KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2013 m. lapkričio 5 d. Nr. AD1-2735
Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio
18 d. įsakymo Nr. D1-473 redakcija), 27.1 ir 32.1 papunkčiais ir Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d.
nutarimo Nr. 247 redakcija), 5.1 papunkčiu,
t v i r t i n u Planavimo darbų programą teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio,
Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliajam planui rengti (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo
skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos.
Savivaldybės administracijos direktorė

B. Lenkauskaitė, tel. 39 61 63
2013-10-29

Judita Simonavičiūtė
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. AD1-2735
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
TERITORIJOS TARP TILŽĖS GATVĖS, GELEŽINKELIO, KLEMIŠKĖS GATVĖS IR
KELIO A13, KLAIPĖDOJE, DETALIAJAM PLANUI RENGTI
Ši programa parengta vadovaujantis Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-473 redakcija), 27.1 ir 32.1 papunkčiais ir
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija), 5.1 papunkčiu.
1. Planuojamos teritorijos adresas – apie 250 ha teritorija tarp Tilžės g., geležinkelio,
Klemiškės g. ir kelio A13, Klaipėdoje.
2. Detaliojo planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius, adresas: Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
3. Detaliojo plano rengėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka parinktas rengėjas.
4. Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-1383 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. AD1- 1815 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr.
AD1-1383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo
planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-47, 2012 m. lapkričio 28 d. patvirtintas Klaipėdos miesto
savivaldybės vyriausiojo architekto; Planavimo užduotis, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. AD1-28.
5. Planavimo tikslai: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir
kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus sporto
komplekso su nauju stadionu statybai, Kauno gatvės tęsinio tiesimui, naujų statinių statybai,
esamiems statiniams, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms
įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti visuomenės poreikiams paimamus
plotus; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų
naudojimo tipus.
6. Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su
visuomene bendrąja tvarka. Planavimo proceso trukmė – 2013–2015 metai.
6.1. Parengiamajame etape:
6.1.1. planavimo organizatorius parengė Planavimo sąlygų sąvadą, Planavimo užduotį,
vykdo detaliojo plano paslaugos pirkimo procedūras atviro konkurso būdu; parengia Planavimo
darbų programą;
6.1.2. detaliojo plano rengėjas ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo
atlieka Planavimo užduoties 7.1 punkte nurodytus darbus.
6.2. Detaliojo plano rengimo etape plano rengėjas atlieka:

3
6.2.1. esamos būklės analizės stadijoje – ne vėliau kaip per 5 mėn. po sutarties įsigaliojimo
atlieka Planavimo užduoties 7.2 punkte nurodytus darbus;
6.2.2. koncepcijos nustatymo stadijoje – ne vėliau kaip per 12 mėnesius po sutarties
įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.3 punkte nurodytus darbus (7.3.1 papunktyje nurodyti
darbai turi būti atlikti per 6 mėn. po sutarties įsigaliojimo);
6.2.3. sprendinių konkretizavimo stadijoje – ne vėliau kaip per 14 mėnesių nuo sutarties
įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.4 ir 7.5 punktuose nurodytus darbus;
6.3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etape detaliojo plano
rengėjas ne vėliau kaip per 14 mėn. po sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.5 punkte
nurodytus darbus;
6.4. Baigiamajame etape detaliojo plano rengėjas ne vėliau kaip per 17 mėnesių nuo
sutarties įsigaliojimo atlieka Planavimo užduoties 7.6 punkte nurodytus darbus.
7. Plano rengėjas privalo užtikrinti, kad nebus planuojami sprendiniai, kurie pažeidžia
normų ar reglamentų reikalavimus, pablogina nuosavybės naudojimo sąlygas. Jeigu planuojamoje
teritorijoje yra sklypai, kurių detalieji planai yra patvirtinti arba rengiami ankstesniais sprendimais,
plano rengėjas integruoja paruoštus sprendinius arba siūlo juos keisti pateikdamas ypač rimtą
pagrindimą.
8. Detaliojo plano rengėjas plano rengimo etape atliktus stadijų darbus turi teikti svarstyti
Savivaldybės administracijos teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapo stadijų svarstymo
darbo grupei, sudarytai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio
1 d. įsakymu Nr. AD1-1111, ir gauti jos pritarimą atliktiems darbams iki šioje programoje nurodytų
terminų, įvykdyti kitus nurodymus, įrašytus Planavimo užduotyje, Planavimo sąlygose, Paslaugos
teikimo sutartyje.
