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I. BE�DRIEJI DUOME�YS 
 
 

 
1. Objekto pavadinimas, adresas – 
Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto 

Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio  22 d. sprendimu Nr. 214, korektūra suplanuotos 
teritorijos dalyje, apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus  

 
2. Planavimo organizatorius – 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 

396160; 
 
 
3. Detaliojo plano korektūros rengėjas – 
UAB “Klaipėdos projektas”, 
Kepėju g.Nr.11A, 91243, Klaipėda 
tel. 8 46 311460, el. paštas margaritar@takas.lt  
Projekto vadovas M.Ramanauskienė, atestato Nr. A 702, tel. 8 46 311461; 
 
 
4. Planavimo pagrindas – 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo plano 

korektūros rengimo 2014-07-30 Nr. AD1-2287; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymas dėl planavimo darbų programos patvirtinimo 2014-10-09 Nr. AD1-3000, 
planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui rengti; planavimo 
sąlygos detaliojo plano dokumentui rengti.  

 
5. Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento- teritorijos tarp Bangų, 

Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. 
gruodžio 22 d. sprendimu �r. 214, koregavimo tikslai –  

Pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, apimančios detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 
pažymėtus sklypus, naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, 
koreguoti sklypų ribas, parengti susisiekimo organizavimo sprendinius.  

 
6. Detaliojo plano rengimo etapai-  
Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. 
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II. ESAMOS PADĖTIES A�ALIZĖ 
 
1. Teritorijos apibūdinimas, naudotojai. 
Teritorija, kuriai rengiamas detaliojo plano korektūros projektas, yra Klaipėdos 

senamiestyje (unikalus NKV registro kodas 16075) ir Klaipėdos senojo miesto vietoje su 
priemiesčiais (unikalus NKV registro kodas 27077). Klaipėdos senamiestis LR kultūros ministro 
2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 pripažintas saugoti viešėjam pažinimui ir 
naudojimui, o Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais minėtu įsakymu pripažinta saugoti 
moksliniam pažinimui.  

Tai buvusio Klaipėdos rytinio priemiesčio dalis. Priemiestis minimas jau XVI amžiuje kaip 
privilegijuota gyvenvietė, vėliau vadinta Baltikalne. XX a. II pusėje didžioji dalis senųjų pastatų 
buvo nugriauta, išplėsta alaus daryklos teritorija. Tilžės gatvėje išliko senojo gatvės apstatymo 
fragmentai- buvusios apskrities ligoninės pastatų kompleksas (Kūlių Vartų g. 14), pastatas, 
kuriame gyveno rašytoja  I.Simonaitytė (Butsargių g. 3), jos gyvenamosios aplinkos pastatai 
(Tilžės g. 9, 11, 13, 15).  

XX a. 8 deš. planuojamoje teritorijoje buvo pastatytas individualių garažų boksų statinys 
(11 garažų), prie jų priblokuotas dviejų aukštų baltų silikatinių plytų sandėliukų statinys. 

1990 metais buvo restauruotas Tilžės g. 9, 11 pastatų kompleksas. Nugriauti menkaverčiai 
priestatai, antstatai, sutvarkyta teritorija: kiemas išgrįstas tašytais akmenimis, restauruoti 
mediniai vartai.  

1998 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 214 buvo patvirtintas 
teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvės detalusis planas, kuriuo buvo suplanuota 
koreguojama teritorija. Pastatams Tilžės g. 9, 11 buvo suformuotas bendras sklypas (numeris10), 
visuomeninės paskirties objektams eksploatuoti ir statyti, numatant menkaverčių sandėliukų 
rekonstrukciją. Individualių garažų statiniui buvo suformuotas atskiras sklypas (numeris 11), 
komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams, numatant ateityje statinio rekonstrukciją ir 
reglamentuotą naują statybą. Dar vienas detaliuoju planu suformuotas sklypas (numeris 9) buvo 
numatytas namų valdai, kadangi 1947 metų inventoriniame plane buvo pažymėtas atskiras 
sklypas.  

2005 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu Nr. AD1-2140 buvo patvirtintas žemės sklypo Tilžės g. 9, 11, Klaipėdoje, detalusis 
planas, kuriame sklypas Tilžės g. 9, 11 skirtingų režimų ribomis buvo sudalintas į visuomeninės 
ir komercinės paskirties teritorijas, numatyta esamų apleistų, griūvančių sandėlių vietoje statyti 
komercinės paskirties pastatą.  

2009 m. sausio 22 d. generalinis prokuroras kreipėsi į teismą dėl viešo intereso ginimo- 
prokuroras teigė, kad priėmus neteisėtus administracinius aktus (patvirtinus žemės sklypo Tilžės 
g. 9, 11 detalųjį planą, išdavus statybos leidimą ir statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą), 
UAB „Pelėda“ neteisėtai užvaldė valstybinės žemės sklypą senamiesčio teritorijoje ir neteisėtai 
pastatė viešbutį. Generalinis prokuroras reikalavo panaikinti ginčijamus administracinius aktus 
bei pripažinti niekiniu valstybinės žemės sklypo perleidimo nuosavybės teise sandorį ir nugriauti 
viešbučio statinį.  

2011 m. sausio 10 d. Vilniaus Apygardos teismas daliniu sprendimu panaikino 
administracinius aktus dėl valstybinės žemės sklypo perleidimo nuosavybės teise ir žemės sklypo 
Tilžės g. 9, 11, Klaipėdoje detalųjį planą, patvirtintą  2005 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2140 bei po to išduotus statybos 
leidimą ir pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Byloje liko neišspręstas ginčas dėl neteisėtos 
statybos padarinių pašalinimo. 
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2011 m. birželio 6 d. įvykusiame teismo posėdyje nuspręsta, kad atsakovas- UAB „Pelėda“ 
turi pateikti galimus pasiūlymus, kurie sudarytų sąlygas ne griauti statinį, o pašalinus galimus 
pažeidimus, jį išsaugoti ir tokiu būdu įgyvendinti LR Statybos įstatymo 28-1 str. nuostatas.  

2012 m. gruodžio 04 d. Vilniaus apygardos teismas, pritaikant LR statybos įstatymo281 
straipsnio 2 dalį, nusprendė leisti atsakovui UAB „Pelėda“ atlikti pagal teisės aktus būtinus 
veiksmus įteisinant žemės sklypo, ant kurio stovi neteisėtai pastatytas pastatas, valdymą ir 
naudojimą, vykdant teritorijų planavimo procedūras ir gaunant reikiamus statybą leidžiančius 
dokumentus.  

