendinys, nekonkretu.  

8.2.5.   Informacinį kultūros centrą Girulių- 
Melnragės seniūnijoje; 

Į buvusias Girulių-Melnragės seniūnijos patalpas 2011 metais po 
remonto perkeltas Vaikų laisvalaikio centras. Šis centras vykdo 
informacines-kultūrinės programas bendruomenei. 

Įgyvendinamas.  

8.2.6.   Naujus maldos namus 
gyvenamuosiuose rajonuose tik 
užbaigus jau pradėtų statyti maldos 
namų statybas; 

Nevykdomas. 
Tai ribotų maldos namų pasiekiamumą, ribotų žmogaus teises.  

Nevykdomas. Svarstytinas sprendinio 
tikslingumas. 

 

8.2.7 Naujų, komerciniu pagrindu 
funkcionuojančių, meno galerijų, 
žiūrovinio-pramoginio profilio 
įstaigų kūrimąsi naujai kuriamuose 
rajonų ir mikrorajonų centruose; 

Tokia plėtra nėra koordinuojama. Neaktualus sprendinys. Neišsamus sprendinys. Reikia 
konkretizuoti skatinimo priemones. 
Labiau tinkama strateginiam planui. 

 

8.2.8.  Naujo Muzikinio teatro vietos ir 
architektūrinės koncepcijos 
parinkimą organizuoti konkurso 
tvarka. 

Konkursas įvyko. 
Išrinkta vieta „Laivitės“ teritorijoje. 

Ne BP sprendinys.  

8.3.   Išvystyti sveikatos ir socialinės 
rūpybos infrastruktūrą: 

   

8.3.1.  Plėsti ambulatorinės slaugos 
paslaugas, steigiant dienos 
stacionarą, vystant slaugą 
namuose; 

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikia visi pirminiai 
sveikatos priežiūros centrai (pagal LR sveikatos apsaugos ministro 
2007-12-14 įsakymą Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų 
ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose 
teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626)). Dienos 
slaugos stacionaras neįsteigtas. 

Ne pilnai BP sprendinys – reikia numatyti 
teritorijas. 
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8.3.2. Pirminės sveikatos priežiūros 
įstaigas (šeimos gydytojų 
kabinetus, ambulatorinės pirminės 
sveikatos priežiūros centrus) steigti 
gyvenamuosiuose mikrorajonuose, 
tam panaudojant esamas kitų 
įstaigų patalpas; 

Gyvenamuosiuose mikrorajonuose VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros 
centro pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 
decentralizuotai šiais adresais: 
Pagrindiniai padaliniai: 

- Taikos pr. 76, Klaipėda; 
- Pievų Tako g. 38, Klaipėda. 

Kiti padaliniai: 
- Kretingos g. 31-3, Klaipėda; 
- Vaidaugų g. 7-40, Klaipėda; 
- Vaidaugų g. 9-2, Klaipėda; 
- Taikos pr. 33, Klaipėda; 
- Mokyklos g. 13, Klaipėda; 
- Naikupės g. 14, Klaipėda. 

Privačių pirminių sveikatos priežiūros centrų steigimosi savivaldybė 
neįtakoja. 

Įgyvendinama.  

8.3.3.  Optimalią antrinės sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą 
užtikrinti per esamų sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklą, mažinant jų 
koncentraciją miesto centre; 

Privačių antrines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 
steigimosi savivaldybė neįtakoja. 

Reikia tikslinti sprendinį, numatant 
konkrečias teritorijas, nustatant tankį, 
aptarnavimo spindulius ir panašiai. 

 

8.3.4.   Steigti Bendros pagalbos centrą; Bendrosios pagalbos centrą įsteigė VRM.  
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis teikia dispečerinės 
paslaugas visai apskričiai. 

Ne BP sprendinys arba reikia išskirti 
teritoriją. 
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8.3.5.  Įrengti pirminės sveikatos 
priežiūros kabinetus nutolusiuose 
nuo miesto centro ir miesto 
medicininio aptarnavimo įstaigų 
mikrorajonuose; 

Įsteigti privatūs pirminės sveikatos priežiūros centrai: 
- UAB „Mano šeimos gydytojas“ adresais: 
Dragūnų g. 2-8, Klaipėda; 
Klaipėdos g. 8, Klaipėda; 
Taikos pr. 119, Klaipėda; 
N.Uosto g. 20, Klaipėda; 
Mogiliovo g. 15-3, Klaipėda; 
- UAB „Kraujažolė“: 
Šilutės pl. 38, Klaipėda; 
Taikos pr. 101, Klaipėda; 
I. Simonaitytės g. 29, Klaipėda; 
- UAB „Birutės šeimos medicinos praktika“, Jūrininkų pr. 10, 
Klaipėda; 
- Medica klinika, Vingio g. 16B, Klaipėda; 
- Kuncų ambulatorinė klinika: 
Taikos pr. 28, 3 aukštas, Klaipėda; 
Kuncų g. 12-54, Klaipėda; 
- A. Navicko konsultacinė poliklinika: 
Kretingos g. 65, Klaipėda; 
Dragūnų g. 1, Klaipėda. 

Kiti. 

Sprendinys įgyvendinamas.  

8.3.6.  Miesto socialinių paslaugų teikimo 
infrastruktūrą, apimančią 
informacinius konsultacinius 
centrus, darbo ir užimtumo, dienos 
globos centrus, laikino gyvenimo, 
reabilitacijos, senelių globos, vaikų 
globos, žmonių su negalia globos 
įstaigas. Prioritetą teikti 
decentralizuotai plėtrai; 

Vykdomas. 
Infrastruktūra vystoma decentralizuotai. 
 

Sprendinys įgyvendinamas.  
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8.3.7.  Plėtoti laikino gyvenimo įstaigas: 
išplėsti Nakvynės namus, 
buvusiems narkomanams ir 
grįžusiems iš įkalinimo įstaigų 
numatyti centrą Žvejybos uosto 
rajone; išplėsti laikinos vaikų 
globos namus; įkurti laikino 
apgyvendinimo namus; 

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui perduotos 
naudotis patalpos Debreceno g. 48. Šiuo adresu  teikiamos 
trumpalaikės socialinės globos paslaugos (8 vietos), krizių įveikimo 
pagalbos paslaugos (16 vietų), iki tol minėtų paslaugų teikimui buvo 
tik 16 vietų.  
Nuo 2010-07-01 Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldumui perėjo 3 
apskrities pavaldumo vaikų globos namai, kuriuose taip pat teikiamos 
trumpalaikės socialinės globos paslaugos.  
2008-02-28 sprendimu Nr. T2-46 patvirtintas žemės sklypo Taikos 
pr.76 detalusis planas. Vadovaujantis jo sprendiniais sudaryta 
valstybinės žemės panaudos sutartis ir statomi Moterų namai. 2013 
m. Moterų namų pastatas adresu Taikos pr. 76 perduoti  BĮ Klaipėdos 
miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, nuo 2013 m. sausio 7 d. šioje 
įstaigoje pradėtos teikti psichosocialinės pagalbos paslaugos bei 
trumpalaikės socialinės globos paslaugos moterims ir motinoms su 
vaikais, nukentėjusioms nuo smurto šeimoje ar prekybos žmonėmis. 

Sprendinys įgyvendinamas.  

8.3.8.  Plėtoti dienos globos centrų 
steigimą: steigti dienos centrus 
kiekvienoje seniūnijoje, įkurti 
dienos centrą socialinės rizikos 
vaikams ir našlaičiams; 

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui perduotos 
naudotis patalpos Debreceno g. 48, šiuo adresu nuo 2012 m. 
pradėtos teikti dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos 
centre vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos 
vaikams, paslaugos teikiamos 40 vaikų (ši paslauga nebuvo teikiama 
šioje įstaigoje). 

Sprendinys įgyvendinamas.  



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 181 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

8.3.9. Plėtoti žmonių su negalia globos 
įstaigas 

2010-07-29 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė projektų 
„Suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos 
centras (Kretingos g. 44)“, „Suaugusių asmenų su protine negalia 
dienos socialinės globos centras (2 spec. mokykla)“ „Senyvo amžiaus 
asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centras 
(Kretingos g. 44)“ įgyvendinimui, teikiant paraiškas ES finansinei 
paramai gauti. 
 Planuojama, kad 40 vietų dienos centras asmenims su protine 
negalia (Panevėžio g. 2) pradės veiklą 2014 m. lapkričio–gruodžio 
mėnesiais. Dėl užsitęsusių darbų dienos socialinės globos centrą 
asmenims su psichikos sutrikimais (Kretingos g. 44) ir dienos 
socialinės globos centrą senyvo amžiaus asmenims (Kretingos g. 44) 
planuojama atidaryti tik 2015 m. viduryje. 

Sprendinys įgyvendinamas.  

8.4. Gausinti nekilnojamąjį turtą  Sprendinys deklaratyvus. BP sudaro 
sąlygas privačioms investicijoms. 

 

8.4.1.  A klasės biurų centrų kūrimą 
miesto Centre; 

Vykdoma. 
K ir D kompleksas, Vitės verslo centras. 

Sprendinys deklaratyvus. BP sudaro 
sąlygas privačioms investicijoms. 

 

8.4.2.  Naujų patalpų biurams statybą ir 
įrengimą pramoninėse teritorijose; 

Rengiama LEZ teritorijoje. Sprendinys deklaratyvus. BP sudaro 
sąlygas privačioms investicijoms. 

 

8.4.3.  Kokybišką senosios turgavietės 
rekonstrukciją su viešųjų erdvių 
naudojimu senamiestyje; 

Rengiamas Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detalusis 
planas.   
Rengiama Senojo turgaus kvartalo vizija. 

Vykdoma.  

8.4.4.  Mažmeninės prekybos plėtrai 
užtikrinti būtina: 

   

 - skatinti nedidelius mažmeninės 
prekybos plėtros projektus 
centrinėje dalyje; 

Buvo mažinami mokesčiai ir t.t., tačiau neefektyvu Įgyvendinama.  
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 - skatinti prekybos centrų, ypač 
universalaus pobūdžio, kūrimąsi 
priemiestinėse teritorijose; 

Nevyksta. Dėl dekoncentruotos plėtros nėra 
pakankamos gyventojų koncentracijos 
centrų steigimuisi. Būtina peržiūrėti 
plėtros modelį. 

 

 - steigti naujas turgavietes 
gyvenamosiose teritorijose; 

Ne savivaldybė inicijuoja Svarstytinas sprendinys. Tikslinga 
išnaudoti esamas viešąsias erdves. 

 

 - didelius prekybos centrus planuoti 
priemiestyje; 

Vykdomas (pvz. PC „Ermitažas“).  Svarstytinas sprendinys. Dėl 
dekoncentruotos plėtros nėra 
pakankamos gyventojų koncentracijos 
centrų steigimuisi. Peržiūrėti plėtros 
modelį. Susiklosčiusi situacija – didieji 
prekybos centrai jau įrengti centre, 
apribojant tolimesnę plėtrą iškreipiama 
konkurencija rinkoje. 

 

 - publikuoti žemės sklypų 
pardavimo ir nuomos aukcionų 
skelbimus bei rezultatus 
savivaldybės tinklalapyje; 

Skelbimai viešinami, rezultatai nebeviešinami, pasikeitus teisės 
aktams nuo 2010 m. 

Ne BP sprendinys.  

 - planuoti mažmeninės prekybos 
objektus rekreacinėse teritorijose; 

Nevykdomas 
Parengtas Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, kuris 
nustato apribojimus statyboms 

Nepakankama rekreacinių teritorijų 
kokybė nepritraukia pakankamai 
lankytojų, kad plėstųsi komercinė veikla. 

 

 - centrinėje miesto dalyje 
(Senamiesčio ir Naujamiesčio 
teritorijose) neplanuoti didesnių 
kaip 1500m2 prekybinio ploto 
pirmame aukšte komercinių 
objektų. 