____________________

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PLANAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO
2013 m. sausio 3 d. Nr. AD1-28
Klaipėda

Vadovaudamasi Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-473 redakcija), 27.1 ir 32.1 papunkčiais ir
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija), 5.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Planavimo užduotį teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės
gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detaliajam planui rengti (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. AD1-1148 „Dėl planavimo užduoties
patvirtinimo“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo
skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos.
Savivaldybės administracijos direktorė

M. Černiūtė-Amšiejienė, tel. 39 60 24
2012-12-20

Judita Simonavičiūtė
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. AD1-28
PLANAVIMO UŽDUOTIS
TERITORIJOS TARP TILŽĖS GATVĖS, GELEŽINKELIO, KLEMIŠKĖS GATVĖS IR
KELIO A13, KLAIPĖDOJE, DETALIAJAM PLANUI RENGTI
Planavimo užduotis teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio
A13, Klaipėdoje, detaliajam planui rengti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-473 redakcija) patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 29 ir
30 punktais.
1. Planuojamos teritorijos adresas – teritorija tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės
gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.
2. Detaliojo planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius.
3. Detaliojo plano rengėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka parinktas rengėjas.
4. Planavimo tikslai: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius
ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus sporto
komplekso su nauju stadionu statybai, Kauno gatvės tęsinio tiesimui, naujų statinių statybai,
esamiems statiniams, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms
įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti visuomenės poreikiams paimamus
plotus; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų
naudojimo tipus.
5. Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. AD1-1815 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr.
AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“; Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo
dokumentui rengti Nr. AR10-47, 2012 m. lapkričio 28 d. patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės
vyriausiojo architekto, AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. balandžio 6 d. Planavimo sąlygos Nr. 7-215716, patvirtintos Inžinerinio departamento direktoriaus.
6. Planavimo procesas: Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su
visuomene bendrąja tvarka.
7. Detaliojo plano rengėjas turi atlikti šiuos darbus:
7.1. parengiamajame etape parengti planuojamos teritorijos toponuotrauką, surinkti
duomenis apie planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų ir pastatų teisinę registraciją,
nustatyta tvarka informuoti apie pradedamą rengti detalųjį planą, planavimo tikslus;
7.2. detaliojo plano rengimo etapo esamos būklės analizės stadijos metu:
7.2.1. nagrinėti ir įvertinti esamos teritorijos užstatymą, nurodant suformuotus
(įregistruotus) ir suplanuotus sklypus, naudojimo režimus, nustatytus juose statybos reglamentus ir
(ar) egzistuojančių statinių parametrus, nurodant teritorijų planavime naudojamus rodiklius –
užstatymo tipas, aukštis, tankumas, intensyvumas, architektūros reikalavimai, taip pat esamą ir
suplanuotą žemės naudojimą laisvoje valstybinėje žemėje; nagrinėti ir įvertinti inžinerinius tinklus,
nurodant esamų ir suplanuotų magistralinių, komunalinių tinklų trasas ir įrenginius, apsaugos zonas,
galiojančius servitutus; nagrinėti ir įvertinti gatves, nurodant esamą ir suplanuotą eismo
organizavimo schemą, kategorijas teritorijoje tarp magistralinių gatvių, triukšmo žemėlapio
duomenis; nagrinėti ir įvertinti želdinius, nurodant esamus ir suplanuotus želdinius teritorijoje,
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pateikiant želdinių vertinimą paskirties ir kokybės aspektais; nagrinėti ir įvertinti gamtos ir kultūros