Šiuo metu planuojamoje teritorijoje yra Tilžės g. 9 žemės sklypas (kitos paskirties žemės 
sklypas, kurio didžioji dalis (0,122 ha)- visuomeninės paskirties objektų teritorija, skirta 
bibliotekai eksploatuoti, panaudos sutartimi perduota Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai. 
Mažesnė dalis (0,088 ha)- komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija kavinei 
eksploatuoti, iki teismo sprendimo buvo nuosavybės teise perduota UAB „Pelėda“. Teismo 
sprendimu  nuosavybės teisė yra panaikinta.  

 
 

2.  Esama teritorijos žemėnauda, užstatymas, susisiekimo sistemos elementai, 
gretimybės 

2.1. Žemėnauda, užstatymas. 
Planuojamoje teritorijoje yra 2 suformuoti žemės sklypai ir laisvos valstybinės žemės 

plotas, kuriame susiformavo privažiavimo gatvė (akligatvis) patekimui į Tilžės g. 9, Tilžės g. 
11A ir Butsargių g. 3 sklypus.  

Tilžės g. 9 žemės sklypas, kadastrinis Nr. 2101/0003:156, 0,2100 ha ploto, yra kitos 
paskirties žemė, kurios naudojimo būdas- visuomeninės paskirties objektų teritorija (0,1220 ha) 
ir komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija (0,0880 ha). Žemės sklypas yra LR 
nuosavybė, patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. Sudaryta panaudos sutartis 
su Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (0,1220 ha). Likusiai žemės sklypo daliai teismo 
sprendimu nuosavybės teisė yra panaikinta.  

Sklype Tilžės g. 9 stovi 3 pastatai: 
 

Tilžės g. 9, kuriame 
veikia biblioteka 
(Klaipėdos miesto 
savivaldybės nuosavybė, 
turto patikėjimo teise 
perduota  Klaipėdos 
miesto savivaldybės 
viešajai bibliotekai) ir 
kavinė (B.Lauciuvienės 
ir I.Lauciaus nuosavybė, 
sudaryta nuomos sutartis 
su UAB „Pelėda“). 
Pastatas turi vertingųjų 
savybių požymių, jam 
tikslinga suteikti teisinę 
apsaugą- įtraukti į 
nekilnojamųjų vertybių 
registrą. 
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Tilžės g. 9- svečių namai su gyvenamomis patalpomis (UAB „Pelėda“ nuosavybė, dėl kurios yra 
įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) , turintis įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui). 

 

 
Tilžės g. 11- parduotuvės pastatas, kuriame veikia  bibliotekos filialas „Pelėdžiukas“(Klaipėdos 
miesto savivaldybės nuosavybė, turto patikėjimo teise perduota  Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešąjai bibliotekai). Pastatas turi vertingųjų savybių požymių, jam tikslinga suteikti teisinę 
apsaugą- įtraukti į nekilnojamųjų vertybių registrą. 

Tilžės g. 11A žemės sklypas, kadastrinis Nr. 2101/0003:612, 0,0745 ha ploto, yra kitos 
paskirties žemė, naudojimo būdas- susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorija. Žemės sklypas yra LR nuosavybė, 
patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės 
tarnybos. Sudaryta nuomos sutartis su dalimi 
individualių garažų savininkų: Ž.Varslausku ir 
D.Varslauskiene, K.I.Krasauskiene, 
A.Šeškausku, A.Sergejev.  

 
Sklype Tilžės g. 11A  stovi 10-ties 

individualių garažų boksų statinys ir 2 
metaliniai garažai. Garažų boksai (patalpos) yra 
fizinių asmenų nuosavybė. Įvažiavimas į 
garažus 1998 metais rengtame detaliajame 
plane buvo numatytas iš Baltikalnio gatvės, 
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palei ligoninės tvorą. Tačiau pastato Butsargių g. 3 savininkui įteisinus anksčiau pastatytą 
pagalbinį kiemo statinį, pravažiavimo įrengimas tapo neįmanomas. Kadangi detaliuoju planu 

numatytas sklypas Nr. 9 nebuvo 
suformuotas, garažų savininkai, 
Butsargių g. 3 sklypo 
savininkas ir Tilžės g. 9 žemės 
sklypo naudotojai per šią 
teritoriją įvažiuoja  į savo 
sklypus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Susisiekimo sitemos elementai, automobilių stovėjimo vietos. 
1998 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 214 patvirtintame 

teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvės detaliajame plane buvo numatyta, kad į Tilžės 
g. 9 sklypą įvažiuojama iš Tilžės gatvės, o garažų savininkai įvažiuoja iš Baltikalnio gatvės, palei 
ligoninės tvorą įrengtu įvažiavimu, kadangi Butsargių g. 3 sklype stovintis ūkinis pastatas buvo 
neregistruotas statinys. Tačiau pastato Butsargių g. 3 savininkui įteisinus anksčiau pastatytą 
pagalbinį kiemo statinį, pravažiavimo įrengimas tapo neįmanomas. Kadangi detaliuoju planu 
numatytas sklypas Nr. 9 nebuvo suformuotas, garažų savininkai, Butsargių g. 3 sklypo 
savininkas ir Tilžės g. 9 žemės sklypo naudotojai per šią teritoriją įvažiuoja  į savo sklypus. 
Koreguojant detaliojo plano dalį sklypo Nr. 9 vietoje tikslinga suformuoti inžinerinės 
infrastruktūros teritorijos sklypą, kuriame numatyti privažiavimo gatvę su apsisukimo aikštele 
(akligatvį) ir automobilių stovėjimo vietas.  

 Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai”, patvirtintu LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, 
minimalus automobilių stovėjimo skaičius: 

− gyvenamos paskirties pastatams- 1 vieta vienam butui; 
− viešbučiui, svečių namams- 1 vieta 2 kambariams; 
− administracinėms įstaigoms- 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto; 
− bibliotekai- 1 vieta 40 m2 salės ploto; 
− maitinimo paskirties pastatams- 1 vieta 15 m2 salės ploto; 

Jei normatyvais nustatytų stovėjimo vietų nėra galimybės įrengti prie konkretaus statinio 
tam skirto sklypo ribose, stovėjimo vietos gali būti įrengtos, jei tam pritaria savivaldybė, už 
sklypo ribų. Jei automobilių stovėjimo vietos įrengiamos valstybinėje žemėje, jos turi būti 
įrengiamos, neįgyjant statytojui nuosavybės teisių į statinį, o taip pat ir į žemės nuomą ne 
aukciono būdu.  

