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VISUOMENĖS INFORMAVIMO ATASKAITA 
 

Klaipėdos miesto rajonų schema, pradėta rengti kaip „atnaujinta Klaipėdos miesto kvartalų 
schema“, kuriai rengimo metu užsakovo prašymu patikslintas pavadinimas (toliau – Schema) rengiama 
vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2014-04-01 d. įsakymu Nr. AD1-938 
patvirtinto „Atnaujintos miesto kvartalų schemos parengimo paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų 
aprašo“ 2 priedu – technine specifikacija. 

 
2014-10-07 d. analizė ir Schemos alternatyvos pristatytos Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijai darbo grupės Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimo parengiamiesiems darbams 
nagrinėti posėdyje (protokolas pridedamas). Schema papildyta pagal gautas pastabas. 

 
2014-10-30 d. apie rengiamą schemą ir parengtas alternatyvas paskelbta viešai Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos tinklapyje www.klaipeda.lt, taip pat suinteresuotai visuomenei Lietuvos 
architektų sąjungos Klaipėdos organizacijos tinklapyje  www.architektams.lt (2014-10-31 d.) ir elektroniniais 
laiškais Klaipėdos miesto seniūnaičiams, pagal savivaldybės administracijos tinklapyje viešai skelbiamą 
sąrašą (2014-10-30 d.). 

 
2014-11-06 d. Schema pristatyta suinteresuotai visuomenei ir seniūnaičiams atvirame renginyje 

adresu Bažnyčių g. 10, Klaipėda.  
 
2014-11-07 d. apie galimybę toliau teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2014-11-21 d., kaip nuspręsta 

viešame pristatyme, paskelbta el. laiškais seniūnaičiams pagal tą patį sąrašą. Po pristatymo gautos 
pastabos ir pasiūlymai: 

 
1. Apie dalinimą rajonais ir bendruomenėmis. 
 
Dėl Uosto teritorijos - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymui neformuoti atskiro rajono, seniūnaitijos išskirtinai KVJU (uosto) teritorijai, 

integruoti ją į miesto struktūrą, į gretimus rajonus, į gretimas bendruomenių teritorijas. 
 
Dėl pramonės teritorijų prie Šilutės pl. - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymui šių kvartalų nepriskirti prie gyvenamųjų rajonų. Svarstyta juos prijungti prie verslo 

ir pramonės teritorijų kitoje pusėje geležinkelio. 
 
Dėl Medelyno g. rajono - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymui nedalinti šiaurinės miesto dalies riba Medelyno ir Klaipėdos gatvėmis, numatant 

čia stiprinti besiformuojantį komercinį – visuomeninį centrą. Šiaurinį rajoną atskirti Panevėžio gatve.  
 
Dėl centrinio (istorinės miesto dalies) rajono – didesne dalimi atsižvelgta teigiamai: 
dalinai pritarta siūlymui jį mažinti, nustatant ribas B kategorijų gatvėmis – Mokyklos g., atskiriant 

Joniškės ir kt. kvartalus, taip pat Dariaus ir Girėno g., atskiriant Bomelio Vitės kvartalus. Nagrinėta Trinyčių 
tvenkinį taip pat atskirti nuo senamiesčio. Bomelio Vitės (Sportininkų g.) kvartalų grupė atskirta nuo likusios 
miesto dalies geležinkeliu ir pajūrio miškais, todėl paliktas sprendimas prijungti ją prie istorinės miesto dalies. 

 
Dėl Pajūrio bendruomenės - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymams arba atsisakyti Pajūrio bendruomenės dėl to, kad  joje mažai gyventojų, arba 

ją plėsti, prijungiant daugiau rajonų. Prie Pajūrio bendruomenės prijungti Melnaragės ir centro rajonai. 
 

Dėl schemos taikymo - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymui schemą taikyti  savivaldybės darbui skirstant lėšas ir investicijas, 

decentralizuojant paslaugas. Bendruomenių pradėtus projektus, kuriems jau skirtas finansavimas, tęsti dabar 
galiojančiose bendruomenių teritorijose, naujus projektus rengti naujose bendruomenių ribose. 

 
2. Apie seniūnaitijas. 
 
Dėl seniūnaitijų ribų - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymui seniūnaitijų ribas tapatinti su pagrindinėmis gatvėmis. 
 
Dėl seniūnaitijų dydžio - atsižvelgta teigiamai: 

http://www.klaipeda.lt/
http://www.architektams.lt/
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pritarta siūlymui mažinti seniūnaitijų skaičių, jas didinant, tačiau neviršyjant ~ 10000 gyventojų 
vienoje seniūnaitijoje dydžio. 

 
Dėl seniūnaitijų pavadinimų - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymui naudoti pagrindinių teritorijoje esančių gatvių pavadinimus. Atsisakyti Pakeisti 

siūlytą „Baltijos“ seniūnaitijos pavadinimą į „Nidos g.“ . 
 
Dėl seniūnaitijų Žvejybos uosto rajone - atsižvelgta teigiamai: 
pritarta siūlymui jas apjungti, pavadinant „Žvejybos uosto“ vardu. 
 
3. Apie bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną. 
 
Dėl duomenų kaupimo teritoriškai smulkiausiems vienetams (kvartalų grupėms) – atsižvelgta 

teigiamai. 
Dėl administravimui formuotinų didesnių vienetų - atsižvelgta teigiamai, suformuotos rajonų 

grupės. 
 Dėl duomenų kaupimo tiek gyvenamosios, tiek kitų paskirčių teritorijoms - atsižvelgta 

teigiamai, kvartalų grupės suformuotos visai miesto urbanizuojamai teritorijai. 
Dėl duomenų kaupimo periferinėje zonoje – atsižvelgta teigiamai, nurodyta aiškinamąjame rašte. 
Dėl kontekstualių pavadinimų - atsižvelgta teigiamai, kontekstualūs pavadinimai parinkti. 
 
2014-11-24 d. galutinis apibendrintas Schemos variantas ir nagrinėtos alternatyvos pristatytos 

viešame renginyje Klaipėdos miesto savivaldybėje „KLAIPĖDOS MIESTO URBANISTINĖS PLĖTROS 
APŽVALGA IR PERSPEKTYVOS“. 

 
2014-12-10 d. Schema svarstyta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje užsakovo 

pritarimui gauti. Schemai pritarta su pastabomis, nurodyta schemoje naudojamus pavadinimus derinti Žymių 
žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisijoje (Komisija). 

 
2015-01-29 d. įvyko Komisijos posėdis, kuriame Schemai pritarta su pastabomis. Į pastabas 

atsižvelgta, pavadinimai pakoreguoti. Schema pateikta tvirtinimui Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje. 
 
 
 
Projekto vadovė                                                                        Alma Čepienė 
 
 
 
 
 
 

 










