vertybes, nurodant paveldosaugai reikšmingus objektus, struktūras, pateikiant urbanistinės raidos
tyrimą ir jo išvadų pagrindu urbanistinės struktūros vertingųjų savybių nustatymą, nurodyti
gamtinės aplinkos (vandens, reljefo) reikšmingus elementus; suorganizuoti viešą susirinkimą
planavimo tikslams aptarti ir paaiškinti, į susirinkimą pakviesti suinteresuotos visuomenės atstovus,
teritorijos gyventojus, teritorijoje veikiančių įmonių ir organizacijų atstovus; sudaryti galimybes
visuomenei teikti pasiūlymus; parengti gautų pasiūlymų argumentuotą įvertinimą, išvadas ir
ataskaitą; ataskaitos išvadų pagrindu rengti koncepciją; nagrinėti ir įvertinti teritorijoje galiojančių
planavimo dokumentų sprendinius, pateikiant spalvotas pagrindinių brėžinių ištraukas;
7.2.2. vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, atlikti
archeologinius tyrimus – archeologinius (istorinius, kartografinius) žvalgymus teritorijoje, kurių
pagrindu nustatyti teritorijas, kuriose reikalinga atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus,
parengti ataskaitą ir išvadas. Tyrimų išvadų apimtis turi būti pakankama Kultūros paveldo
departamento išduotose sąlygose nustatytam reikalavimui įvykdyti – „išvadomis pagrįsti
koncepcijos stadijoje formuojamus sprendinius“;
7.2.3. esamos būklės stadijos metu turi būti parengti:
7.2.3.1. teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų schema;
7.2.3.2. esama eismo organizavimo schema;
7.2.3.3. parengtais teritorijų planavimo dokumentais suplanuota eismo organizavimo
schema;
7.2.3.4. esamų ir suplanuotų magistralinių inžinerinių tinklų koridorių ir apsaugos zonų bei
servitutų brėžinys;
7.2.3.5. želdinių įvertinimo brėžinys;
7.2.3.6. gamtos ir kultūros vertybių schema;
7.2.3.7. esamos būklės analizės išvadų brėžinys, kuriame turi būti pažymėtos teritorijos
vertingosios savybės ir probleminės situacijos;
7.2.3.8. kitus brėžinius ar schemas, kurios, rengėjo nuomone, atskleidžia esamos situacijos
analizės išvadas;
7.2.4. nustatyti vystymosi tendencijas kiekvienai analizuojamai sričiai atskirai ir pateikti
bendras išvadas teritorijai; nustatyti problemines situacijas kiekvienai analizuojamai sričiai atskirai
ir bendras išvadas teritorijai;
7.3. detaliojo plano rengimo etapo koncepcijos nustatymo stadijos metu:
7.3.1. parengti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą;
7.3.2. nustatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis ir tvarkymo
prioritetus, paremtus esamos situacijos analizės išvadomis ir visuomenės pasiūlymų ataskaitos
išvadų pagrindu;
7.3.3. vadovaujantis Lietuvos architektūros krypčių aprašu (patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 554), didelės apimties viešo
naudojimo objekto – viešų rajono erdvių tvarkymo, naudojimo kryptis ir prioritetus nustatyti
variantų atrankos būdu; turi būti parengti ne mažiau kaip trys koncepcijos variantai (brėžinių,
aiškinamųjų raštų ir erdvinių- tūrinių sprendimų- maketų variantai). Koncepcijos variantai turi būti
pristatomi visuomenei ir iš ekspertų bei planavimo organizatoriaus atstovų sudarytai komisijai;
komisijos sudėtis ir viešinimo tvarka bei data turi būti suderinta su planavimo organizatoriumi.
Visuomenei turi būti paviešinta ir sudaryta galimybė teikti pasiūlymus bei pastabas; šių darbų kaina
turi būti įtraukta į pasiūlymo viešajam pirkimui kainą, papildomi susitarimai dėl kainos nebus
sudaromi. Detaliojo plano koncepcija rengiama įvertinus visus gautus pasiūlymus;
7.3.4. rengiant koncepciją atsižvelgti (nurodant, kaip atsižvelgta) į visuomenės poreikius,
iškeliant juos prioritetu, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus (numatyti priemones
istoriškai susiklosčiusioms kultūrinio kraštovaizdžio erdvinėms struktūroms išsaugoti), geografinę
padėtį, geologines sąlygas, išryškinant reljefo ir kitus gamtinius ypatumus, urbanistikos,
architektūros naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, politikos kryptis, techninius teritorijos
naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, ekonominį investicijų pagrįstumą, aplinkosaugos,
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paveldosaugos naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, gamtinio karkaso formavimo, rekreacinio