Sklype Tilžės g. 9 stovinčių pastatų reikmėms reikia: 
− kiemo pastatui (svečių namai- 8 kambariai ir 1 butas)- 5 automobilių stovėjimo 
vietos. 
− Tilžės g. 9 pastatui (biblioteka apie 100 m2 salių plotas, kavinė 39 m2 salės plotas, 
administracinės patalpos 47 m2pagrindinio ploto)- 6 automobilių stovėjimo vietos; 
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− Tilžės g. 11 pastatui (biblioteka apie 50 m2 salės ploto)- 1 automobilių stovėjimo 
vieta; 
Viso Tilžės g. 9 sklype reikia numatyti 12 vietų automobilių stovėjimui.  
Garažams (Tilžės g. 11A) atskirų vietų automobilių stovėjimui normatyvais nenumatyta. .  

 
2.3. Gretimybės. 
Planuojama teritorija iš rytų pusės ribojasi su Butsargių g. 3 žemės sklypu.  

 
Tai kitos paskirties žemės sklypas, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų 

namų statybos. Kadastrinis Nr. 2101/0003:289, yra Remigijau Jakšto nuosavybė. Sklype stovi 
medinis gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas, kurie yra R.Jakšto nuosavybė. Namas statytas 
XIX a. II pusėje restauruotas 1992 metais, yra valstybės saugomas nekilnojamosios kultūros 
paveldo objektas, unikalus objekto kodas NKV registre 16674.  

Žemės sklypo Butsargių g. 3 ribos buvo suformuotos pagal detaliojo plano, patvirtinto 
1998 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 214, sprendinius, nugriaunant 
neregistruotą ūkinį statinį ir numatant įvažiavimą į garažus palei ligoninės tvorą. Įteisinus ūkinį 
statinį, įrengti pravažiavimą, kaip buvo numatyta detaliojo plano sprendiniuose, neliko 
galimybės, todėl įvažiavimas, koreguojant detaliojo plano sprendinius, numatomas iš Butsargių 
gatvės. Tuo pačiu, kaip pageidauja sklypo savininkas, galima pakoreguoti žemės sklypo 
Butsargių g. 3 ribas, padidinant sklypą vakarų kryptimi iki faktiškai naudojamo sklypo ribos- 
tvoros, sutapdinant ribą su vertybės teritorijos riba. Šiaurės kryptimi sklypą tikslinga padidinta 
iki ligoninės tvoros, įvažiavimą į sklypą paliekant iš Butsargių gatvės, naujai formuojamu 
akligatviu. Šie sprendiniai yra už planuojamos teritorijos ribų, todėl pateikiami tik kaip 

projektiniai pasiūlymai.  
 
Kitoje Butsargių gatvės pusėje, į 

pietryčius nuo planuojamos teritorijos, yra 
Tilžės g. 13 sklypas, kuriame stovi 
administracinis pastatas. Pastatas yra 
Remigijaus Jakšto nuosavybė, o sklypas yra LR 
nuosavybė, patikėjimo teise valdomas 
Nacionalinės žemės tarnybos. Sudaryta nuomos 
sutartis su R.Jakštu. Namas yra valstybės 
saugomas nekilnojamosios kultūros paveldo 
objektas (unikalus objekto kodas NKV registre 
1635).  
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Iš vakarų pusės planuojama teritorija ribojasi su Kūlių Vartų g. 7 žemės sklypu- LR 
nuosavybė, patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės tarnybos, sudaryta nuomos sutartis su 
UAB „Švyturys- Utenos alus“.  

Iš šiaurės- Bangų g. 6A sklypas- LR nuosavybė, patikėjimo teise valdomas Nacionalinės 
žemės tarnybos, sudaryta panaudos sutartis su VĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė.  
 

3. Patvirtintų teritorijų planavimo ir kt. dokumentų analizė 
3.1. Klaipėdos miesto bendrasis planas 
Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos sprendimu 2007m. balandžio 5 d. Nr. T2-110 

patvirtintame Klaipėdos miesto bendrojo 
plano miesto teritorijų funkcinių 
prioritetų brėžinyje planuojama teritorija 
nurodyta kaip komercinių objektų 
teritorija, esanti Klaipėdos senamiesčio 
ribose.  

Bendrojo plano tekstinėje dalyje, 
7.14 p., nurodyta, kad 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.  

 
3.2. Klaipėdos senamiesčio (u.k. 16075) vertingųjų savybių aprašas. 

 
 
 

Klaipėdos 
senamiesčio apibrėžtų 
teritorijos ribų projekto 8 lape 
(ribos, plano struktūra, 
kultūros paveldo objektai ir 
kt.) pažymėta, kad 
planuojamoje teritorijoje yra 
2 vertingų savybių turintys 
objektai (Tilžės g. 9 ir Tilžės 
g. 11 pastatai), kiemo statinį 
ir Tilžės g. 11 pastato 
priestatą įvardinant kaip „kiti 
objektai“.  
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Klaipėdos 
senamiesčio apibrėžtų 
teritorijos ribų projekto 16 
lape (tūrinės- erdvinės 
struktūros sandara ir kt.) 
nurodyta saugotina gatvės 
išklotinė, kurią formuoja 
pastatai Tilžės g. 9 ir Tilžės 
g. 11.  

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Gamtos ir kultūros vertybių analizė 
 
4.1. Saugotini želdiniai.  

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Saugotini 2 brandūs ąžuolai, 

augantys prie Tilžės g. 9 sklypo 
tvoros. 

 
 
 
 
 
 
 
Saugotinas senas šakotas kaštonas, 

augantis sklype Tilžės g. 11A. 
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4.2. Planuojamos teritorijos istorinė- urbanistinė raida ir paveldosaugai reikšmingi 
objektai, struktūros. 

Teritorija, kuriai rengiamas detaliojo plano korektūros projektas, yra Klaipėdos 
senamiestyje (unikalus NKV registro kodas 16075), Klaipėdos senojo miesto vietoje su 
priemiesčiais (unikalus NKV registro kodas 27077). Klaipėdos senamiestis LR kultūros ministro 
2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 pripažintas saugoti viešėjam pažinimui ir 
naudojimui, o Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais minėtu įsakymu pripažinta saugoti 
moksliniam pažinimui.  

Tai buvusio Klaipėdos rytinio priemiesčio dalis. Priemiestis minimas jau XVI amžiuje kaip 
privilegijuota gyvenvietė, vėliau vadinta Baltikalne. 1963 metais Baltikalnė buvo prijungta prie 
miesto, kiek vėliau atsirado Baltikalnės kelias, sujungęs dab. Bangų ir Tilžės gatves. Tilžės gatvė 
išsivystė iš kelio, jungusio miestą su Sendvariu. Šios gatvės kryptį ir konfigūraciją nulėmė Kūlių 
vartų vieta ir gynybinių pylimų kontūras. Tilžės gatvės užuomazga pirmą kartą sutinkama XVIII 
a. vidurio plane. Jau 1786 m. sklypų sąrašuose minimi gana didelių sklypų savininkai. Matyt 
amatininkai- meistrai gyveno senamiestyje, o užmiestyje buvo pasistatę daržines ir kt ūkinius 
statinius.  Butsargių gatvė pavadinta nuo dvaro, į kurį ėjo ši gatvelė, pavadinimo.  