Vykdomas Vykdomas. Tačiau tikslinga analizuoti 
galimybę kurti didesnius traukos centrus, 
kurie formuotų jungtis, palei kurias galėtų 
steigtis smulkusis verslas. 

 

8.5.  Plėtoti turizmo ir poilsio 
infrastruktūrą: 
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8.5.1.  Plėsti turizmą nuo pasyvaus 
(pažintinio ir poilsio) iki aktyvaus 
(pramogų, sporto, verslo - 
pažintinio) turizmo formų , ypač 
Kuršių marių pakrantėse, KNNP 
pagal tvarkymo planą; 

Parengtas Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2 detalusis planas. Rengiami: 
Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės 
dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio 
specialusis planas; Buvusių karinių objektų (6 ha) Smiltynėje detalusis 
planas; Buvusių karinių objektų (10 ha) Smiltynėje detalusis planas.  
Smiltynėje įrengtas sveikatingumo takas „Miško šokis“.  
Parengtas Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, kuris 
nustato apribojimus statyboms. 

Vykdoma, tačiau sprendinys neturi 
teritorinės dimensijos. Sprendinys 
deklaratyvus, konkretizuotinas.  

 

8.5.2.  Didinti turizmo paslaugų plėtrą 
aktyviau naudojant kruizinių laivų 
terminalą, prie jo planuoti kitus 
aptarnavimo objektus; 

Projekto „SEASIDE – Puikių kultūrinių turistinių vietovių plėtra Pietų 
Baltijos jūros regione 2008–2010 m.“ apimtyje suorganizuota 
tarptautinė konferencija „Jūrinio miesto tapatybės (identiteto) 
vystymas: patirtys ir perspektyvos”, dalyvauta 3 tarptautinėse turizmo 
parodose, Klaipėda pristatyta viename didžiausių jūrinių festivalių 
Baltijos jūros regione – Hanse Sail Rostock 2010, kryptingai 
vykdomas jūrinės kultūros viešinimas ir populiarinimas. 
Parengta piliavietės galimybių studija. 
Parengtas Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, 
uosto akvatorijos ir Danės upės detalusis planas. 
Parengtas Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir 
pritaikymas, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir 
visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A techninio projekto 
pirmas etapas.  
Didžioji dalis sprendinių įgyvendinta. 

Sprendinys įgyvendinamas, tikslinga 
tobulinti terminalo aplinką. 

 

8.5.3.   Nustatyti teritorijas tarptautinių 
jūrinių ir vandens sporto renginių 
poreikiui; 

Įrengtos Danės upės krantinės iki Biržos tilto – priimami tarptautinių 
regatų dalyviai.  
Neįvykdyta vandens sporto renginiams. 

Sprendinys įgyvendinamas. Vandens 
sporto renginius tikslinga vystyti prie 
pietinių vartų. 
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8.5.4.  Piliavietę ir atstatytą pilį planuoti 
pritaikytą konferencijų, seminarų ir 
reprezentacinių pramogų pobūdžio 
renginių organizavimui,  tokiai 
veiklai turi būti pritaikytos ir kultūros 
objektai bei sporto bazės; 

Parengta piliavietės galimybių studija. 
Parengtas Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, 
uosto akvatorijos ir Danės upės detalusis planas. 
Parengtas Klaipėdos pilies bastionų komplekso atkūrimas, statyba ir 
pritaikymas, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir 
visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A techninio projekto 
pirmas etapas.  
Didžioji dalis sprendinių įgyvendinta. 

Įgyvendinamos priemonės BP sprendinio 
įgyvendinimui.  

 

8.5.5.  Planuoti  mokslinių konferencijų 
centro įkūrimą universitete; 

Įvykdytas. 
Įkurtas Jūros mokslų ir technologijų centras. 

Įgyvendinta.  

8.5.6.  Rekreacinėse teritorijose įrengti 
kultūrinio turizmo maršrutus bei 
turizmo infrastruktūros objektus, 
organizuoti patogų susisiekimą su 
tokiomis teritorijomis; 

Smiltynėje įrengtas sveikatingumo takas „Miško šokis“.  
Parengti: Teritorijos tarp Danės g. tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės 
upės detalusis planas; Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki 
Palangos kelio (Klaipėdos miesto ribose) specialusis planas; 
Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, uosto 
akvatorijos ir Danės upės detalusis planas; Smiltynės g. 1 ir Smiltynės 
g. 2 detalusis planas.    
Rengiami: Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki 
Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir 
kraštovaizdžio specialusis planas; Teritorijos (apie 34 ha) Giruliuose 
detalusis planas; Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių 
detalusis planas; Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie 
buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) 
Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie 
šiaurinio molo, detalusis planas; Buvusių karinių objektų (6 ha) 
Smiltynėje detalusis planas; Buvusių karinių objektų (10 ha) 
Smiltynėje detalusis planas.  

Įgyvendinamas, tačiau susisiekimas 
tobulintinas. 
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8.5.7.  Pirmenybę teikti projektams ir 
privačioms iniciatyvoms, kurios 
pažymi kultūros bei gamtos 
vertybes ir atlieka būtinus jų 
konservavimo darbus, markiruoja 
maršrutus, nutiesia kelius, įrengia 
automobilių stovėjimo aikšteles, 
sutvarko aplinką; 

Vykdomas. Deklaratyvus sprendinys – (neaiški 
sąvoka „teikti pirmenybę“).  

 

8.5.8.  Bendradarbiauti su turizmo 
firmomis, paminklosaugos 
institucijomis, muziejais ir 
planuojamose teritorijose esančios 
žemės bei kito nekilnojamojo turto 
savininkais ir naudotojais, 
rekreacinėse teritorijose ir 
maršrutuose bei jų prieigose 
skatinti viešojo maitinimo, prekybos 
ir kitų turizmui būdingų įmonių 
kūrimą; 

Vykdo Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra (toliau – KEPA).  Ne BP sprendinys.  

8.5.9. Parengti rekreacinių teritorijų, kaip 
visumos, plėtros planą (galimybių 
studiją) visam Klaipėdos miestui; 

Neįvykdytas. 
Rengiamas Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos 
specialusis planas (planavimo organizatorius – LR AM). 

Tai – BP įgyvendinimo programos 
teiginys, bet ne BP sprendinys. 
Neįvykdytas. 
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8.5.10  Paruošti Melnragės, Smiltynės, 
Girulių teritorijų planavimo 
dokumentų naujus sprendinius, 
atsižvelgiant į naujas jų rekreacinio 
naudojimo galimybes po miesto 
Bendrojo plano patvirtinimo; 

Parengtas Smiltynės g. 1 ir Smiltynės g. 2 detalusis planas.  
Rengiami: Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki 
Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir 
kraštovaizdžio specialusis planas; Teritorijos (apie 34 ha) Giruliuose 
detalusis planas; Teritorijos nuo Audros g. tęsinio iki jūros, prie 
buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) 
Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie 
šiaurinio molo, detalusis planas; Buvusių karinių objektų (6 ha) 
Smiltynėje detalusis planas; Buvusių karinių objektų (10 ha) 
Smiltynėje detalusis planas; Teritorijos (apie 30 ha) Smiltynėje, prie 
marių, atkarpoje nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių 
detalusis planas. 

Įgyvendinamas.  

8.5.11 Numatyti teminio pramogų parko 
įrengimą buvusio miesto kultūros ir 
poilsio parko teritorijoje 

Įrengtas Nuotykių parkas Kar Kar. Įgyvendintas.  

8.5.12 Išsamiai įvertinti uosto plėtros įtaką 
ir pasekmes turizmo ir poilsio 
komplekso plėtrai, atliekant 
poveikio aplinkai ir strateginių 
pasekmių vertinimą; 

Vykdomas. 
SPAV ir PAV užsakovai yra planuojamos veiklos vykdytojai, todėl 
galimas interesų konfliktas. 

Deklaratyvus teiginys – tai buvo vienas iš 
BP rengimo uždavinių. Pateiktas 
sprendinys nesprendžia problemos, 
tikslinga pildyti BP subalansuojant uosto 
ir miesto plėtrą. 

 

8.5.13 Planuoti kokybiškesnį marių 
krantinės Kuršių nerijos 
nacionalinio parko teritorijoje 
panaudojimą; 

Rengiamas Teritorijos (apie 30 ha) Smiltynėje, prie marių, atkarpoje 
nuo jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių detalusis planas  

Sprendinį tikslinga konkretizuoti.  

8.5.14 Planuoti pramogų salą su laivų 
prieplauka pajūryje prie Antrosios 
Melnragės su pramogų centru 
prieškopyje. 

Nevykdomas. Sprendinys deklaratyvus, reikia teisinio 
pagrindimo, nustatyti priemones 
sprendinių įgyvendinimui. 

 

8.6.   Plėtoti sporto objektų tinklą:    
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8.6.1.  Prioritetą teikiant daugiafunkcinių 
kompleksų prie gyvenamųjų rajonų 
kūrimui su baseinais, sporto, 
treniruoklių salėmis, lauko 
aikštynais, įrengtom dviračių, 
bėgimo trasomis, gausiu 
apželdinimu; 

Rengiant gyvenamųjų kvartalų detaliuosius planus planuojami sporto 
objektai. 
Sporto, treniruoklių salės kuriasi privačia iniciatyva.  
Rengiamas Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru 
techninis projektas. 
II vandenvietės konversija švietimo-sporto-saviraiškos reikmėms 
rengiamame Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., 
Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų, 
Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g., Klaipėdoje, detaliajame plane. 
Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversijos perspektyvai pradėta 
galimybių studija. 

Sprendinys įgyvendinamas.  

8.6.2. Regioninės reikšmės naują miesto 
stadioną planuoti priemiestyje, 
rezervuojant plotą visuomenės 
poreikiams į vakarus nuo kelio A13 
tarp Kelmiškės gatvės ir 
magistralinės dujotiekio linijos; 

Rengiamas Teritorijos tarp Tilžės g., geležinkelio, Klemiškės g. ir kelio 
A13 detalusis planas, kuriame numatomas sporto kompleksas su 
nauju stadionu.  

Įgyvendinamas.  

8.6.3.  Naują miesto universalią areną 
planuoti bendramiestiniame centre 
tarp Baltijos pr. ir Dubysos, Minijos 
gatvių; 

Įvykdyta. 
 

Įgyvendintas.  

8.6.4.  Naujus sportinius kompleksus 
planuoti prie Baltijos pr., šiaurinėje 
miesto dalyje prie Labrenciškių; 

Vykdomas prie Baltijos pr. 
Nevykdomas prie Labrenciškių. 

Įgyvendinamas dalinai.  

8.6.5.  Pietinėje dalyje prie marių į pietus 
nuo Perkėlos g. ir laivų kapinių 
vietoje planuoti buriavimo, pramogų 
ir pramoginių laivų, irklavimo, 
treniruočių ir kitas rekreacines 
funkcijas; 

Vykdomas. 
 

Tikslinga vystyti mariose prie pietinių 
uosto vartų. 
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 8.6.6.  Visuose naujai projektuojamuose 
gyvenamuosiuose kvartaluose 
numatyti sklypus atviroms sporto 
aikštelėms, sportiniams pastatams 
ir įrenginiams (įvairiems kortams, 
fitneso ir kitokiems treniruočių 
centrams). 

 Sprendinys neįgyvendinamas.  

8.7.  Pagal Socialinės paramos skyriaus 
2007-03-27 prašymą Nr.VS-975 
numatyti sklypus objektams, 
ruošiant detaliuosius planus. 

Nevykdoma. 
Pagal KMSA Socialinių reikalų departamentą (el. laiškas) daugiau 
plėsti vaikų dienos centrus poreikio nėra, bet poreikis išlieka plėsti 
senų asmenų, asmenų su negalia, socialinės rizikos asmenų dienos 
socialinės globos centrus; senyvo amžiaus asmenų, asmenų su 
psichine negalia socialinės globos namus. 

