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7.1. AIŠKINAMASIS 
RAŠTAS 

(SPRENDINIAI) 

Objektas: Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės 
gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas  

UAB “DUJŲ SFERA” 
Draugystės 19, LT-3031, Kaunas 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
7.1.1. ĮVADAS 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 
LT-91502 Klaipėda 
Detaliojo plano rengėjas: UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 
Planuojamos teritorijos plotas: ∼75,0 ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-

383 "Dėl detaliojo plano rengimo"; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr.

AD1-1815 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. 
įsakymo Nr. AD1-383 "Dėl detaliojo plano rengimo" pakeitimo"; 

o Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-47, 2012 m. lapkričio 28
d. patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiojo architekto;

o Planavimo užduotis, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
sausio 3 d. įsakymu Nr. AD1-28.

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl

detaliojo plano rengimo“; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-02 įsakymas Nr. AD1-1815

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 
AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymas Nr. AD1-28 „Dėl
planavimo užduoties patvirtinimo“; 

o Planavimo užduotis Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr. A13,
Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr. AD1-2735
„Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“; 

o Planavimo darbų programa Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr.
A13, Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2012-11-28 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr.
AR10-47; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2015-09-14 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr.
AR10-2; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2012-10-
23 planavimo sąlygos Nr. AR9-54; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir
miesto planavimo skyriaus 2015-09-11 raštas Nr. (21.11)-AR6-220 „Dėl detaliojo plano sąlygų 
pratęsimo“; 

o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. E2-12;
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-08-10 raštas Nr. (7.5.)-V-4-2235;
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. E2-6;
o LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-23 planavimo

sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-2669 vietovės lygmens detaliojo planavimo dokumentui rengti;
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o Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2015-
08-31 teritorijų planavimo sąlygos Nr. (15.3)-A4-9535; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 
2012-03-16 raštas Nr. 13PL-2 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2012-08-17 raštas Nr. 13PL-14 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 13PLS-12-(14.13.42); 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. 26; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-08-14 
raštas Nr. (12.12)2KL-82 „Dėl planavimo sąlygų“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-11-26 
raštas Nr. (12.12)2KL-132 „Dėl planavimo sąlygų 2012 m. kovo 15 d. Nr. 26 papildymo“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2015-04-03 
teritorijų planavimo sąlygos Nr. (12.12-14)2kl-457; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-478; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-08-30 
raštas Nr. (12.13)Ar.5-1438 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2015-04-09 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-424; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-03-15 planavimo sąlygos 
Nr. PS-60; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-08-13 raštas Nr. (6.6)2-
4422; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-04-02 teritorijų planavimo 
sąlygos Nr. PS-10; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-03-22 raštas Nr. VS-1565 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-08-24 raštas Nr. VS-4036 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2015-03-27 raštas Nr. VS-1916 „Dėl reikalavimų detaliajam planui“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-03-26 raštas Nr. VS-1627 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-08-10 raštas Nr. VS-3855 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2015-04-01 raštas Nr. VS-2022 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti atnaujinimo“; 

o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-03-20 planavimo sąlygos Nr. 2012/S.6/3-229; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-08-21 raštas Nr. 2012/S.6/3-1099 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2015-04-15 raštas Nr. 2012/S.6/3-333 „Dėl detaliojo planavimo sąlygų 

galiojimo pratęsimo“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-03-22 planavimo sąlygos Nr. 135; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-09-05 raštas Nr. 1.9-(I25) S5-876 „Dėl planavimo 

sąlygų“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2015-04-09 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 325; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-04-06 planavimo sąlygos Nr. 7-215-716; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-08-20 raštas Nr. 7-215-1594 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13 
Klaipėdos miesto savivaldybėje“; 

o AB „Amber Grid“ 2015-06-12 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 7-221-922; 
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o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-03-15 raštas Nr. R-02-865 „Dėl paraiškos sąlygoms detaliojo 
planavimo dokumentui rengti“; 

o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-08-23 raštas Nr. R-02-2247 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos energija“ 2015-04-09 raštas Nr. R-02-805 „Dėl prašymo išduoti teritorijų planavimo 

sąlygas detaliam planui Teritorijoje tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, 
Klaipėdoje“; 

o TEO LT, AB 2012-03-13 planavimo sąlygos Nr. 03-2-05-743; 
o TEO LT, AB 2012-08-20 raštas Nr. 03-2-05-2092 „Dėl prisijungimo sąlygų pratęsimo“; 
o TEO LT, AB 2015-04-16 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 03-00429; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2012-08-14 planavimo sąlygos Nr. 12.35/21.11; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2015-07-11 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 15.33/21.11-AR6-181; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo plėtros skyriaus 2012-03-09 planavimo sąlygos Nr. TS-43030-