XX a. II pusėje didžioji dalis senųjų pastatų buvo nugriauta, išplėsta alaus daryklos 
teritorija. Tilžės gatvėje išliko senojo gatvės apstatymo fragmentai- buvusios apskrities ligoninės 
pastatų kompleksas (Kūlių Vartų g. 14), pastatas, kuriame gyveno rašytoja  I.Simonaitytė 
(Butsargių g. 3), jos gyvenamosios aplinkos pastatai (Tilžės g. 9, 11, 13, 15).  

XX a. 8 deš. planuojamoje teritorijoje buvo pastatytas individualių garažų boksų statinys 
(11 garažų), prie jų priblokuotas dviejų aukštų baltų silikatinių plytų sandėliukų statinys. 

1990 metais buvo restauruotas Tilžės g. 9, 11 pastatų kompleksas. Nugriauti menkaverčiai 
priestatai, sutvarkyta teritorija: kiemas išgrįstas tašytais akmenimis, restauruoti mediniai vartai.  

Planuojamoje teritorijoje yra du pastatai, kurie, kaip jau buvo minėta,  yra vertinami kaip 
I.Simonaitytės gyvenamos aplinkos išlikę fragmentai. Tai Tilžės g. 9 ir Tilžės g. 11 pastatai. 
Tačiau jie vertingi ne tik istoriniu požiūriu, tai pastatai, formuojantys Tilžės gatvės išklotinę,  
vertingi architektūriniu ir urbanistiniu požiūriu.  

XVIII a. II p.- XIX a. I p. pastatai Tilžės g. 9 ir 11 stovėjo viename sklype.  
 
 
 
 
 
 

 
planuojama teritorija 
 
 
 
 
 
 
1839 m. Klaipėdos miesto plano fragmentas 
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Dab. Tilžės g. 9 pastato sklypas. 
 
 
 
 
 
 
1856 m. miesto plano fragmentas. Sklypas 

priklausė mėsininkui Johan Friderich Arndt. Name greičiausiai buvo gyvenama ir veikė mėsinė.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dab. Tilžės g. 9 ir 11 pastatų vieta 
 
 
 
 
 
 
1903 m. miesto plano fragmentas. 
Namas Tižės g. 9 turi atskirą numerį 
(12), tačiau gretimas (dab. 11), nors 
pažymėtas, neturi jokio numerio. Tai 
reiškia, kad pastatas negyvenamas- 

sandėlis arba gamybinės paskirties statinys.  
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1929 metų duomenimis pastatas dab. Tilžės g. 9 jau priklausė Basui Leiser- kepyklos 
savininkui. Namas jau buvo praplėstas, jame buvo išvystyta ir prekyba. 1935 metais namas buvo 
dar padidintas, žmonės buvo apgyvendinti ir gretimame (dab. Nr. 11) pastate.  

 

 
1947 metų inventoriniame plane fiksuota 5 dešimtmečio situacija, atspindinti ir prieškario 

laiką. Buvęs bendras sklypas padalintas, suformuoti atskiri sklypai Vilniaus g. 7 (dab. Tilžės g. 
9) ir Vilniaus g. 9 (dab. Tilžės g. 11) pastatams.  

Apibendrinant kartografinius duomenis, galima teigti, kad pastatai Tilžės g. 9 ir 11 statyti 
XIX a. I pusėje- XX a. pradžioje, kaip amatininko gyvenamas namas su gamybinėmis 
patalpomis. Šie pastatai yra vertingųjų savybių požymių turintys objektai. Jie svarbūs istorine 
prasme – kaip rašytojos I.Simonaitytės gyvenama aplinka. Urbanistiniu ir architektūriniu 
požiūriu pastatai Tilžės g. 9 ir 11 svarbūs gatvės išklotinės ir senosios kvartalo urbanistinės 
struktūros elementai, išlaikę XIX a. pab.- XX a. pr. amatininko gyvenamo namo su gamybinėmis 
patalpomis pastatų architektūrinę išraišką. Kiemo statiniai visą laiką buvo perstatomi, 
atsižvelgiant į savininko poreikius- XX a. II pusėje didžioji dalis senųjų pastatų buvo nugriauta, 
išplėsta alaus daryklos teritorija. XX a. 8 deš. planuojamoje teritorijoje buvo pastatytas 
individualių garažų boksų statinys (11 garažų), prie jų priblokuotas dviejų aukštų baltų silikatinių 
plytų sandėliukų statinys. Šie pertvarkymai ryškiai pakeitė teritorijos urbanistinę struktūrą. 
Neliko daržų, nors kvartalo viduryje susiformavusios erdvės artimesnės senamiesčio urbanistinei 
struktūrai, kai sklypas perimetru apstatomas pagalbiniais statiniais, o prie gatvės stovi 
pagrindiniai pastatai.  

 
Išvados: 

Pastatams Tilžės g. 9 ir Tilžės g. 11 tikslinga suteikti teisinę apsaugą, įrašant juos į NKV 
registrą kaip vietinio reikšmingumo lygmens kompleksinį objektą, turintį architektūrinę ir 
istorinę vertę. Pastatų įrašymui į registrą siūloma Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros 
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paveldo vertinimo tarybai parengti objektų vertingųjų savybių aprašus, nustatyti vertybių 
teritorijos ribas.  

Svečių namai su gyvenamosiomis patalpomis (viešbutis) yra naujai pastatytas pastatas, 
tačiau pastatytas ne bendro naudojimo erdvės sąskaita, o nugriovus menkavertį baltų silikatinių 
plytų dviejų aukštų pokario statinį- sandėliukų bloką, sujungtą su privačių garažų boksu.  
Pastatai Tilžės g. 9 ir Tilžės g. 11 yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, svarbūs tiek 
architektūrine prasme- kaip gatvės išklotinės formantai, tiek ir istorine prasme- kaip 
I.Simonaitytės gyvenama aplinka. Tuo tarpu kiemo statiniai, stovintys sklypo gilumoje, dažnai 
būdavo perstatomi, formuodavo vidines uždaras erdve. Kiemo pastatai, stovintys atokiau nuo 
gatvės, neįtakoja ikikarinių pastatų, nedominuoja paveldo atžvilgiu, kadangi iš gatvės pusės šis 
pastatas aplamai nėra matomas.  