Sprendinys neįgyvendinamas.  

 

KMS išvados 
Vykdomi BP sprendiniai, gerinantys gyvenamąją aplinką – parengti ar rengiami esamų gyvenamųjų rajonų detalieji planai, vykdoma Daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) programa, Parengtas Klaipėdos miesto tyliųjų zonų indentifikavimo ir triukšmo prevencijos planavimo tvarkos aprašas, vyksta 
sodų bendrijų transformacija į gyvenamuosius kvartalus. 
Savivaldybės biudžeto ir privačiomis lėšomis 2007 m. parengti 2 daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų detalieji planai, 2008 m . – 2 detalieji planai, 2009 m. 
– 1 detalusis planas, 2010 m. – nei vieno, 2011 m. – 3 detalieji planai, 2012 m. – nei vieno, 2013 m. – 1 detalusis planas. Vykdant ES projektą „Teritorinio 
planavimo dokumentų rengimas“ 2010-2013/2014m. parengti/rengiami 11 daugiabučių namų gyvenamųjų namų kvartalų detalieji planai.  
Vykdant BP sprendinius senamiesčiui, nesustabdytas senamiesčio gyvybingumo mažėjimas, ypač komercinės ir visuomeninės funkcijų.  
Vykdomi BP sprendiniai kultūros ir mokslo, švietimo ir ugdymo infrastruktūrai: aukštojo mokymo daugiafunkcinio komplekso Klaipėdos universiteto miestelio 
teritorijoje plėtra, pastatyta multifunkcinė arena, įvyko konkursas dėl Klaipėdos muzikinio teatro vietos parinkimo, renovuojamos bendrojo lavinimo mokyklos, 
įrengtas teminis pramogų parkas, įkurti vaikų laisvalaikio centrai. 
Vystoma sveikatos ir socialinės rūpybos infrastruktūrą: privačia iniciatyva įsteigti pirminės sveikatos priežiūros kabinetai mikrorajonuose; decentralizuotai 
įkurtos įvairios socialinių paslaugų įstaigos. 
NT vystymas yra lemiamas rinkos ir ekonominės būklės situacijos. 
BP sprendiniai turizmo ir poilsio infrastruktūrai vykdomi, pritaikant Klaipėdos piliavietės, vandens telkinių, senamiesčio teritorijas šioms funkcijoms, parengti ar 
rengiami detalieji planai Melnragėje, Giruliuose, Smiltynėje. 
BP sprendiniai sporto objektų infrastruktūrai vykdomi prie Baltijos prospekto.  
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Eksperto išvados  
Miesto raidos analizė rodo akivaizdžią miesto teritorijų socialinę diferenciaciją labiau išsilavinusiems, geresnes pajamas turintiems gyventojams renkantis 
šiaurinę miesto dalį, o socialiai silpnesniems sluoksniams telkiantis pietinėje miesto dalyje Tokia miesto segregacija, nesiimant veiksmų gali atvesti prie 
socialinių getų susiformavimo, kas neigiamai paveiktų socialinį saugumą mieste, mažintų investavimo galimybes, blogintų miesto raidos perspektyvas, 
mažintų jo potencialą.  
Klaipėdos miestas deklaravo siekį įgyvendinti sveiko miesto viziją. Ši vizija turi ir teritorinį pjūvį. Jos  įgyvendinimui re ikalingi atitinkami BP sprendiniai 
nustatantis privalomus sportinei bei sveikatinimo veiklai skirtų teritorijų išdėstymo reikalavimus. Šį uždavinį galėtų išspręsti ir miesto lygmenyje patvirtintos 
teritorijų planavimo normos. 
Socialinės aplinkos sprendiniai tikslintini ir aktualizuotini įvertinus esamas tendencijas. 
 

 

  



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 190 

Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.  INŽINERINIŲ TINKLŲ DALIES SPRENDINIAI  

9.1.  Vandens tiekimo įrenginių ir tinklų 
vystymo prioritetai: 

Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ 2014-04-14 raštą Nr. 2014/S.01-1290.   

9.1.1.  Užbaigti įrengti modernias vandens 
ruošyklas I ir III miesto 
vandenvietėse; 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

9.1.2.  Sutvarkyti Vilhelmo kanalo 
akvatoriją ir jo prieigas, siekiant iš 
esmės pagerinti vandens, 
maitinančio III vandenvietę, 
kokybę; 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

9.1.3.  Nutiesti vandentiekio tinklus naujai 
užstatytuose ir statomuose 
kvartaluose bei Smeltės, Plytinės, 
Tauralaukio, Paupių gyvenvietėse; 

Įvykdytas dalinai.  Įvykdytas dalinai.  

9.1.4.  Nutiesti magistralinius tinklus į 
suplanuotas detaliaisiais planais 
teritorijas: 

   

 - tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., 
Smiltelės g. ir Smiltelės upės 
(det. planas parengtas 2000-
aisiais metais); 

Įvykdytas dalinai – įtraukta į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 
2013-2020 m. 
. 

Įvykdytas dalinai.  

 - kvartalas prie Kosmonautų g. 
tęsinio iki Pievų ir Rokiškio g. 
(det. planas parengtas 2000-
aisiais metais); 

Neįvykdytas - įtraukta į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-
2020 m. 

Neįvykdytas.  
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-  - kvartalas tarp Taikos pr., 
Jūrininkų pr., Varpų bei 
Laukininkų g. (det. planas 
parengtas 2001-aisiais metais); 

Neįvykdytas - įtraukta į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-
2020 m 

Neįvykdytas.  

-  - 2-oji Melnragė (detalusis  
planas parengtas 2001-aisiais 
metais); 

Įvykdyta. Įvykdyta.  

-  - rytinio pramonės rajono 
teritorija tarp Vilniaus plento ir 
Tilžės g. (det. planas parengtas 
2002-aisiais metais); 

Pagal detalų planą – neįvykdytas; teritorijoje tarp šių gatvių pakloti 
vandentiekio tinklai 

Dalinai vykdomas.  

-  - teritorija prie aukštesniosios 
žemės ūkio mokyklos ir Liepų 
gatvės tęsinio (det. planas 
parengtas 2003-aisiais metais). 

Įvykdytas - pakloti vandentiekio tinklai Užlaukio, Dienovidžio g. Įvykdyta.  

9.1.5.  Tiesti tinklus naujose gatvėse LEZ-
o teritorijoje, kur numatoma kurti 
naujas darbo vietas ir realizuoti 
efektyvų vandens poreikių 
tenkinimą gamybinės-ūkinės 
veiklos srityje; 

Vykdomas nuolat. Vykdomas.  

9.1.6.  Tiesti magistralinius tinklus į 
suplanuotas ir naujai planuojamas 
pramonės ir uosto vystymo 
teritorijas esamose miesto 
administracinėse ribose ir už jų; 

Vykdomas nuolat. Vykdomas.  
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9.1.7. Nutiesti paskaičiuoto diametro 
vandentiekio liniją nuo Vilniaus 
plento iki Paupių rajono, numatant 
pratęsimą į Tauralaukio gyvenvietę 
palei krašto kelią į Palangą (141); 

Įvykdytas dalinai: nuo Vilniaus plento iki Paupių raj. įvykdyta, nuo 
Liepų g. iki Tauralaukio –neįvykdyta, įtraukta į Klaipėdos miesto 
strateginį plėtros planą 2013-2020 m. 

Dalinai vykdomas.  

9.1.8. Spręsti skirstomųjų-kvartalinių 
tinklų naujose teritorijose 
išdėstymą, rengiant detaliuosius 
planus, o jų nutiesimą ir 
finansavimą - sutarčių dėl 
infrastruktūros plėtojimo sudarymo 
su statytoju būdu; 

Pastoviai sudaromos trišalės sutartys (tarp statytojo, Savivaldybės ir 
AB „Klaipėdos vanduo“) dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros objektų statybos. 

Vykdomas nuolat.  

9.1.9.   Neplanuoti miesto teritorijoje rengti 
lokalias vandenvietes, išskyrus 
Smiltynę; 

Vykdomas. Vykdomas.  

9.1.10.  Nutiesti vandentiekio liniją tarp 
Melnragės ir Girulių tinklo 
sužiedinimui; 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

9.1.11.  Sudaryti palankias galimybes 
prisijungti prie vandentiekio tinklo 
gretimoms, esančioms už 
dabartinių miesto administracinių 
ribų gyvenvietėms; 

Dalinai įvykdytas – pakloti vandentiekio tinklai ir prie Klaipėdos m. 
prijungti Kalotės k., Purmalių k. sklypų vandentiekio tinklai, 2014-06-
01 planuojama baigti statybą ir prijungti Jakų, Sudmantų, Gindulių k. 

Dalinai vykdomas.  

9.1.12.  Tiesti naujus ar rekonstruoti 
vandentiekio tinklus bei jų 
sistemas, pertvarkant ar 
rekonstruojant jūrų uosto veiklos 
vystymo objektus uosto bei jo 
plėtros teritorijose; 

Vykdomas. 
 

Vykdomas. 
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9.1.13.  Planuoti vėjo jėgainių parkus 
vandentiekio ir vandenvalos 
teritorijose, išskyrus KNNP; 

Numatomas vykdyti. Sprendinys analizuotinas papildomai. 
Numatomas vykdyti. 

 

9.2.  Ūkio nuotekų šalinimo ir valymo 
įrenginių sistemų vystymo 
prioritetai: 

Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ 2014-04-14 raštą Nr. 2014/S.01-1290.   

9.2.1.  Projektuoti ir statyti nuotekų 
dumblo apdorojimo, išgaunant 
biodujas, ir nusausinto bei 
nukenksminto dumblo saugojimo 
įrenginių kompleksą, sprendžiant 
tolimesnį dumblo panaudojimą, 
išskyrus KNNP; 

Įvykdytas. 
 

Įvykdytas. 
 

 

9.2.2.  Nutiesti ūkio nuotekų tinklus su 
reikiama įranga (nuotekų 
siurblinėms) naujai užstatytuose ir 
statomuose kvartaluose Plytinės, 
Tauralaukio, Paupių bei Smeltės 
gyvenvietėse; 

Įvykdytas dalinai. 
 

Įvykdytas dalinai.  

9.2.3.  Nutiesti nuotekų tinklus su reikiama 
įranga į detaliaisiais planais 
suplanuotas teritorijas: 

   

 - tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., 
Smiltelės g. ir Smiltelės upės (det. 
planas parengtas 2000-siais 
metais); 

Įvykdytas dalinai – įtraukta į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 
2013-2020 m. 

Dalinai vykdomas.  

 - kvartalas prie Kosmonautų g. 
tęsinio iki Pievų ir Rokiškio g. (det. 
planas parengtas 2000-aisiais 
metais); 

Neįvykdytas - įtraukta į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-
2020 m.. 

Neįvykdytas.  
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 - kvartalas tarp Taikos pr., 
Jūrininkų pr., Varpų bei Laukininkų 
g. (det. planas parengtas 2001-
aisiais metais); 

Neįvykdytas - įtraukta į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-
2020 m  

Neįvykdytas  

 -1-oji ir 2-oji Melnragė (det. planas 
parengtas 2001-aisiais metais); 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

 - rytinio pramonės rajono teritorija 
tarp Vilniaus plento ir Tilžės g. (det. 
planas parengtas 2002-aisiais 
metais); 

Pagal detalų planą –neįvykdytas, teritorijoje tarp šių gatvių pakloti 
nuotekų tinklai. 

Dalinai vykdomas.  

 - teritorija prie aukštesniosios 
žemės ūkio mokyklos ir Liepų 
gatvės tęsinio (det. planas 
parengtas 2003-aisiais metais). 

Įvykdytas (Užlaukio, Dienovidžio g.). Įvykdytas.  