potencialo gausinimo reikalavimus, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių struktūrų, pritaikytų
lankymui, formavimo poreikius, žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų
teises;
7.3.5. numatyti Kauno gatvės tęsinio tiesimą, apimant siūlymus sankryžoms įrengti,
planuoti (atvaizduojant) sujungimą su anksčiau suplanuota dalimi, prireikus siūlyti pakeitimus;
numatyti sportinio komplekso su nauju stadionu statybą Kauno gatvės tęsinyje pagal planavimo
organizatoriaus patvirtintą užduotį; numatyti planuojamos teritorijos skaidymą kvartalais su
galimybe sprendinius detalizuoti atskiroms teritorijos dalims (kvartalams), kaip numatyta Teritorijų
planavimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių 27.2.3 punkte;
7.3.6. koncepcija turi būti parengta visai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. AD1-1815 priede nurodytai Planuojamai
teritorijai;
7.3.7. teritorijai tarp Tilžės g., geležinkelio, Klemiškės g., Joniškės g. ir kelio A13,
apimančiai išvardintas esamas ir bendruoju planu suplanuotas gatves bei jų sankryžas, turi būti
parengti susisiekimo planavimo sprendiniai, atitinkantys STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir
kaimų susisiekimo sistemos“ 5.3 punktą. Susisiekimo sprendiniams už Planuojamos teritorijos ribų
rengiami projektiniai pasiūlymai;
7.3.8. koncepcijos stadijos metu turi būti nustatyta teritorija, apimanti kvartalą ar kvartalų
grupę (apie 1/3 Planuojamos teritorijos), kurios sprendiniai bus detalizuojami sprendinių
konkretizavimo stadijos metu; ši teritorija turi apimti mažiausiai sportinio komplekso su nauju
stadionu statybą ir Kauno gatvės tęsinį;
7.3.9. siekti miesto kraštovaizdžio, identiteto raiškumo ir kokybės, vadovautis Nacionaline
darnaus vystymosi strategija, skelbiamomis kraštovaizdžio, architektūros, urbanistikos politikos
kryptimis, kita gerąja pasauline praktika, nurodant sprendimų pavyzdžius ir taikymo motyvus;
7.3.10. iki derinimo Nuolatinėje statybos komisijoje atlikti Atranką dėl poveikio aplinkai
vertinimo pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 10.2
punktą;
7.3.11. detaliojo plano koncepciją teikti tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai po
to, kai jai pritars savivaldybės vyriausiasis architektas ir kiti vertinimo subjektai. Iki koncepcijos
tvirtinimo atlikti SPAV procedūras. Koncepcijos tvirtinimui detaliojo plano rengėjas pateikia
Architektūros ir miesto planavimo skyriui 16 detaliojo plano koncepcijos brėžinių, sumažintų iki
A3 formato, kopijų, 2 egzempliorius detaliojo plano koncepcijos originalaus dydžio brėžinių, 16
egzempliorių detaliojo plano koncepcijos aiškinamojo rašto bei nurodytą medžiagą skaitmeninėse
laikmenose. Nustatyta tvarka atlikti koncepcijos viešinimo procedūras. Po patvirtinimo pateikti
Architektūros ir miesto planavimo skyriui po 2 egzempliorius SPAV ataskaitos ir koncepcijos bylų
su viešinimo procedūrų dokumentacija;
7.4. detaliojo plano rengimo etapo sprendinių konkretizavimo stadijos metu:
7.4.1. sprendiniais numatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones (teisines,
organizacines, technines, ekonomines ir kitas, skirtas koncepcijoje nustatytoms naudojimo ir
apsaugos kryptims ir prioritetams įgyvendinti, esamos situacijos keitimams atlikti). Nurodyti
priemonių taikymo sritį, atsakingą instituciją ir taikymo trukmę; statybų ir aplinkos tvarkymo
programą (pateikiant apytikslius resursų poreikio ir įgyvendinimo eiliškumo bei trukmės
skaičiavimus), veiklos reglamentavimą, nurodant teritorijos dalių, kurioms taikomos ūkinės veiklos
apribojimai, ribas, taikymo priežastis bei teisinį pagrindą;
7.4.2. detalizuojant bendrojo ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus
teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir
užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus (nustatyti pagrįstus teritorijų, sklypų dydžius,
tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nurodant preliminarų sprendinių įgyvendinimo resursų poreikį
(laiką, investicijas), šaltinį (privačios, visuomenės lėšos), rezultatus (sukurti būsto, darbo vietų
rodikliai) ir naudą (ekonominę, socialinę, aplinkosauginę);
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7.4.3. suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei
veiklai plėtoti (suformuoti sklypus prie esamų pastatų ir naujus žemės sklypus numatomiems
objektams statyti, taip pat bendro naudojimo, visuomenės poreikiams (švietimo, sporto ir kitiems
objektams) reikalingus žemės sklypus;
7.4.4. nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos
projektams rengti ir žemės sklypui naudoti (numatyti naujų sporto, švietimo, visuomenės
poreikiams būtinų statinių statybą, numatyti daugiafunkcio teritorijos naudojimo galimybes);
7.4.5. suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo
komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai (nustatyti reikalingos
infrastruktūros parametrus, plėtros sąlygas ir įgyvendinimo etapus, įgyvendinimo programą);
7.4.6. nustatyti ar pakeisti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus
ir teritorijų naudojimo tipus (nustatyti pagrįstus siekiamus užstatymo tipo, tankumo, intensyvumo,
aukščio rodiklius, nustatyti pagrįstus gyvenamosios aplinkos ir socialinės infrastruktūros objektų
parametrus, suplanuoti jų statybą, nustatyti bendro naudojimo objektų pagrįstus parametrus
(susisiekimo ir socialinės infrastruktūros objektus, viešąsias erdves) ir suplanuoti jų statybą);
7.5. teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapo metu – atlikti
detalų pasekmių vertinimą urbanistiniams ir paveldo objektams;
7.6. baigiamojo etapo metu – suderinus su planavimo organizatoriumi atlikti viešą
svarstymą, derinimą su institucijomis, ginčų nagrinėjimo procedūras, pateikti tikrinti valstybinę
teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms. Architektūros ir miesto planavimo
skyriui pateikti 2 egzempliorius detaliojo plano bylų (viena iš jų – originalas), 16 detaliojo plano
brėžinių, sumažintų iki A3 formato, kopijų, 2 egzempliorius detaliojo plano originalaus dydžio
brėžinių, 16 egzempliorių detaliojo plano aiškinamojo rašto, skaitmeninėse laikmenose topografinį
planą, brėžinius ir aiškinamąjį raštą (dwg, doc formatais).
8. Planavimo organizatoriui pateikiami dokumentai visada turi būti pasirašyti atitinkamos
kvalifikacijos plano rengėjų.
9. Plano rengėjas privalo dalyvauti visuose rengiamo detaliojo plano viešuose aptarimuose
ir susirinkimuose; planavimo organizatoriui kviečiant dalyvauti darbo grupėse, pasitarimuose ir
pristatymuose visuomenei.
10. Plano rengėjas privalo užtikrinti, kad nebus planuojami sprendiniai, kurie pažeidžia
normų ar reglamentų reikalavimus, pablogina nuosavybės naudojimo sąlygas. Jeigu planuojamoje
teritorijoje yra sklypai, kurių detalieji planai yra patvirtinti arba rengiami ankstesniais sprendimais,
plano rengėjas integruoja paruoštus sprendinius arba siūlo juos keisti pateikdamas ypač rimtą
pagrindimą.
11. Plano rengėjas privalo kiekviename etape nurodyti, kurių turto savininkų ar naudotojų
būklė planuojama keisti ir pateikti argumentuotą tokių sprendinių pagrindimą; tokiems
sprendiniams būtinas atskiras planavimo organizatoriaus pritarimas; po pritarimo rengėjas privalo
raštiškai informuoti turto savininkus ir naudotojus, kurių būklė keičiama.
12. Detaliojo plano rengėjas, suderinęs su savivaldybės vyriausiuoju architektu, prie
planuojamos teritorijos įrengia stendą, kuriame turi būti informacija apie detaliojo plano rengimo
pradžią ir planavimo tikslus, apie patvirtintą koncepciją, parengtus sprendinius ir susipažinimo su
jais tvarką; užrašas „Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika“ bei ES
2007–2013 m. struktūrinės paramos ženklas ES emblema su struktūrinio fondo pavadinimu
„Europos socialinis fondas“ bei „Kuriame Lietuvos ateitį“, organizuoja viešo svarstymo procedūras
planavimo organizatoriaus patalpose, atlieka kitas visuomenės informavimo procedūras (suderinęs
su planavimo organizatoriumi), numatytas Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų
planavimo procese nuostatuose.
13. Detaliojo plano brėžinius rengti ne smulkesniu nei M1:1000 masteliu (pažymėti visus
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).
14. Planavimo terminai: 2013–2014 metai, detaliojo plano rengėjas turės jį parengti ir gauti
teigiamą patikrinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos
ministerijos vėliausiai iki 2014-09-01.
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