 
5. Pasiūlymai detaliojo plano korektūros projektui. 
Vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento- teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir 

Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. 
sprendimu Nr. 214, koregavimo tikslai – pakeisti suplanuotos teritorijos dalies, apimančios 
detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus, naudojimo reglamentus, nustatyti 
papildomus naudojimo reglamentus, koreguoti sklypų ribas, parengti susisiekimo organizavimo 
sprendinius.  

Gretimo žemės sklypo Butsargių g. 3 ribos buvo suformuotos pagal detaliojo plano 
sprendinius, nugriaunant neregistruotą ūkinį statinį ir numatant įvažiavimą į garažus palei 
ligoninės tvorą. Įteisinus ūkinį statinį, įrengti pravažiavimą, kaip buvo numatyta detaliojo plano 
sprendiniuose, neliko galimybės, todėl įvažiavimas, koreguojant detaliojo plano sprendinius, 
numatomas iš Butsargių gatvės. Tuo pačiu siūloma koreguoti žemės sklypo Butsargių g. 3 ribas, 
padidinant sklypą vakarų kryptimi iki faktiškai naudojamo sklypo ribos- tvoros, sutapdinant ribą 
su vertybės teritorijos riba. Šiaurės kryptimi sklypą tikslinga padidinta iki ligoninės tvoros, 
įvažiavimą į sklypą paliekant iš Butsargių gatvės, naujai formuojamu akligatviu. Šie sprendiniai 
yra už planuojamos teritorijos ribų, todėl pateikiami tik kaip projektiniai pasiūlymai.  

Taip pat siūloma koreguoti sklypo Tilžės g.  11A ribas, kad būtų galima suformuoti 
normatyvais reikalaujamą akligatvio apsisukimo aikštelę. Sklypo ribų pakeitimui būtina gauti 
sklypo nuomininkų sutikimą. Vietoje buvusio sklypo Nr. 9 siūloma formuoti kitos paskirties 
žemės sklypą- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritoriją, kurioje numatoma įrengti 
privažiavimo gatvę su apsisukimo aikštele (akligatvį) ir automobilių stovėjimo vietas (10 vietų).  

Sklypo Tilžės g. 9 ribos tikslinamos pagal esamą situaciją, numatant sklype įrengti 5 vietas 
automobilių stovėjimui. Pastatams Tilžės g. 9 ir Tilžės g. 11, turintiems vertingųjų savybių 
požymių, tikslinga suteikti teisinę apsaugą, įrašant juos į NKV registrą kaip vietinio 
reikšmingumo lygmens kompleksinį objektą, turintį architektūrinę ir istorinę vertę. Pastatų 
įrašymui į registrą siūloma Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai 
parengti objektų vertingųjų savybių aprašus, nustatyti vertybių teritorijos ribas.  

Dėl Tilžės g. 9 sklype stovinčio viešbučio- svečių namų su gyvenamosiomis patalpomis 
pastato, 2011 m. birželio 6 d. įvykusiame teismo posėdyje nuspręsta, kad atsakovas- UAB 
„Pelėda“ turi pateikti galimus pasiūlymus, kurie sudarytų sąlygas ne griauti statinį, o pašalinus 
galimus pažeidimus, jį išsaugoti ir tokiu būdu įgyvendinti LR Statybos įstatymo 28-1 str. 
nuostatas. Kaip numatyta bendrajame plane, turi būti parengti projektiniai pasiūlymai, kuriuose 
fasadų medžiagos turi būti suderintos su tradicinėmis, sudaryti pusiausvyrą su kontekstu, jam 
nepakenkiant, nesumažinant esamų bendro naudojimo erdvių.  

 
 
Architektė                                                       Margarita Ramanauskienė 
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III. SPRE�DI�IAI 

 
3.1. Teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės. 
Teritorija, kuriai rengiamas detaliojo plano korektūros projektas, yra Klaipėdos 

senamiestyje (unikalus NKV registro kodas 16075) ir Klaipėdos senojo miesto vietoje su 
priemiesčiais (unikalus NKV registro kodas 27077). Klaipėdos senamiestis LR kultūros ministro 
2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 pripažintas saugoti viešėjam pažinimui ir 
naudojimui, o Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais minėtu įsakymu pripažinta saugoti 
moksliniam pažinimui.  

Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja bei apsaugą užtikrina LR Saugomų teritorijų 
įstatymas, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Teritorijų planavimo, 
Statybos bei kiti įstatymai. Taip pat saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų planavimo 
dokumentai bei apsaugos reglamentai.  

Rengiant detaliojo plano dalies korektūrą, buvo vadovautasi galiojančiais teritorijų 
planavimo dokumentais- Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais (patvirtintas 2007-04-05 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110) ir Klaipėdos senamiesčio (u.k. 
16075) vertingųjų savybių aprašu.  

 
3.2. Detaliojo plano dalies koregavimo priežastys ir pagrindiniai sprendiniai. 
1998 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 214 buvo patvirtintas 

teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvės detalusis planas, kuriuo buvo suplanuota ir  
koreguojama teritorija.  

Pastatams Tilžės g. 9, 11 buvo suformuotas bendras sklypas (numeris 10), skirtas 
visuomeninės paskirties objektams eksploatuoti ir statyti, numatant menkaverčių sandėliukų 
rekonstrukciją.  

Individualių garažų statiniui buvo suformuotas atskiras sklypas (numeris 11), numatant 
ateityje garažų statinio rekonstrukciją, jo vietoje statant komercinės paskirtie objektą. Todėl 
sklypas buvo skirtas komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams. 

Dar vienas detaliuoju planu suformuotas sklypas (numeris 9) buvo numatytas namų 
valdai, kadangi 1947 metų inventoriniame plane buvo pažymėtas atskiras sklypas, kuriame 
stovėjo pastatas.  

Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvės detaliajame plane buvo numatyta, kad 
į Tilžės g. 9 sklypą įvažiuojama iš Tilžės gatvės. Garažų savininkams įvažiavimas buvo 
numatytas iš Baltikalnio gatvės, palei ligoninės tvorą įrengiamu įvažiavimu, kadangi Butsargių g. 
3 sklype stovintis ūkinis pastatas buvo neregistruotas statinys. Tačiau pastato Butsargių g. 3 
savininkui įteisinus anksčiau pastatytą pagalbinį kiemo statinį, pravažiavimo įrengimas tapo 
neįmanomas. Kadangi detaliuoju planu numatytas sklypas Nr. 9 nebuvo suformuotas, garažų 
savininkai, Butsargių g. 3 sklypo savininkas ir Tilžės g. 9 žemės sklypo naudotojai per šią 
teritoriją įvažiuoja  į savo sklypus.  