9.2.4.  Spręsti skirstomųjų-kvartalinių ūkio 
nuotekų tinklų naujose teritorijose 
išdėstymą, rengiant detaliuosius 
planus, o jų nutiesimą ir 
finansavimą - sutarčių dėl 
infrastruktūros plėtojimo sudarymo 
su  statytoju  būdu; 

Pastoviai sudaromos trišalės sutartys (tarp statytojo, Savivaldybės ir 
AB „Klaipėdos vanduo“) dėl  viešojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros objektų statybos. 

Vykdomas.  

9.2.5.  Tiesti nuotekų tinklus naujose 
gatvėse LEZ-o teritorijoje, kur 
numatoma kurti naujas darbo 
vietas ir sparčiai vystyti gamybinę-
ūkinę veiklą; 

Vykdomas nuolat. 
 

Vykdomas.  

9.2.6.  Tiesti paskaičiuotų diametrų 
nuotekų tinklus suplanuotose ir 
naujai planuojamose teritorijose; 

Vykdomas nuolat. Vykdomas.  
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9.2.7.  Nutiesti naują slėginę nuotekų liniją 
(DN 1000 mm) nuo 6-os siurblinės į 
nuotekų valymo įrenginius; 

Neįvykdytas - įtraukta į Klaipėdos miesto strateginį plėtros planą 2013-
2020 m. 

Neįvykdytas.  

9.2.8.  Pertvarkyti miesto nuotekų valyklą, 
įrengiant fosforo šalinimo grandį, 
pagal šiuolaikinius (Europos 
Sąjungos) reikalavimus; 

Įvykdytas.  Įvykdytas.  

9.2.9.  Nutiesti paskaičiuoto diametro 
nuotėkų liniją nuo Tilžės gatvės į 
Paupių gyvenvietę planuojamų 
gatvių trasomis nuotėkų 
nukreipimui per LEZ-o teritorijoje 
esančią siurblinę (Nr.19) į valymo 
įrenginius; 

Įvykdytas. 
 

Įvykdytas.  

9.2.10.  Tiesti naujas ar rekonstruoti ūkio 
nuotėkų tinklus bei jų sistemas, 
pertvarkant ar rekonstruojant jūrų 
uosto veiklos vystymo objektus 
uosto bei jo plėtros teritorijose; 

Vykdomas. 
 

Vykdomas. 
 

 

9.2.11.
; 

Iškelti į kitą vietą nuotėkų siurblinę 
Nr.2 Žvejų gatvėje, sudarant 
galimybę piliavietės teritorijos 
vystymui bei senamiesčio ir 
priėjimų prie vandens telkinių 
aplinkos sukūrimui 

Neįvykdytas.  
Parengtas Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, 
uosto akvatorijos ir Danės upės detalusis planas. 

Neįvykdytas.   

9.2.12.  Nerekomenduoti miesto teritorijoje 
lokalinių ūkio nuotekų valymo 
įrenginių statybą, išskyrus 
Smiltynę, kur tai gali būti daroma, 
išpildžius visus aplinkosaugos ir 
sveikatos apsaugos reikalavimus. 

Vykdomas. 
 

Vykdomas.  
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9.3.: Lietaus nuotekų tinklų vystymo 
prioritetai 

Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ 2014-04-14 raštą Nr. 2014/S.01-1290. 
KMSA kartu su Gdynės miesto savivaldybe bei dar keturiais Lenkijos 
valsčiais įgyvendino projektą  „Baltijos jūros vandens kokybės 
gerinimas, plėtojant vandens išteklių valdymo sistemas – I-asis 
etapas“, pagal kurį parengta vandens išteklių valdymo sistemų 
galimybių studija ir techninė dokumentacija, skirta lietaus nuotekų 
tinklų rekonstrukcijai Klaipėdoje. 

  

9.3.1.  Vystyti lietaus nuotekų sistemą, 
kaip betarpiškai susijusią su 
teritorijų užstatymu ir susisiekimo 
komunikacijų vystymo procesu 
mieste; 

Vykdomas. 
 

Vykdomas.  

9.3.2 AB "Klaipėdos vanduo" atlikti 
lietaus nuotekų tinklų 
inventorizaciją bei teisinę 
registraciją; 

Neįvykdytas. 
Lietaus nuotekų tinklų inventorizaciją bei teisinę registraciją turi atlikti 
Savivaldybė. 

Ne BP sprendinys. 
 

 

9.3.3.  AB „Klaipėdos vanduo“ parengti 
Klaipėdos miesto lietaus nuotekų 
tinklų sistemos specialųjį planą 
kokybiniam ir kiekybiniam esamos 
situacijos vertinimui ir 
prognozuojamam vystymui; 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

9.3.4.  Tiesti apskaičiuotų diametrų lietaus 
nuotekų nuvedamuosius tinklus 
nuo planuojamų teritorijų iki esamų 
kolektorių ar atvirų vandens 
telkinių, numatant priemones, kad į 
vandens telkinius patenkančios 
nuotekos neviršytų normatyvinės 
taršos; 

Parengtas Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų 
specialusis planas ir techninis projektas. 
 

Dalinai vykdomas.  
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.3.5.  Spręsti skirstomųjų-kvartalinių 
lietaus nuotekų tinklų naujai 
planuojamose teritorijose 
išdėstymą, rengiant detaliuosius 
planus, o jų nutiesimą ir 
finansavimą - sutarčių dėl 
infrastruktūros plėtojimo su 
statytoju  būdu; 

Vykdomas 
Pasirašomos sutartys tarp statytojų ir Savivaldybės. 
 

Vykdomas. 
 

 

9.3.6.; Reikalauti iš pramonės įmonių, 
transporto aptarnavimo, uosto ir 
kitų organizacijų, kad paviršiaus 
vanduo į lietaus nuotekų sistemą 
būtų išleidžiamas apvalytas 
lokaliuose įrenginiuose ir nebūtų 
bloginama vandens telkinių kokybė 
bei aplinka 

Vykdomas nuolat. Vykdomas nuolat.  

9.3.7.  Specialiuoju planu suprojektuoti 
sklypus lietaus nuotekų valymo 
įrenginių statybai prie išleistuvų į 
atvirus vandens telkinius; 

Neįvykdytas. Neįvykdytas.  

9.3.8.  Kokybiškai mažinti Baltijos jūros 
baseino taršą, numatant 
išleidžiamo į Danės upę ir Kuršių 
marias vandens valymą. 

Pagal projektą „Baltijos jūros vandens kokybės gerinimas, plėtojant 
vandens išteklių valdymo sistemas –II etapas“  2014 m. planuoja 
įgyvendinti eilę projektų, numatančių mažinti Baltijos jūros taršą. 

Planuojamas vykdyti.  

9.4.  Šilumos tinklų vystymo prioritetai:    
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.4.1.  Planuoti naują šilumos ir elektros 
generavimo šaltinį prie esamų 
katilinių pramonės rajone siekiant  
keisti šiluminės katilinės elektrinės 
paskirtį Danės g.8 į komercinę, 
gyvenamąją teritoriją, atsisakant 
kuro rezervuarų ir taršių procesų, 
atlaisvinant krantines bendro 
naudojimo pėsčiųjų dviratininkų 
takams; 

Rengiamas AB „Klaipėdos energija“ teritorijos (Teritorijų tarp Danės g. 
tęsinio, Artojų g., skvero ir Danės upės detalusis planas“) detalusis 
planas. 
Statomas naujas šilumos generavimo šaltinis Kretainio g.  

Vykdomas.  

9.4.2.  Vadovautis parengtais ir 2001 m. 
patvirtintais Energijos rūšies 
pasirinkimo šildymui Klaipėdos 
mieste specialiojo plano 
sprendiniais ir reglamentu, 
planuojant teritorijų užstatymą, 
rengiant detaliuosius planus, 
išduodant statinių projektavimo 
sąlygų sąvadus; 

Vykdomas. 
 

Perteklinis sprendinys – kartoja kitų 
teisės aktų reikalavimus.  
 

 

9.4.3. Siūlyti statytojams palankias 
sąlygas objektus prijungti prie 
centralizuoto šildymo sistemos tose 
teritorijose, kur jau yra šilumos 
tinklai, siekiant efektyviai panaudoti 
esamus šilumos rezervus; 

Vykdomas. 
 

Vykdomas. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.4.4. Nestatyti katilinių esamuose miesto 
gyvenamuosiuose rajonuose, 
neįrengti jų daugiabučiuose 
namuose, vaikų ir mokymosi 
įstaigose, kituose visuomeniniuose 
pastatuose, prijungtuose prie 
centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos. Tuo bus išvengta 
aplinkos taršos didinimo ir 
prioritetinio šildymo būdo sistemos 
griovimo bei daugumos individualių 
vartotojų interesų pažeidimo; 

Vykdomas. Vykdomas.  

9.4.5. Atlikti techninius-ekonominius 
skaičiavimus nutolusių nuo šilumos 
šaltinių objektų jungimo prie 
centralizuotos šildymo tiekimo 
sistemos tikslo pagrindimui. Esant 
nerentabiliems rodikliams, siūlyti 
alternatyvius sprendimus šilumos 
vartotojų poreikiams tenkinti; 

AB „Klaipėdos energija“ nuolat įgyvendina sprendinius, kad tik atlikus 
techninius ekonominius skaičiavimus būtų pajungiami nutolę nuo 
šilumos šaltinių vartotojai.  
Nesant ekonominio pagrindimo, siūlomi alternatyvūs sprendiniai. 

Vykdomas.  

9.4.6. Gerinti ir tobulinti šilumos gamybos 
ir tiekimo sistemų technologijas ir 
priežiūrą, skatinančias energijos 
išteklių taupymą bei išlaidų 
mažinimą; 

AB „Klaipėdos energija“ pastoviai įgyvendina priemones, gerinančias 
ir tobulinančias šilumos gamyba ir tiekimą skatinančias energijos 
išteklių taupymą. 

Vykdomas.  

9.4.7. Rezervuoti sklypą prie rytinės 
rajoninės katilinės (Lypkių g.) 
šiluminei elektrinei statyti, siekiant 
sumažinti tiekiamos vartotojams 
šilumos kainą; 

Įvykdytas. Įvykdytas.  
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.4.8. AB "Klaipėdos energija" ištyrinėti-
inventorizuoti neveikiančias 
(pirmiausia antžemines) šilumos 
trasas ir spręsti jų panaudojimo ar 
likvidavimo klausimus; 

AB „Klaipėdos energija“ dalinai įgyvendina sprendimą dėl neveikiančių 
antžeminių ir požeminių šilumos tinklų likvidavimo. 

Vykdomas.  

9.4.9. Siekti geoterminės jėgainės 
dotavimo valstybės lėšomis. 

Epizodiškai dotuojama. Ne BP sprendinys.  

9.5. Dujotiekio tinklų prioritetai Pagal AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2014-03-19 raštą Nr.S-
125-293. 

  

9.5.1. Kokybiškai gerinti Klaipėdos m. 
vizualinę panoramą, užstatant 
prestižiniais statiniais Vilniaus 
plento - Tilžės g. rajoną, iškeliant 
centrinę dujų paskirstymo stotį į 
mažiau vertingą priemiesčio 
teritoriją; 

Neįvykdytas. 
Atlikta Magistralinio dujotiekio Klaipėdoje DSS iškėlimo už Klaipėdos 
miesto ribų supaprastinta galimybių studija su išvada, kad iškelti 
neracionalu. 

Neįvykdytas – remiantis galimybių studija 
sprendinį tikslinga peržiūrėti. 

 

9.5.2. Dujofikuoti Klaipėdos m. gyventojų 
sodų bendrijas, sudarant galimybę 
paversti jas gyvenamaisiais  
rajonais; 

Vykdomas. Vykdomas.  

9.5.3. Kokybiškai gerinant šiaurinės 
priemiesčio dalies dujų aprūpinimą, 
sužiedinti jungiamąja linija 
Tauralaukio ir Labrenciškių rajonus; 

Įvykdytas. Įvykdytas.  

9.5.4. Pakloti dujotiekio tinklus uosto 
teritorijoje, siekiant užtikrinti 
dujotiekio patikimumą, sužiedinti 
rajonus nuo „Smeltės“ iki Žvejybos 
uosto rajono. 

Dalinai įvykdytas. Dalinai įvykdytas.  
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.6. Elektros perdavimo tinklų vystymo 
prioritetai 

Pagal AB „Litgrid“ 2014-03-25 raštą Nr.SD-1496. 
AB „Litgrid“ veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos elektros energetikos 
sistemos 330-110 kV 10 metų tinklo planu, kuriame pateikti visi AB 
„Litgrid“ projektai, kurie inicijuojami ir planuojami įgyvendinti per 10 
metų tam, kad kurtų naujas galimybes ir naudą visuomenei. Toks 
planas buvo patvirtintas 2006 m., apėmęs laikotarpį 2007-2016 m., 
šiame plane nebuvo numatyta per 10 metų įgyvendinti BP 9.6 punkte 
nurodyta 110 kV elektros oro linijų iškėlimą ar keitimą kabelių linijomis. 
Minėti projektai nebuvo įtraukti nei į vėliau rengtus planus, nei į dabar 
galiojantį, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 
m. patvirtintą Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV 
plėtros planą 2013-2022 m.   
Komisija kasmet vykdo viešas konsultacijas dėl perdavimo sistemos 
operatoriaus pateikto tinklų plėtros plano, kurių metu plano rengėjams 
galima pateikti motyvuotus pasiūlymus, kaip turėtų atrodyti Lietuvos 
elektros perdavimo tinklas po 10 metų. 

  

9.6.1. Sukabeliuoti Klaipėdos universiteto 
miestelio, poilsio parko bei gyv. 
kvartalų teritorijų 110 kV orinę liniją 
ir pakloti kabelinę liniją nuo RP 
„Uostas“ iki aukštesniosios žemės 
ūkio mokyklos sudarant šiai 
aplinkai galimybę tolimesniam 
panaudojimui; 

Parengtas 110 kV oro linijos atšakos nuo Stadiono g. iki magistralinio 
kelio A13 pakeitimo kabeline linija specialusis planas. 

Vykdomas.  

9.6.2. Iškelti iš rytų pramonės rajono 110 
kV orinę liniją ir pakloti kabelinę 
liniją nuo RP „Taika“ iki Jakų 
gyvenvietės, panaikinant šiai 
aplinkai neigiamą elektros laukų 
įtaką ir sudarant patrauklią aplinką 
investicijoms; 

Įvykdyta dalinai. 
110 kV oro linija pakeista kabeline linija nuo RP „Taika“ pagal Kauno 
gavę iki Šilutės pl. gatvės. 

Įvykdyta dalinai. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.6.3. Iškelti iš LEZ-o teritorijos 110 kV 
orinę liniją ir pakloti kabelinę nuo 
RP „Gedminai“ iki Jakų 
gyvenvietės, sudarant galimybę 
šios pramonės zonos geresniam 
panaudojimui; 

Planuojama įvykdyti LEZ teritorijoje - paruošta techninė dokumentacija 
110 kV oro  linijų keitimui į kabelines linijas ir vykdomi keitimo darbai. 

Planuojama įvykdyti.  

9.6.4. Privesti 110 kV kabelinę liniją iki 
numatomos RP 110/10 kV 
„Rimkai“, siekiant aprūpinti pietinę 
miesto pramoninę dalį elektros 
energiją; 

Įvykdytas „Smeltės“ teritorijoje. Dalinai įvykdytas.  

9.6.5.  Iki 2009 metų pakloti kabelinę 110 
kV liniją iš RP „Kiškėnai“ iki 
Neringos RP-110/10 kV, siekiant 
užtikrinti Smiltynės teritorijos, bei 
Neringos gyvenvietės nuolatinį 
elektros tiekimą; 

Nevykdomas. 
 

Nevykdomas. 
 

 

9.6.6.  Spręsti Klaipėdos miesto ribose 
esančių 110 kV orinių linijų 
pakeitimą kabelinėmis, kad būtų 
sudaryta galimybė panaudoti  
apsaugines zonas estetinės 
aplinkos gerinimui, neigiamos 
elektros laukų įtakos panaikinimui 
bei miesto infrastruktūros vystymui; 

Parengtas 110 kV oro linijos atšakos nuo Stadiono g. iki magistralinio 
kelio A13 pakeitimo kabeline linija specialusis planas. 

Vykdomas.  

9.6.7.  Sukabeliuoti aukštos įtampos liniją, 
einančią per Kiaulės nugarą arba ją 
perkelti, atlaisvinant buvusių karinių 
objektų panaudojimą rekreaciniams 
tikslams. 

Net statant suskystintų gamtinių dujų  terminalą, nenumatyta lėšų 110 
kV oro linijos iškėlimui. 

Nevykdomas. 
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.7. Elektros skirstomųjų tinklų ir 
įrenginių vystymo prioritetai: 

Pagal AB „Lesto“ 2014-03-31 raštą Nr.43011-497.   

9.7.1. Iškelti į kitą vietą iš piliavietės 
teritorijos ir jos aplinkos esamą 
paskirstymo punktą PP3, trukdantį 
teritorijos panaudojimui, ir sudaryti 
galimybę piliavietės teritorijos 
vystymui ir atstatymui; 

Įvykdyta. 
SP-3 panaikinta.  
 

Įvykdyta.  

9.7.2. Kokybiškai gerinant Kauno g. ir 
Taikos pr. gyventojų aplinką 
modernizuoti rajoninę pastotę 
„Taika“ RP 110/10 kV pertvarkant 
ją iš atviro tipo į uždaro tipo, 
neskleidžiančios elektros lauko ir 
mažinančią triukšmo lygį; 

AB „LESTO“ TP „Taika“ savo dalį rekonstravo į uždaro tipo.  Įvykdyta.  

9.7.3. Kiekybiškai ir kokybiškai gerinti 
centrinės dalies ir ypač 
senamiesčio elektros energijos 
tiekimą, plečiant žemos įtampos 
tinklus, numatant transformatorines 
požemines pastotes, numatyti 
pasijungimus masinio susibūrimo 
vietose visuomeninių renginių 
iliuminacijoms; 

AB „LESTO“ nuolat gerina centrinės dalies ir senamiesčio elektros 
energijos tiekimą. 
 

Vykdomas.  

9.7.4. Pastatyti 10 kV elektros 
paskirstymo punktą Rytų pramonės 
rajone ir atvesti 10 kV kabelines 
linijas iš “Jakų” RP-110/10 kV šio 
rajono vartotojų elektros 
poreikiams; 

Pramonės rajone pastatyti skirstomieji punktai SP-53, SP-55 ir SP-58. 
 

Vykdomas.  
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Nr. Bendrojo plano sprendiniai 
Komentaras apie įgyvendinimą  

Klaipėdos miesto savivaldybės Eksperto  

9.7.5. Pastatyti 110/10 kV rajoninę 
pastotę naujai vystomos pietinės 
miesto dalies pramonės vartotojų 
elektros energijos aprūpinimui; 

Įvykdyta. 
Pastatyta 110/10 TP „Lypkiai“ su dviem po 40 MVA transformatoriais. 

Įvykdyta. 
 

 

9.7.6. Spręsti skirstomųjų - kvartalinių 
elektros tinklų ir transformatorinių 
pastočių išdėstymą pagal 
rengiamus detaliuosius planus ir jų 
finansavimą pagal sutartis tarp 
Statytojo ir elektros tiekėjo; 

Vykdomas.  
 

Vykdomas.   

9.7.7.   Iškelti iš senamiesčio teritorijos į 
kitą vietą paskirstymo punktą PP 
20 Žvejų gatvėje, sudarant 
galimybę senamiesčio vystymui, 
priėjimo prie vandens telkinių 
galimybių sudarymui bei jachtų 
uosto įrengimui šioje aplinkoje; 

Nevykdomas. Nevykdomas.  

9.7.8 VST privalo paruošti elektros tinklų 
specialųjį planą, kuris numatytų 
teritorijų vystymo etapus, servitutus 
ir sklypų poreikius, pirmiausia 
KNNP teritorijoje. 

Nevykdomas. Nevykdomas.  

 
Eksperto išvados 
Inžinerinių tinklų sprendiniai įgyvendinami pagal finansines galimybes bei įmonių prioritetus. 
Būtini sprendimai priemiestinės zonos integravimui į miesto inžinerinio aprūpinimo sistemą. 
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5 APIBENDRINTAS MIESTO PLĖTROS TENDENCIJŲ VERTINMAS 

5.1 Demografinė situacija  

Klaipėda nuo didžiausio turėto gyventojų skaičiaus – 202 929 gyventojų 1989 metais, iki 2013 

metų prarado 22 procentus gyventojų. Gyventojų skaičius sumažėjo 44 388. Klaipėdos rajono 

gyventojų skaičius nuo 1989 metų išaugo 6211 asmenimis – tai yra 14 procentų. Įvertinus visoje 

šalyje vykstančio gyventojų skaičiaus mažėjimo tempus, galima teigti kad iš miesto į priemiestį 

emigravo apie 16 200 žmonių – tai yra apie 10 procentų gyventojų. 

Pav. 58 Klaipėdos miesto ir rajono gyventojų skaičiaus dinamika 

 

Gyventojų emigracijos į priemiestį priežastis – siekis turėti kokybišką būstą ir kokybišką 

gyvenamąją aplinką už prieinamą kainą. Nerasdami norimos kokybės būsto už prieinamą kainą, 

šeimas kuriantys, saugios aplinkos ieškantys žmonės keliasi į priemiestinę zoną. Ši tendencija po 

krizės jau įgavo grėsmingą tendenciją –būsto pastatoma ženkliai daugiau priemiestyje nei mieste. 

  



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 206 

Pav. 59 Baigtų statyti butų naudingas plotas Klaipėdos mieste ir rajone (tūkst. kv. m.) 

 

Urbanistinės struktūros periferinėje zonoje kokybė yra apgailėtina. (Šios struktūros nėra iš 

principo). Neformuojamas, stichiškai vystosi gatvių tinklas, visiškai neformuojamos viešųjų erdvių, 

želdynų sistemos, nevystoma socialinė ir inžinerinė infrastruktūra. 

5.2 Miesto ir jo metropolinės zonos struktūrinės dalys  

Realios Klaipėdos miesto ribos, jas interpretuojant kaip teritorijos, kurios gyventojai susiję su 

miestu darbo, mokymosi, socialinės ir paslaugų infrastruktūros vartojimo ryšiais, skiriasi nuo 

savivaldybės administracinių ribų. 

Klaipėdos gyventojų tankis užstatytoje teritorijoje (57 gyv./ha) panašus į analogiško mentaliteto 

miestų – Rygos (64 gyv./ha), Prahos (71 gyv./ha), ženkliai didesnis už Vilniaus (39 gyv./ha). Tai 

rodo kad Klaipėda dar pakankamai kompaktiškos struktūros miestas, galintis išlaikyti efektyvias 

infrastruktūrines sistemas. 

Bendras gyventojų skaičius metropolinėje zonoje (miesto savivaldybė bei funkciškai su miestu 

susieta teritorija – 173620. 