Koreguojant detaliojo plano dalį sklypo Nr. 9 vietoje, atsižvelgiant į esamą situaciją, 
numatyta suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypą, kuriame 
numatyti privažiavimo gatvę su apsisukimo aikštele (akligatvį) ir automobilių stovėjimo vietas.  

Taip pat siūloma koreguoti Tilžės g. 11A  sklypo rytinę ribą, mažinant sklypo plotą, 
įrengiant apsisukimo aikštelę ir automobilių stovėjimo vietas susisiekimo ir inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos sklype, kuriuo servituto teise naudotųsi tiek garažų savininkai (Tilžės g. 11A 
sklypo naudotojai bei nuomininkai), tiek Tilžės g. 9 ir Butsargių g. 3 sklypų savininkai ir 
naudotojai. 
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2005 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu Nr. AD1-2140 buvo patvirtintas žemės sklypo Tilžės g. 9, 11, Klaipėdoje, detalusis 
planas, kuriame sklypas Tilžės g. 9, 11 skirtingų režimų ribomis buvo sudalintas į visuomeninės 
ir komercinės paskirties teritorijas, numatyta esamų apleistų, griūvančių sandėlių vietoje statyti 
komercinės paskirties pastatą. Tačiau 2011 m. sausio 10 d. Vilniaus Apygardos teismas 
panaikino žemės sklypo Tilžės g. 9, 11, Klaipėdoje detalųjį planą bei komercinio pastato statybos 
leidimą, pastato pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  

2012 m. gruodžio 04 d. Vilniaus apygardos teismas, pritaikant LR statybos įstatymo281 
straipsnio 2 dalį, nusprendė leisti atsakovui UAB „Pelėda“ atlikti pagal teisės aktus būtinus 
veiksmus įteisinant žemės sklypo, ant kurio stovi neteisėtai pastatytas pastatas, valdymą ir 
naudojimą, vykdant teritorijų planavimo procedūras ir gaunant reikiamus statybą leidžiančius 
dokumentus.  

Koreguojamo detaliojo plano sprendiniuose žemės sklypo Tilžės g. 9 ribos tikslinamos 
pagal esamą situaciją, atsižvelgiant į tai, kad sklypas yra Klaipėdos senamiesčio (unikalus NKV 
registro kodas 16075)  ir senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus NKV registro kodas 
27077) teritorijoje, nustatomi teritorijos naudojimo reglamentai, reikalavimai teritorijos ir pastatų 
apsaugai. 

Šiuo metu planuojamoje teritorijoje yra Tilžės g. 9 žemės sklypas (kitos paskirties žemės 
sklypas, kurio didžioji dalis (0,122 ha)- visuomeninės paskirties objektų teritorija, skirta 
bibliotekai eksploatuoti, panaudos sutartimi perduota Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai. 
Mažesnė dalis (0,088 ha)- komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija kavinei 
eksploatuoti, iki teismo sprendimo buvo nuosavybės teise perduota UAB „Pelėda“. Teismo 
sprendimu  nuosavybės teisė yra panaikinta.  
 

3.3. Žemės naudojimo paskirtis, urbanistiniai, architektūriniai teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo parametrai: 

Planuojamoje teritorijoje yra du suformuoti žemės sklypai ir formuojamas dar vienas 
sklypas: 

3.3.1. Sklypas �r. 1- Tilžės g. 9 žemės sklypas, kadastrinis Nr. 2101/0003:156, 0,2100 ha 
ploto, yra kitos paskirties žemė, kurios naudojimo būdas- visuomeninės paskirties objektų 
teritorija (0,1220 ha) ir komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija (0,0880 ha). 
Žemės sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. 
Sudaryta panaudos sutartis su Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (0,1220 ha). Likusiai žemės 
sklypo daliai teismo sprendimu nuosavybės teisė yra panaikinta.  

Sklype Tilžės g. 9 stovi 3 pastatai:  
Tilžės g. 9, kuriame veikia biblioteka (Klaipėdos miesto 
savivaldybės nuosavybė, turto patikėjimo teise perduota  
Klaipėdos miesto savivaldybės viešėjai bibliotekai) ir kavinė 
(B.Lauciuvienės ir I.Lauciaus nuosavybė, sudaryta nuomos 
sutartis su UAB „Pelėda“). Pastatas turi vertingųjų savybių 
požymių, jam tikslinga suteikti teisinę apsaugą- įtraukti į 
nekilnojamųjų vertybių registrą. 

 
 
 
 
 

Tilžės g. 9- svečių namai su gyvenamomis patalpomis (UAB 
„Pelėda“ nuosavybė, dėl kurios yra įsiteisėjęs teismo sprendimas 
(nutartis) , turintis įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui). 



Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto 
tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu !r. 214, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, 
apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus. 
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Tilžės g. 11- parduotuvės pastatas, kuriame veikia  bibliotekos 
filialas „Pelėdžiukas“(Klaipėdos miesto savivaldybės 
nuosavybė, turto patikėjimo teise perduota  Klaipėdos miesto 
savivaldybės viešąjai bibliotekai). Pastatas turi vertingųjų 
savybių požymių, jam tikslinga suteikti teisinę apsaugą- įtraukti 
į nekilnojamųjų vertybių registrą. 
 
 

 

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai: 

Teritorijos naudojimo tipas- urbanizuota, mišri centro  teritorija (GC) ; 
Žemės naudojimo paskirtis- kitos paskirties žemė (KT); 
Žemės naudojimo būdai- V- visuomeninės paskirties teritorija/ K- komercinės paskirties 

objektų teritorija;  
Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus- 10 m (esamas maksimalus aukštis); 
Užstatymo tankis- 0,5 (50%) (esamas); 
Užstatymo intensyvumas- 0,7 (esamas); 
Užstatymo tipas- perimetrinis užstatymas; 
Galimi žemės sklypo dydžiai- 2100 m2;  
Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys- 15%; 
 
Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai: 

Pastatų aukštų skaičius- 1 aukštas su mansarda (esamas, VĮ “Registrų centras” duomenys); 
Statinių paskirtys- kultūros paskirties pastatai- biblioteka (8.10); maitinimo paskirties 

pastatai- kavinė (8.5); viešbučių paskirties pastatai- svečių namai (8.1-8.1.3);  
Kiti reglamentai-  
a) teritorija yra Klaipėdos senamiestyje (16075 ir Klaipėdos senojo miesto vietoje su 

priemiesčiais (27077). Vykdant žemės judinimo darbus , būtini archeologiniai tyrimai.   
b) pastatai Tilžės g. 9 ir Tilžės g. 11 turi vertingųjų savybių požymių, jiems tikslinga 

suteikti teisinę apsaugą- įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą;  
c) saugotina gatvės išklotinė, kurią formuoja pastatai Tilžės g. 9 ir Tilžės g. 11;  
d) sklype- 2 saugotini medžiai (ąžuolai).  
 