 Iš esmės Klaipėdos miestą sudaro trys principinės dalys: 

 centrinė zona – istorinio miesto dalis, pasižyminti perimetriniu užstatymu, raiškiomis, 

aiškiai diferencijuotomis viešomis ir privačiomis erdvėmis, istorinio miesto siluetu, funkciniu 

mišrumu. Plotas – 302 ha, gyventojų skaičius – 15281, gyventojų tankis – 50,5 gyv./ha, 

gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 74 gyv./ha; 
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 vidurinė zona – sovietmečiu statytas miestas su laisvo planavimo principais užstatyta, 

raiškios erdvinės struktūros, diferencijuotų viešų ir privačių erdvių neturinti, į monofunkcines 

zonas suskaidyta teritorija. Plotas – 3100 ha, gyventojų skaičius – 141540, gyventojų tankis – 

45,6 gyv./ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 73 gyv./ha. Joje gyvena didžioje 

Klaipėdos miesto gyventojų dalis;  

 periferinė zona – stichiškai besiformuojanti, raiškios užstatymo, erdvinės struktūros 

neturinti, mažaaukščio sodybinio užstatymo dominuojama zona, neturinti socialinės, paslaugų, 

kokybiškos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros. Plotas – 20901 ha, gyventojų skaičius – 

19969, gyventojų tankis – 1,0 gyv./ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 6,5 

gyv./ha. Į ją migruoja saugesnės aplinkos ir tinkamesnio būsto ieškantys bei aukštesnes 

pajamas gaunantys gyventojai iš vidurinės zonos. 

Pav. 60 Klaipėdos miesto struktūrinės dalys 
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5.3 Užstatymo struktūros efektyvumas 

Nepaisant bendrojo plano galiojimo metu kilusios nekilnojamojo turto krizės, sustabdžiusios 

miestų plėtros procesus, gyventųjų emigracijos bei migracijos į priemiestinę zoną, Klaipėdos 

miestas išlaikė pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, miesto užstatytų teritorijų tankumo bei 

gyventojų  tankumo rodiklius. Nepaisant pakankamai matomo gyventų skaičiaus priemiestinėje 

zonoje augimo, gyventojų tankis tiek centrinėje dalyje, tiek pietiniuose mikrorajonuose yra 

pakankamas išlaikyti gyvybingas paslaugas ir finansuoti infrastruktūrą. Netgi anksčiau 

užstatytuose mažaaukščių individualių gyvenamųjų namų kvartaluose šiaurinėje miesto dalyje 

gyventojų tankis viršija 30 gyva./ha. Tai rodo pakankamai optimalią šių rajonų ir viso miesto 

planinę struktūrą. Visgi besiformuojančios periferinės zonos tankumo rodikliai pernelyg maži, kad 

ši zona efektyviai funkcionuotų. Urbanistinė periferinės zonos struktūra neplaninga, chaotiška ir 

neužtikrinanti gyvenimo kokybės. Teritorijos naudojimo efektyvumą apibrėžiančio užstatymo 

intensyvumo rodiklio (UI) analizė rodo dviejų intensyviau užstatytų branduolių – istorinio centro ir 

pietinių gyvenamųjų rajonų formavimąsi. Juos vieną nuo kito skiria mažiau intensyvaus užstatymo 

zona. Tokia struktūra skatina miesto skilimą į du polius, kur pietinis polius dėl istorinės struktūros, 

centro nebuvimo turi ženkliai blogesnes raidos perspektyvas.  

Pav. 61 Užstatytų teritorijų gyventojų tankis (kairėje) ir užstatymo intensyvumas (dešinėje) 
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5.4 Socialinė Klaipėdos metropolio segregacija 

Pav. 62 Klaipėdos metropolinės zonos segregacija į miesto ir periferinės zonas pagal gyventojų 

amžių 

          
 

Vidutinis gyventojų amžius Klaipėdoje ir miesto 

metropolinėje zonoje – 39 metai. Miesto centrinėje ir 

vidurinėje dalyje gyventojų amžius ženkliai didesnis 

nei vidutinis, periferinėje zonoje – ženkliai mažesnis.  

100 gyventojų Klaipėdoje tenka 14 vaikų iki 14 metų 

amžiaus. Vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje 

periferinėje dalyje ženkliai didesnė nei vidurinėje 

miesto dalyje. 

100 gyventojų Klaipėdoje tinka 17 gyventojų virš 65 

metų amžiaus. Vyresnio amžiaus žmonių dalis 

bendrame gyventojų skaičiuje ženkliai didesnė 

centrinėje ir vidurinėje miesto dalyje nei periferijoje. 

Šios tendencijos rodo, kad jaunos šeimos turėdamos 

finansines galimybes, bei ieškodamos saugesnės 

aplinkos bei kokybiškesnio būsto už adekvačią 

pajamoms kainą, palieka miestą ir keliasi į 

individualius gyvenamuosius namus priemiestyje. 
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Pav. 63 Klaipėdos metropolinės zonos segregacija į  šiaurės ir pietų dalis pagal gyventojų socialinį statusą 

     
 

 Vertinant skirtingų socialinių grupių gyventojų 

sklaidą mieste pastebima socialiai stipresnių 

sluoksnių koncentracija šiaurinėje metropolio 

dalyje ir socialiai silpnesnių sluoksnių 

koncentracija pietinėje metropolio dalyje. 

Pietinėje metropolio dalyje ir senųjų gyvenviečių 

teritorijose koncentruojasi bedarbiai, iš pašalpų 

gyvenantys, mažiau išsilavinę gyventojai. 

Šiaurinėje zonoje koncentruojasi labiau 

išsilavinę, pajamas uždirbantys gyventojai. Čia 

ženkliai mažiau bedarbių. 
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Probleminę pietinės miesto dalies socialinio silpimo situaciją iliustruoja čia ženkliai didėjantys 

nusikalstamumo rodikliai. 

Pav. 64 Nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai sklaida Klaipėdos mieste 

 

Nesiimant priemonių pietinė metropolio dalis silps toliau, o stipresnis sluoksnis toliau trauksis iš 

miesto į šiaurinius priemiestinės zonos rajonus. Nevaldomos tokios tendencijos po keleto 

dešimtmečių gali vesti link socialinių getų susiformavimo – socialiai silpnesnių gyventojų 

koncentracijos pietinėje miesto dalyje. Miesto ilgalaikė plėtros politika turi būti nukreipta į pietinės 

zonos patrauklumo investicijoms pagerinimą, siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti naujus 

stipresnio socialinio sluoksnio gyventojus. Taip pat būtinos aktyvios priemonės skatinant plėtrą 

miesto viduje: 

 skatinant neefektyviai naudojamų teritorijų konversiją 

 kokybiškai ir kūrybiškai renovuojant esamus sovietinės statybos daugiabučių kvartalus 

 kuriant jaunimui patrauklų būstą mieste  už prieinamą kainą – kuriant nuomojamo 

socialinio būsto fondą,  

 kuriant rišlią patrauklių ir saugių viešųjų erdvių sistemą, jungiančią skirtingas miesto dalis 
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5.5 Socialinės segregacijos priežastys.  

Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje sudėtinga visapusiškai įvertinti situaciją ir 

nustatyti miesto metropolinės zonos segregacijos priežastis. Stebint situaciją įmanoma tik vertinti 

vykstančios migracijos miesto viduje ir tarp miesto kompaktiškai užstatytos ir periferinės zonų 

mastą ir siūlyti integralumą didinančius sprendimus. Vertinant teritoriniu pjūviu spėtina, kad 

šiaurinės dalies sėkmę lėmė artumas prie rekreacinio potencialo – jūros pakrantės, greta esančio 

Palangos miesto su patrauklaus kurorto reputacija, kontaktas su švaria gamtine aplinka 

žemyninėje dalyje. Pietinė dalis neturėjo ir iki šiol neturi kontakto su greta esančiomis 

rekreacinėmis teritorijomis – Kuršių marių pakrante, Kaizerio Vilhelmo kanalu. Nuo šių potencialių 

teritorijų patrauklumą didinančių elementų šią metropolio dalį užblokuoja uždara uosto teritorija, 

vandenvietė, karinis poligonas. Šios dalies patrauklumą mažina ir pietinėje miesto dalyje 

esančios ir toliau besiplečiančios pramoninės teritorijos. 

Pav. 65 Klaipėdos metropolio socialinės segregacijos priežastys (teritorinis aspektas) 
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5.6 Galimi Klaipėdos raidos scenarijai 

5.6.1 Pesimistinis scenarijus 

Dėl nesubalansuotos, netvarios plėtros (pavyzdžiui - neadekvati išorinio uosto plėtra) sunaikinami 

šiaurinės dalies patrauklumą sąlygojantys elementai. Nedidinamas pietinės metropolio dalies 

patrauklumas. 

Pav. 66 Pesimistinis Klaipėdos miesto plėtros scenarijus 

 

5.6.2 Optimistinis scenarijus 

Uostas plečiamas efektyvinant teritorijos naudojimą, išsaugomas šiaurinės zonos patrauklumas, 

užtikrinami miesto fiziniai ir funkciniai ryšiai su mariomis, išnaudojamas rekreacinis Kuršių nerijos 

potencialas, formuojama rekreacinė zona metropolio pietinėje dalyje. 

Pav. 67 Optimistinis Klaipėdos miesto plėtros scenarijus 

 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 214 

5.6.3 Miesto struktūros formavimo principai 

Tolesnį vidinės miesto struktūros formavimą iš esmės lems miesto ir uosto plėtros darna. 

Uosto zoną siūlytina skaidyti į 3 dalis – šiaurinę, centrinę ir pietinę. Šiaurinė ir pietinė dalys turi 

gerą prieigą prie išorinės transporto infrastruktūros – autotransporto kelių ir geležinkelių. Centrinė 

dalis nuo išorinės sausumos infrastruktūros pasiekiama tik Baltijos prospektu ar geležinkelio 

atšaka, einančia greta gyvenamųjų kvartalų. Todėl šios uosto dalies plėtra problematiškiausia, 

reikalaujanti didžiausių investicijų į kompensacines priemones. Miesto urbanistinė struktūra taip 

pat nėra homogeniška. Aiškiai išsiskiria istorinis miesto centras, šiauriau Baltijos prospekto 

formuojasi naujo centro užuomazgos - pramoginių – komercinių objektų ašis. Pietiniai 

gyvenamieji rajonai pernelyg nutolę nuo šių dviejų centrų, todėl jiems būtinas dar vienas lokalus 

centras, kur koncentruotųsi komercinės ir socialinės paslaugos. Tuo būdu formuojasi 

daugiacentrė, iš 3 centrų susidedanti Klaipėdos urbanistinė struktūra. Kiekvienas iš šių centrų 

privalo turėti su kontaktą su mariomis – prie vandens vedančią viešųjų erdvių sistemą, patrauklią 

rekreacinę infrastruktūrą. Naujas galimybes atvertų uosto pietinių vartų įrengimas – čia galima 

įrengti dar vieną perkėlą į Kuršių Neriją, ilgalaikio automobilių stovėjimo vietas, rekreacinių , 

Kuršių mariose pritaikytų plaukioti laivų uostą, komercinę turistams skirtą infrastruktūrą, irklavimo 

ir buriavimo sporto bazes, iškeliant tokią veiklą iš uosto akvatorijos. Dar viena miesto kontakto su 

vandeniu zona formuojasi prie šiaurinių uosto vartų, Melnragėje. Šiuos pagrindinius miesto 

struktūrinius mazgus jungia linijinis gatvių tinklas, miesto magistralinis dviračių ir pėsčiųjų takas, 

siūlytina juos apjungti ir vandens autobuso maršrutu. Toks maršrutas taip pat galėtų jungti 

Klaipėdą su Kuršių Nerijos kurortais.  

Įgyvendinus šiuos struktūrinius pertvarkymus, miestas gautų galimybę vystyti savo marinistinį 

įvaizdį, formuoti kontaktą su vandeniu turinčias viešąsias erdves, pilnai išnaudoti ir plėsti 

rekreacinį potencialą, labiau integruotis su patraukliomis aplinkinėmis teritorijomis. 
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Pav. 68 Siūlytini miesto struktūros formavimo principai 
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6 ATASKAITOS VIEŠINIMAS 

Kvietimai teikti pasiūlymus bendrojo plano sprendiniams pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje 

2014 m. rugpjūčio 8 d. ir 2014 m. rugsėjo 10 d. ir bei vietinėje spaudoje.  
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Raštu pateiktus siūlymus bendrajam planui Klaipėdos miesto savivaldybė perdavė stebėsenos ataskaitos 

rengėjams. Šie siūlymai ir jų įvertinimas pateikiami atskirame ataskaitos priede. 

Pasiūlymai taip pat buvo teikiami internetiniame modulyje, pasiekiamame iš Klaipėdos miesto savivaldybės 

internetinio puslapio - http://monitoringas.tk/pasiulymai. Šie siūlymai ir jų įvertinimas taip pat pateikiami 

ataskaitos priede 

 

Ataskaita buvo pristatyta: 

 Klaipėdos miesto savivaldybėje rengtame susitikime 2014 m. rugsėjo 23 d. su Klaipėdos 

pramonininkų asociacijos ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos 

(LASKAO) atstovais. Susitikime dalyvavo stambiausių Klaipėdos įmonių atstovai, teritorijų 

planavimo ir architektūros srityse dirbantys specialistai, kiti visuomenės atstovai. 

 Klaipėdos miesto savivaldybėje rengtame viešame renginyje 2014 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos 

miestas: urbanistinės plėtros apžvalga ir perspektyvos. 

 

  

http://monitoringas.tk/pasiulymai


SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 218 

7 IŠVADOS 

7.1 Bendros išvados 

1. Klaipėdos miestas išlaikė pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, miesto užstatytų 

teritorijų tankumo bei gyventojų tankumo rodiklius. 

2. Apie 10 procentų Klaipėdos miesto gyventojų per 20 metų persikėlė gyventi į periferinę 

zoną. 

3. Nepaisant stebimo gyventų skaičiaus priemiestinėje zonoje augimo, gyventojų tankis tiek 

centrinėje dalyje, tiek pietiniuose gyvenamuosiuose kvartaluose yra pakankamas išlaikyti 

gyvybingas paslaugas ir finansuoti infrastruktūrą. Tai rodo pakankamai optimalią šių rajonų ir viso 

miesto planinę struktūrą.  

4. Nors besiformuojančioje periferinėje zonoje trūksta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros, 

joje telkiasi jaunesni, aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai. Besiformuojančios periferinės 

zonos tankumo rodikliai pernelyg maži, kad ši zona efektyviai funkcionuotų. Urbanistinė 

periferinės zonos struktūra neplaninga, chaotiška ir neužtikrinanti gyvenimo kokybės.  

5. Trūkstant investicijų į gyvenamosios aplinkos kokybę, senstant gyvenamajam fondui 

išryškėjo stipri miesto segregacija į šiaurinę – sėkmingesniąją ir pietinę – socialiniu požiūriu 

silpnesniąją miesto dalis. Šiaurinės dalies socialiniai rodikliai ženkliai geresni nei pietinės dalies. 

Čia naujesnis būstas, daugiau išsilavinusių gyventojų, čia gyvena jaunesnės šeimos, didesnė 

vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje, mažiau bedarbių, saugesnė aplinka.  

6. Nevaldomos tokios tendencijos po keleto dešimtmečių gali vesti link socialinių getų 

susiformavimo – socialiai silpnesnių gyventojų koncentracijos pietinėje miesto dalyje. Miesto 

ilgalaikė plėtros politika turi būti nukreipta į pietinės zonos patrauklumo investicijoms pagerinimą, 

siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti naujus stipresnio socialinio sluoksnio gyventojus.  

7. Gyventojų ir institucijų pateikti pasiūlymai pateikti stebėsenos rengimo metu apima: 

7.1. Prašymai keisti teritorijų naudojimo reglamentą įteisinant daugiafunkcinį teritorijos 

naudojimą bei nustatyti statybos reglamentus (užstatymo aukštingumą, intensyvumą) – 

siūlytina atsižvelgti įteisinant daugiafunkcinį žemės naudojimą; 

7.2. Pasiūlymai tobulinti miesto fizinę bei funkcinę struktūrą, kurie turės būti 

nagrinėjami ir vertinami naujojo bendrojo plano rengimo metu; 

7.3. Pasiūlymai, nesantys BP kompetencijos ribose – jų įgyvenimui reikalingi techniniai 

projektai ar kiti dokumentai. 

8. Klaipėdos miesto bendrasis planas atliko neabejotiną teigiamą vaidmenį valdant 

investicijas planuojamu laikotarpiu. Tačiau pasikeitus miesto plėtros tendencijoms ir 

teisiniam plėtros reguliavimui šiuo metu galiojantis bendrasis planas nebeatitinka 

dabarties poreikių ir yra keistinas: 

8.1. būtina nustatyti daugiafunkcinį teritorijų naudojimo reglamentavimą; 

8.2. būtina nustatyti ribinius plėtros parametrus nustatančius užstatymo aukščio ir 

užstatymo intensyvumo reglamentus; 
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8.3. būtina peržiūrėti atskirus probleminius funkcinio zonavimo, teritorijų struktūros 

sprendinius; 

8.4. būtina peržiūrėti atskirų sprendinių BP sprendinių aktualumą ir tikslingumą 

(susisiekimo sistemos objektai ir parametrai, aukštybinių pastatų, teritorijų struktūros 

formavimo, naudojimo ir kiti sprendiniai);  

8.5. bendrąjį planą tikslinga papildyti atskira dalimi – gyvenamosios teritorijos, kuri 

nustatytų savivaldybės formuojamą būsto plėtros politiką, kompleksinio esamų gyvenamųjų 

kvartalų atnaujinimo principus; 

8.6. tikslinga nustatyti teritorijų vystymo prioritetus, kurių įgyvendinimui bus skirtos 

savivaldybės lėšos sekančiu planuojamu periodu; 

8.7. bendrajame plane tikslinga nustatyti teritorijas miesto prieigai prie Kuršių marių. 

9. Rengiant (koreguojant) Klaipėdos miesto bendrąjį planą tikslinga įvertinti galiojančių 

žemesnio lygmens TPD ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius: 

9.1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintų specialiųjų planų sprendiniai, 

atitinkantys naujai rengiamo bendrojo plano nuostatas, turėtų būti integruoti į naują bendrąjį 

planą. Neintegruoti specialiųjų planų sprendiniai naikintini arba gali likti galioti kaip 

rekomendaciniai (sektorinės galimybių studijos statusu); 

9.2. Galiojantys detalieji planai bendrojo plano rengimo kontekste naikintini ar keistini 

tik išimtinais atvejais – jei juose nustatyti galiojančio teisinio reglamentavimo ir miesto 

plėtros poreikių neatitinkantys reikalavimai ar nenustatyti tvarią suplanuotų teritorijų plėtrą 

užtikrinantys reglamentai; 

9.3. Bendrojo plano sprendinių rengimo (keitimo) kontekste būtina suteikti teritorinę 

dimensiją galiojančio Klaipėdos miesto strateginio plano sprendiniams 

9.4. Bendrojo plano sprendinių rengimo (keitimo) kontekste tikslinga atsižvelgti ir 

įvertinti savivaldybės teritorijoje rengtas galimybių studijas, koncepcijas, projektinius 

pasiūlymus ir kitus neformalius dokumentus; 

9.5. Bendrojo plano sprendinius tikslinga papildyti sveiko miesto principus 

užtikrinančias sprendiniais – konkrečius sprendinius analizuojant atitikimo bendrosioms 

sveiko miesto koncepcijos nuostatoms, bei konkrečiais sveiką gyvenseną užtikrinančias 

sprendiniais, prieš tai parengus atitinkamą savivaldybės normatyvą; 

10. Siekiant gerinti urbanistinių, architektūrinių, kraštovaizdžio formavimo sprendimų 

mieste kokybę problemas siūlytina parengti atskirų miesto dalių formavimo principus 

nusakančius vietinius normatyvus („miesto kodą“).  

7.2 Išvados ir rekomendacijos atskiroms bendrojo plano dalims 

7.2.1 Išorinė dalis 

Rekomendacijos: 

Išorinės dalies sprendiniai tobulintini iš esmės: 

 Būtina identifikuoti išorinės struktūros objektą. Tai - už savivaldybės ribų esanti teritorija. 

Išorinės dalies sprendiniai realizuojami dalyvaujant kaimyninių savivaldybių bei 

aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengime.  
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 Galiojantys sprendiniai nenusako, kaip valdyti plėtrą į priemiestį. 

 Dalyje daug į vidinę struktūrą orientuotų sprendinių. Jie turėtų būti persvarstyti ar perkelti į 

atitinkamas BP dalis. 

 Atsisakyti sprendinių, kurie nėra BP kompetencijos objektas. (Iš 22 sprendinių 11 yra ne 

BP kompetencijos objektas). 

7.2.2 Urbanistinė dalis 

Teigiamos tendencijos: 

 Nepaisant stebimos gyventojų skaičiaus augimo priemiestinėje zonoje tendencijos, 

Klaipėdos miestas išlaikė pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, efektyvius miesto 

užstatytų teritorijų tankumo bei gyventojų tankumo rodiklius. Tai rodo pakankamai 

optimalią šių rajonų ir viso miesto planinę struktūrą. 

 Miestas išlaikė ir stiprino marinistinį miesto įvaizdį. 

Neigiamos tendencijos : 

 Stiprėjanti gyventojų migracija į priemiestinę zoną 

 Vis dar taikomas monofunkcinis teritorijų naudojimo reglamentavimas sudaro kliūtis 

investicijoms. 

 Nenustatyti esminiai miesto struktūros parametrai – pastatų aukštingumas, užstatymo 

intensyvumas,  

 Nenustatytos miesto struktūros pagrindinės dalys: 

 centrai,  

 skirtingos morfologinės struktūros mišrūs ir gyvenamieji kvartalai ,  

 neišspręsta miesto prieiga prie marių , 

 nesukonkretintos gairės priemiestinės zonos urbanizavimui ,  

 nenumatyti plėtros prioritetai. 

Rekomendacijos:  

Klaipėdos miesto savivaldybės BP urbanistinė dalis keistina ar tobulintina iš esmės. 

Būtina: 

 Pasiūlyti investicijoms patrauklias teritorijas mieste konversinių, naujai užstatomų ar 

tankinamų teritorijų pagrindu 

 Nustatyti esmines miesto struktūros dalis:  

centrus,  

konkrečius skirtingos morfologinės struktūros kvartalų reglamentus ,  

išspręsti  miesto prieigą prie marių , 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 221 

sukonkretinti gaires priemiestinės zonos urbanizavimui ,  

numatyti plėtros prioritetus. 

 Reglamentuoti trūkstamus parametrus – pastatų aukštingumą, užstatymo intensyvumą,  

 Keistinas teritorijų naudojimo reglamentavimas. Būtinas daugiafunkcinis žemės 

naudojimo reglamentavimo principas, derinant jį su aplinką įtakojančios plėtros apimties 

(UI, UT, aukštingumas) reglamentavimu.  

 Nustatyti reikalavimus prekybos centrų išdėstymui, deklaruojama jų prioritetinės statybos 

priemiestinėje zonoje politika prieštarauja susiklosčiusiai praktikai, todėl ji tikslintina arba 

peržiūrėtina iš esmės. 

 Persvarstyti aukštybinių pastatų išdėstymo politiką 

 Perkelti BP sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo 

programą 

7.2.3 Susisiekimo sistema 

Linijinė Klaipėdos miesto urbanistinė struktūra sudaro puikias sąlygas tolesnei 

racionaliai miesto susisiekimo sistemos plėtrai.  

Teigiamos tendencijos: 

 Sąlyginai nedidelėmis investicijomis esmingai pagerinta eismo situacija mieste - įrengtos  

Metalo ir Savanorių gatvės, dalis Verslo gatvės, Šiaurinio išvažiavimo dalis nuo Kretingos 

gatvės iki Liepų gatvės, jungtys su keliu A13, rekonstruota gatvių, formuojant miesto 

centrinės dalies žiedinį ir pasiskirstomąjį gatvių tinklą. 