3.3.2. Sklypas �r. 2 - Tilžės g. 11A žemės sklypas, kadastrinis Nr. 2101/0003:612, 
0,0745 ha ploto, yra kitos paskirties žemė, 
naudojimo būdas- susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija. Žemės 
sklypas yra LR nuosavybė, patikėjimo teise 
valdomas Nacionalinės žemės tarnybos. Sudaryta 
nuomos sutartis su dalimi individualių garažų 
savininkų: Ž.Varslausku ir D.Varslauskiene, 
K.I.Krasauskiene, A.Šeškausku, A.Sergejev.  

Siūloma koreguoti Tilžės g. 11A  sklypo 
rytinę ribą, mažinant sklypo plotą, įrengiant 
apsisukimo aikštelę ir automobilių stovėjimo vietas 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

sklype, kuriuo servituto teise naudotųsi tiek garažų savininkai (Tilžės g. 11A sklypo naudotojai 
bei nuomininkai), tiek Tilžės g. 9 ir Butsargių g. 3 sklypų savininkai ir naudotojai. 

Sklype Tilžės g. 11A  stovi 10-ties individualių garažų statinys. Garažai (patalpos) yra 
fizinių asmenų nuosavybė. 



Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto 
tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu !r. 214, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, 
apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus. 
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Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai: 

Teritorijos naudojimo tipas- urbanizuota, mišri centro  teritorija (GC) ; 
Žemės naudojimo paskirtis- kitos paskirties žemė (KT); 
Žemės naudojimo būdai- I1- susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorija;  
Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus- 4 m (esamas maksimalus aukštis); 
Užstatymo tankis- 0,4(40%) (esamas); 
Užstatymo intensyvumas- 0,35 (esamas); 
Užstatymo tipas- perimetrinis užstatymas; 
Galimi žemės sklypo dydžiai- 612 m2;  
Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys- 12%; 
 
Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai: 

Pastatų aukštų skaičius- 1 aukštas; 
Statinių paskirtys- garažų paskirties pastatai- individualių garažų boksai (8.7);  
 
Kiti reglamentai-  
a) teritorija yra Klaipėdos senamiestyje (16075 ir Klaipėdos senojo miesto vietoje su 

priemiesčiais (27077). Vykdant žemės judinimo darbus , būtini archeologiniai tyrimai.   
 
3.3.3. Sklypas �r. 3- valstybinės žemės sąskaita formuojamas kitos paskirties žemės 

sklypas, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija, kurio plotas 623 m2.  
1998 metais rengtame detaliajame plane 

šioje vietoje buvo numatytas sklypas namų 
valdai (sklypas Nr. 9). Ankstesniu detaliuoju 
planu įvažiavimas į garažus buvo numatytas iš 
Baltikalnio gatvės, palei ligoninės tvorą. Tačiau 
pastato Butsargių g. 3 savininkui įteisinus 
anksčiau pastatytą pagalbinį kiemo statinį, 
pravažiavimo įrengimas tapo neįmanomas. 
Kadangi detaliuoju planu numatytas sklypas Nr. 
9 nebuvo suformuotas, garažų savininkai, 
Butsargių g. 3 sklypo savininkas ir Tilžės g. 9 
žemės sklypo naudotojai per šią teritoriją 
įvažiuoja  į savo sklypus.  

Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, koreguojant detalųjį planą, sklypo Nr. 9 vietoje 
formuojamas žemės sklypas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijai. Sklype 
numatoma įrengti įvažiavimo gatvę (akligatvį su apsisukimo aikštele) ir automobilių stovėjimo 
vietas. 

Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai: 

Teritorijos naudojimo tipas- urbanizuota, mišri centro  teritorija (GC) ; 
Žemės naudojimo paskirtis- kitos paskirties žemė; 
Žemės naudojimo būdai- I2- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija;  
Pastatų statyba sklype nenumatoma; 
Galimi žemės sklypo dydžiai- 623 m2;  
 
Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai: 

Statinių paskirtis- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius, įrengiant privažiavimo gatvę 
(akligatvį) ir automobilių stovėjimo vietas;  

 



Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto 
tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu !r. 214, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, 
apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus. 
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Kiti reglamentai-  
a) teritorija yra Klaipėdos senamiestyje (16075 ir Klaipėdos senojo miesto vietoje su 

priemiesčiais (27077). Vykdant žemės judinimo darbus , būtini archeologiniai tyrimai.   
d) sklype- 1 saugotinas medis (kaštonas).  

 
3.3.4. Esami želdiniai.  
Sklype Tilžės g. 9, prie rytinės ribos auga 2 brandūs ąžuolai. Medžiai yra vertingi, sveiki, 

saugotini. Sklypo vakariniame kampe auga 3 jauni klevai. Medžiai auga pernelyg arti statinių, 
tačiau yra sklypo želdyniai, pagyvinantys gana nykų alaus kombinato pastatų siluetą. Be medžių  
sklype auga vijokliniai augalai- alaus kombinato pagalbinio pastato siena apaugusi penkialapio 
vinvyčio vijokliais, prie saugotinų ąžuolų paliktas žalios vejos plotas su nedideliais žydinčių 
gėlių intarpais.  

Kadangi sklypas yra Klaipėdos senamiesčio teritorijoje, didžioji kiemo dalis išgrįsta lauko 
akmenimis, atkuriant istorinės posesijos grindinio medžiagiškumą, didžioji dalis želdinių 
pasodinta kilnojamose talpose. Tokiu būdu bendras želdynų plotas sklype sudaro apie 15 % viso 
sklypo ploto.  

Sklype Nr. 3 (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus teritorija) auga vienas 
saugotinas- senas šakotas kaštonas. Vizualiai medis yra sveikas, žalias, saugotinas. Aplink medį 
suformuotas vejos plotas.  

Sklype Nr. 2 vertingų želdinių nėra, palei sklypo šiaurinę ribą, prie ligoninės tvoros 
numatyta vieta želdinių įrengimui. Tai gali būti veja, sodinami krūmai ar medžiai (priklausomųjų 
želdynų plotas turi sudaryti ne mažiau 12 % sklypo teritorijos).  

 
3.4. Susisiekimas ir inžinerinė infrastruktūra: 
 
3.4. 1. Susisiekimo komunikacijos: 
1998 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 214 patvirtintame 

teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvės detaliajame plane buvo numatyta, kad į Tilžės 
g. 9 sklypą įvažiuojama iš Tilžės gatvės, o garažų savininkai įvažiuoja iš Baltikalnio gatvės, palei 
ligoninės tvorą įrengtu įvažiavimu (Butsargių g. 3 sklype stovintis ūkinis pastatas buvo 
neregistruotas statinys). Tačiau pastato Butsargių g. 3 savininkui įteisinus anksčiau pastatytą 
pagalbinį kiemo statinį, pravažiavimo įrengimas tapo neįmanomas. Kadangi detaliuoju planu 
numatytas sklypas Nr. 9 nebuvo suformuotas, garažų savininkai, Butsargių g. 3 sklypo 
savininkas ir Tilžės g. 9 žemės sklypo naudotojai per šią teritoriją įvažiuoja  į savo sklypus. 
Koreguojant detaliojo plano dalį sklypo Nr. 9 vietoje numatyta suformuoti susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos sklypą, kuriame numatyta įrengti privažiavimo gatvę su 
apsisukimo aikštele (akligatvį) ir automobilių stovėjimo vietas. Sklypui numatytas kelio 
servitutas  (tarnaujantis daiktas 202, 203) Tilžės g. 9, 11, Tilžės g. 11A ir Butsargių g. 3 pastatų 
savininkama ir naudotojams.  

 Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai”, patvirtintu LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, 
minimalus automobilių stovėjimo skaičius sklype Tilžės g. 9 stovinčių pastatų reikmėms:  

− kiemo pastatui (svečių namai- 8 kambariai ir 1 butas)- 5 automobilių stovėjimo 
vietos (viešbučiui, svečių namams- 1 vieta 2 kambariams, gyvenamos paskirties pastatams- 
1 vieta vienam butui). 
− Tilžės g. 9 pastatui (biblioteka apie 100 m2 salių plotas, kavinė 39 m2 salės plotas, 
administracinės patalpos 47 m2pagrindinio ploto)- 6 automobilių stovėjimo vietos 
(administracinėms įstaigoms- 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto, bibliotekai- 1 vieta 40 m2 
salės ploto, maitinimo paskirties pastatams- 1 vieta 15 m2 salės ploto); 



Teritorijos tarp Bangų, Baltikalnio ir Tilžės gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto 
tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu !r. 214, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje, 
apimančioje detaliajame plane numeriais 9, 10, 11 pažymėtus sklypus. 
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− Tilžės g. 11 pastatui (biblioteka apie 50 m2 salės ploto)- 1 automobilių stovėjimo 
vieta (bibliotekai- 1 vieta 40 m2 salės ploto); 
Viso Tilžės g. 9 sklype reikia numatyti 12 vietų automobilių stovėjimui.  

Sklype numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę 5 automobiliams. 
Kadangi normatyvais nustatytų stovėjimo vietų nėra galimybės įrengti sklypo ribose, 

siūloma stovėjimo vietas įrengti, jei tam pritars savivaldybė, už sklypo ribų- naujai 
formuojamame sklype Nr. 3. Kaip nurodyta STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai”, jei automobilių stovėjimo vietos įrengiamos valstybinėje žemėje, 
jos turi būti įrengiamos, neįgyjant statytojui nuosavybės teisių į statinį, o taip pat ir į žemės 
nuomą ne aukciono būdu.  

Garažams (Tilžės g. 11A) atskirų vietų automobilių stovėjimui normatyvais nenumatyta. .  
 
3.4.2. Inžinerinė infrastruktūra 
3.4.2.1. Elektros tiekimas. Esamas, naujų tinklų klojimas ar esamų pajėgumų didinimas 

nenumatomas. Projektuojant sklype Nr. 3 privažiavimo gatvę, būtina numatyti lietaus nuotekų 
surinkimą, teritorijos apšvietimą.  

3.4.2.2. Vandens tiekimas ir buitinės nuotekos. Nauja statyba planuojamoje teritorijoje 
nenumatoma. Esami pastatai pajungti prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. 
Garažams vandens tiekimas nenumatytas.  

3.4.2.3. Šildymas. Sklypo Tilžės g. 9 pastatai prijungti prie centralizuotų šildymo tinklų. 
Garažai nešildomi.  

 
3.5. Sprendinių įgyvendinimo programa. 

Sklypo Tilžės g. 9 ribos tikslinamos pagal esamą situaciją, numatant sklype įrengti 5 vietas 
automobilių saugojimui. Saugojimo vietas savo lėšomis sklype įrengia svečių namų Tilžės g. 9 
pastato savininkas- UAB „Pelėda“.  

Koreguojama sklypo Tilžės g. 11A rytinė riba, mažinant sklypo plotą. Tuo būdu sudaroma 
galimybė įrengti normatyvais reikalaujamą akligatvio apsisukimo aikštelę (12,5x 12,5 m) 
susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoje.  

Sklype Nr. 3 įrengiama privažiavimo gatvė (akligatvis) su apsisukimo aikštele ir 
automobilių stovėjimo vietos. Sklypo Nr. 3 kadastrinius matavimus ir planuojamus darbus 
atlieka Klaipėdos miesto savivaldybė, kooperuodama lėšas su suinteresuotais asmenimis.  

Pastatams Tilžės g. 9 ir Tilžės g. 11, turintiems vertingųjų savybių požymių, tikslinga 
suteikti teisinę apsaugą, įrašant juos į NKV registrą kaip vietinio reikšmingumo lygmens 
kompleksinį objektą, turintį architektūrinę ir istorinę vertę. Pastatų įrašymui į registrą Klaipėdos 
miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba turi nustatyti objekto vertingąsias 
savybes, apibrėžti vertybių teritorijos ribas.  

Dėl Tilžės g. 9 sklype stovinčio viešbučio- svečių namų su gyvenamosiomis patalpomis 
pastato, 2011 m. birželio 6 d. įvykusiame teismo posėdyje nuspręsta, kad atsakovas- UAB 
„Pelėda“ turi pateikti galimus pasiūlymus, kurie sudarytų sąlygas ne griauti statinį, o pašalinus 
galimus pažeidimus, jį išsaugoti ir tokiu būdu įgyvendinti LR Statybos įstatymo 28-1 str. 
nuostatas. UAB „Pelėda“ turi parengti projektinius pasiūlymus, kuriuose fasadų medžiagos turi 
būti suderintos su tradicinėmis, sudaryti pusiausvyrą su kontekstu, jam nepakenkiant, 
nesumažinant esamų bendro naudojimo erdvių (Klaipėdos miesto bendrojo plano teiginys). 
Gavus suinteresuotų institucijų pritarimą, turi būti rengiamas techninis projektas.  

 
 

Architektė                                                       Margarita Ramanauskienė 
 
 