Neigiamos tendencijos:  

Nerealizuoti BP susisiekimo sistemos elementai: 

 Neįrengtas Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto centrinis ir pietinis 

išvažiavimai;  

 Nepastatytas Bastionų tiltas; 

 Išlieka didelis neigiamas geležinkelio stočių ir kelyno poveikis miesto teritorijai; 

 Dviračių takų tinklas išlieka fragmentiškas, trūksta sisteminių jungčių. 

 Rekomendacijos: 

Atskirus susisiekimo dalies sprendinius būtina aktualizuoti bei optimizuoti 

koreguojant bendrąjį planą arba rengiant susisiekimo sistemos galimybių studiją ar 

darnaus judumo planą: 

 Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir etapiškumą atsižvelgiant į pakitusias 

susisiekimo sistemos funkcionavimo sąlygas: 
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 dėl pasikeitusių miesto plėtros mastų, užmiesčio kelių apkrautumo ir t.t., peržiūrėti. naujų 

gatvių tiesimą, skirtingų lygių sankryžų įrengimą miesto pakraščiuose numatančius 

sprendinius; 

 peržiūrėti aukštos kategorijos gatvių trasuočių keitimą numatančius sprendinius, 

apsisprendžiant dėl tokių sprendimų racionalumo; 

 žemesnės kategorijos gatvių (D ir žemiau) trasuotes rekomenduotina tikslinti rengiant 

vietovės lygmens TPD. 

 išlieka aktualus miesto centrinės dalies gatvių tinklo racionalizavimas, pėsčiųjų ir dviračių 

takų tinklo tankinimas. 

7.2.4 Pramonė 

Pramonės sektorius – vienas iš Klaipėdos miesto ir regiono gyvybingumo garantų. 

Teigiamos tendencijos: 

 Pramonės plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje vyksta sėkmingai, naudojantis  

Klaipėdos LEZ, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto potencialu: 

o vyko Pramonės parko plėtra  

o įrengtos Metalo ir Verslo gatvės 

o tęsiami žemės paėmimo visuomenės poreikiams veiksmai  

 Parengus TP dokumentus sudarytos sąlygos svarbių miesto plėtrai teritorijų konversijai: 

Bastionų gatvės kvartalo, „Pajūrio medienos“, „Laivitės“, AB „Klaipėdos energija“; 

 Parengtos Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos stebėsenos, atliekų tvarkymo 

programos.  

Rekomendacijos: 

 BP pramonės dalies sprendiniai iki šiol aktualūs, reikėtų atsisakyti teisės aktų nuostatų 

dubliavimo; 

 Pramonės plėtrai tikslinga išnaudoti pietinės miesto dalies potencialą. 

7.2.5 Uostas 

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – vienas iš svarbiausių Klaipėdos miesto plėtros 

generatorių. Todėl jo konkurencingumas regione ir plėtra gyvybiškai svarbūs Klaipėdos 

miestui. 

Teigiamos tendencijos: 

 Klaipėdos valstybinis jūrų uostas išliko konkurencingas regione, jo plėtra atitiko BP 

nustatytą zonavimą; 

 Klaipėdos prieigose kuriami logistikos centrai ir distribuciniai centrai; 
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 Didėja uosto rekreacinė reikšmė – auga kruizinės laivybos apimtys, planuojami bei 

įrengiami rekreacinių laivų uostai; 

 Vystoma pramoginės laivybos aptarnavimo veikla Danės upės krantinėse ir Klaipėdos 

piliavietėje. 

Neigiamos tendencijos: 

 Nėra sutarimo dėl miesto ir uosto plėtros derinimo: uostas blokuoja Klaipėdos miesto 

prieigą prie marių, taip neleisdamas panaudoti turimas galimybes gyvenimo kokybei 

mieste gerinti bei atsiskleisti marinistiam miesto savitumui;  

 Didėjant krovos apimtims ir krovinių į uostą srautams, miesto infrastruktūra nevystoma 
adekvačiai uosto infrastruktūros plėtrai 

 Nesuplanuotos uosto rezervinės teritorijos, neaiški jų vystymo perspektyva; 

 Nėra apsisprendimo dėl išorinio uosto statybos; 

 Neįrengti pietiniai uosto vartai. 

Rekomendacijos: 

 Būtinas strateginis susitarimas dėl miesto ir uosto plėtros suderinimo tarp uosto plėtrą 

koordinuojančios ir organizuojančios  KVJUD ir miesto gyventojų interesus 

atstovaujančios KMS. Toks susitarimas gali būti įteisintas Klaipėdos miesto bendrajame 

plane ar uosto plėtrą reglamentuojančiame vietos lygmens TPD . 

 Uosto plėtrą reglamentuojančios BP dalies sprendiniai yra tobulintini, nustatant 

miesto prieigos prie marių akvatorijos zonas bei tiksliau įvardinant uosto plėtros 

potencialą 

7.2.6 Gamtinė aplinka 

Teigiamos tendencijos: 

 Įgyvendinant BP sprendinius tvarkomos pakrantės -– Danės upės, Smeltalės upelio, 

Mumlaukio, Žardės, Draugystės parko tvenkinių.  

 Vykdomas miesto aplinkos monitoringas, įgyvendinamas centralizuotas lietaus nuotekų 

surinkimas, įgyvendinama atliekų surinkimo sistema. 

 Pradėta Klaipėdos miesto pramoninių teritorijų konversija centrinėje miesto dalyje prie 

Danės upės, parengti keli teritorijų planavimo dokumentai. NT krizė sustabdė plėtrą 

Neigiamos tendencijos 

 Bendro plano sudėtyje nėra šiuo metu pagal teisės aktus privalomos BP dalies – miesto 

gamtinio karkaso, kaip viso miesto gamtines ir gamtinio prioriteto teritorijas jungiančio 

ekologinio kompensavimo tinklo. (nebuvo privaloma BP rengimo metu).  
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 Dėl lėšų stokos nekuriama Baltijos jūros krantosaugos infrastruktūra;  

 Vykdamas į uosto krovos terminalus sunkusis tranzitinis automobilinis ir geležinkelių 

transportas tebekerta gyvenamas teritorijas  

Rekomendacijos 

 Rekomenduotina atsisakyti teisės aktų reikalavimus dubliuojančių sprendinių. 

 Rekomenduotina diferencijuoti gamtinio prioriteto teritorijas pagal naudojimo intensyvumą 

- išskiriant intensyviai ir ekstensyviai naudojamus želdynus, apsauginius želdynus ir 

panašiai. 

 Įteisinti miesto gamtinį karkasą – tinklinę struktūrą teritorijų, kurios privalo išsaugoti 

gamtinį prioritetą. 

 Nustatyti gamtinių teritorijų tvarkymo prioritetus 

7.2.7 Kultūros paveldas 

Teigiamos tendencijos: 

 Klaipėdos mieste vykdoma kultūros paveldo stebėsena. 

 Parengti ar rengiami Klaipėdos miesto senamiesčio ir istorinės dalies paveldosauginiai ir 

paveldotvarkiniai teritorinio planavimo dokumentai, vertingųjų savybių nustatymo, 

apsaugos ir pritaikymo techniniai dokumentai.  

 Tęsiami Klaipėdos piliavietės tvarkybos darbai, atveriant ją viešajam naudojimui, 

nubrėžiant gaires jos regeneracijai, vykdant Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus plėtrą. 

 Vykdomi unikalūs jūrinio paveldo tyrinėjimai. 

Neigiamos tendencijos: 

 Pernelyg detalizuoti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kurie žymia dalimi 

nebeaktualūs, bei naujai nustatytos vertingosios savybės dažnai trukdo planuoti ir 

projektuoti objektus (rekonstrukciją, naują statybą, susisiekimo infrastruktūrą), kurie 

paskatintų senamiesčio atgaivinimą. 

Rekomendacijos: 

 Sprendiniai, aprašantys sekančiuose etapuose reikalingų parengti TP dokumentų 

rengimo poreikį perkeltini į įgyvendinimo programą. 

 Reikalingi kompleksiškesni sprendimai dėl senamiesčio regeneravimo, atgaivinimo, 

pritraukiant į jį naujas funkcijas, principinės nuostatos dėl antro pasaulinio karo metu 

pažeistų  senamiesčio erdvių ir erdvinių sistemų traktavimo ir atskirų fragmentų 

užstatymo galimybių, transporto eismo organizavimo ,automobilių stovėjimo vietų 

išdėstymo galimybių ir panašiai. 



SĮ „Kauno planas“                                                                                             
 

 

 

 

Klaipėdos bendrojo plano stebėsena     .                 
Ataskaita 2007-2013                                         Lapas 225 

 Siūlytina formuoti svarbiausius paveldo, kultūrinius bei paslaugų objektus ir viešas erdves 

jungiančią žiedinę viešų erdvių senamiestyje sistemą. 

7.2.8 Socialinė aplinka 

Socialinės aplinkos sprendiniai tikslintini ir aktualizuotini įvertinus esamas tendencijas. 

Teigiamos tendencijos: 

 Vykdomi BP sprendiniai, sudarantys sąlygas gerinti gyvenamąją aplinką : 

o parengti ar rengiami esamų gyvenamųjų rajonų detalieji planai,  

o vykdoma daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa,  

o parengtas Klaipėdos miesto tyliųjų zonų indentifikavimo ir triukšmo prevencijos 

planavimo tvarkos aprašas,  

o vyksta sodų bendrijų transformacija į gyvenamuosius kvartalus. 

 Vykdomi BP kultūros ir mokslo, švietimo ir ugdymo infrastruktūros plėtros sprendiniai:  

o aukštojo mokymo daugiafunkcinio komplekso Klaipėdos universiteto miestelio 

teritorijoje plėtra,  

o pastatyta multifunkcinė arena,  

o renovuojamos bendrojo lavinimo mokyklos,  

o įrengtas teminis pramogų parkas, įkurti vaikų laisvalaikio centrai  

 Vystoma sveikatos ir socialinės rūpybos infrastruktūra:  

o privačia iniciatyva įsteigti pirminės sveikatos priežiūros kabinetai mikrorajonuose;  

o decentralizuotai įkurtos įvairios socialinių paslaugų įstaigos. 

Neigiamos tendencijos: 

 Jaunesnių šeimų migracija į periferinę zoną, neturinčią socialinės infrastruktūros; 

 Akivaizdi miesto teritorijų socialinė segregacija labiau išsilavinusiems, geresnes pajamas 

turintiems gyventojams renkantis šiaurinę miesto dalį, o socialiai silpnesniems 

sluoksniams telkiantis pietinėje miesto dalyje;  

 Lėti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo tempai; 

 Nevyksta kompleksinė sovietinės statybos rajonų modernizacija; 

 Nekuriama socialinė infrastruktūra periferinėje zonoje, tiek naujos statybos kvartaluose, 

tiek buvusių sodininkų bendrijų teritorijose. 

Rekomendacijos: 

 Būsto politiką aprašančią bendrojo plano dalį tikslinga atskirti nuo socialinės 

infrastruktūros dalies; 

 Būtina numatyti sovietinės statybos rajonų gyvenamosios aplinkos gerinimo priemones, 

didinančias šių rajonų patrauklumą;  
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 Sveiko miesto vizijos įgyvendinimui reikalingi atitinkami BP sprendiniai nustatantis 

privalomus sportinei bei sveikatinimo veiklai skirtų teritorijų išdėstymo reikalavimus bei 

normatyvus; 

 Reikalinga alternatyvų analizė ir strateginiai apsisprendimai dėl periferinės zonos 

gyventojams reikalingų mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų plėtros ir pasiekiamumo, taikant 

darnaus judumo principus.  

7.2.9 Inžinerinė infrastruktūra 

 Inžinerinių tinklų sprendiniai įgyvendinami pagal finansines galimybes bei įmonių 

prioritetus; 

 Būtini sprendimai priemiestinės zonos integravimui į miesto inžinerinio aprūpinimo 

sistemą. 

 

 