12-1041; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento 2012-08-17 raštas Nr. 43010-1175 „Dėl 

planavimo sąlygų“; 
o AB „Lesto“  2015-04-01 planavimo sąlygos Nr. TS-15-11008; 
o AB „Litgrid“ 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. SD-1211; 
o AB „Litgrid“ 2012-08-17 raštas Nr. SD-3571 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti“; 
o AB „Litgrid“ 2015-04-07 teritorijų planavimo sąlygos Nr. SD-1504.  

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais: 
o Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, (Aktuali nuo 

2012-11-15); 
o Lietuvos Respublikos teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407 (Žin., 

2013-07-16 Nr.76-3824; Žin., 2014-07-22 Nr.2014-10425; Žin., 2014-10-15 Nr.2014-14126); 
o Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (Aktuali nuo 2013-07-16); 
o Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 

(Aktuali nuo 2013-10-12; Žin., 2013-10-12 Nr. 107-5277);  
o Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. 

I-733 (Aktuali nuo 2013-10-24); 
o Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (Aktuali nuo 2012-06-30); 
o Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 (Aktuali nuo 2013-07-23); 
o Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (Aktuali nuo 

2013-06-01; Žin., 2013-05-28 Nr. 55-2729); 
o Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671 (Aktuali nuo 2013-09-01; 

Žin., 2013-07-09 Nr.73-3651); 
o Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Aktuali nuo 2009-12-28; 

Žin., 2009-12-28 Nr. 154-6955); 
o LR Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 03 d. įsakymas Nr. D1-239 “Dėl detaliųjų planų rengimo 

taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004-05-13, Nr. 79-2809; Žin., 2006-10-26, Nr. 114-4364; Žin., 2007-
04-26 Nr. 46-1776; Žin., 2008-03-27 Nr. 35-1258; Žin., 2009-12-08 Nr. 145-6462; Žin., 2010-02-03 
Nr. 14-673; Žin., 2010-09-23 Nr. 112-5698; Žin., 2012-07-13 Nr. 82-4298; Žin., 2013-02-14 Nr. 17-
863); 

o LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, 
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” 
(Aktuali nuo 2013-10-27; Žin., 2013-11-30 Nr. 123-6254); 

o LR Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004-07-22 Nr. 113-4228; Žin., 
2012-06-07 Nr. 64-3240); 

o LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878; Žin., 
2009-12-24, Nr. 152-6849; Žin., 2011-04-16 Nr. 46-2201); 
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o LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo” (Aktuali nuo 2014-07-15); 

o LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. Nutarimas Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Aktuali nuo 2011-05-01); 

o LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 
patvirtinimo” (Žin., 2006-05-25 Nr. 59-2103; Žin., 2007-10-25 Nr. 110-4522; Žin., 2009-07-14 Nr. 
83-3473; Žin., 2009-12-31 Nr. 159-7267; Žin., 2010-05-22 Nr. 59-2938; Žin., 2011-04-02 Nr. 39-
1888; Žin., 2012-10-04 Nr. 115-5841; Žin., 2013-02-01 Nr. 12-577); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007-04-14 Nr. 42-1594; Žin., 2013-01-24 Nr. 9-388); 

o LR Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30  d. įsakymas Nr. D1-230 “Dėl cheminėmis medžiagomis 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo” (Žin., 2008-05-10 Nr. 53-
1987; Žin., 2013-08-07 Nr. 86-4325); 

o Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. Įsakymas 
Nr. 1-104 “Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo” (Žin., 2008-06-21 Nr. 71-2759; Žin., 
2010-11-06 Nr. 130-6679; Žin., 2013-08-01 Nr. 84-4248); 

o  LR Kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-538 “Dėl paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo” (Žin., 2011-09-03 Nr. 
109-5162); 

o LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo 
administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-04-14; Žin., 2013-04-13 Nr. 38-1865); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-02-10 Nr. 17-815); 

o LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1442 ”Dėl nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo” (Aktuali nuo 2012-07-25; Žin., 2012-07-24 Nr. 
88-4592); 

o LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių 
patvirtinimo” (Žin., 2010-04-07 Nr. 39-1877; Žin., 2011-02-03 Nr. 14-627; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7584); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1-303 „Dėl skirstyklų ir pastočių 
elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-12-31 Nr. 165-7886); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309 „Dėl elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2012-01-05 Nr. 2-58; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7585); 

o LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo” (Žin., 2014-06-17 Nr. 2014-
07690); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 “Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” (Žin., 2007-12-28 Nr. 137-5624; Žin., 2010-12-21 Nr. 149-7655; Žin., 2014-01-20 Nr. 
2014-00298);  

o LR Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1154 “Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų 
patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-11-24); 

o LR Gamtinių dujų įstatymas 2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1973 (Aktuali nuo 2012-06-19; Žin., 2012-
06-19 Nr. 68-3467); 

o LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 86/146 “Dėl sritinio 
norminio dokumento “Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. projektavimas, medžiagos ir statyba. 
Taisyklės” patvirtinimo” (Žin., 2001-03-16 Nr. 23-771; Žin., 2006-11-30 Nr. 130-4922); 

o LR Ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 “Dėl skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo 
taisyklių ir skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2008-01-22 Nr. 
9-320); 

o 2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa; 
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o Kelių eismo konvencija (Žin., 2002-01-09 Nr. 2-54); 
o LR Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Aktuali nuo 2012-11-24; Žin., 2012-11-24 Nr. 136-6955); 
o LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891 (Aktuali nuo 2011-11-22; Žin., 2011-11-22 Nr. 

141-6615); 
o LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043 (Aktuali nuo 

2013-12-21); 
o LR Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 “Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo” (Aktuali nuo 2008-12-12); 
o Lietuvos Policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 5-V-671 „Dėl kelių eismo 

sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005-11-03 Nr. 130-4700; Žin., 2009-01-29 Nr. 
11-435; Žin., 2013-12-31 Nr. 2013-00268); 

o LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro 2008 m. sausio 09 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 
parvirtintas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008-01-22 Nr. 9-322; Žin., 2012-05-12 Nr. 
55-2744); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 
27 d. įsakymas Nr. V-329 “Dėl automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti 
bendrųjų taisyklių BT ITK 09  patvirtinimo” (Žin., 2009-11-07 Nr. 133-5825); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. 
įsakymas Nr. V-348 “Dėl prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties formos patvirtinimo” 
(Žin., 2010-12-02 Nr. 141-7245); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 06 d. 
įsakymas Nr. V-7 “Dėl planavimo ir prisijungimo sąlygų rengimo ir nustatymo bei teritorijų planavimo 
dokumentų derinimo ir statinių, inžinerinių tinklų ar kitos planuojamos ūkinės veiklos valstybinės 
reikšmės kelių juostoje ir jų apsaugos zonoje projektų patikrinimo” (Žin., 2011-01-13 Nr. 5-197); 

o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d., Nr VIII-1864. 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių planų sprendiniais: 
1) Bendrųjų planų:  
• Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22; 
• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės 

tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, registracijos Nr. 003551003200.  
2) Specialiųjų planų: 
• Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaipėdos miesto 

tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registracijos Nr. 00-15; 
• Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T2-201, registracijos Nr. 07-30; 
• Teritorijos tarp magistralinio kelio Nr. A13 „Klaipėda-Liepoja“, Klemiškės, Rūko ir Jaunystės gatvių, 

Klaipėdoje, infrastruktūros plėtros schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-48, registracijos Nr. 08-15; 

• Klaipėdos- Liepojos kelio ruožo nuo 0 iki 11,5 km specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-18 įsakymu Nr. 169, registracijos Nr. 04-10; 

• Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registracijos Nr. 05-32; 

• Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registracijos Nr. 01-62; 

• Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74 (pakeitimas 2009-05-29 sprendimu Nr. 
T2-221), registracijos Nr. 05-7;  

• Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registracijos Nr. 09-9; 
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• Danės upės slėnio teritorijos, nuo Biržos tilto iki Plangos kelio (miesto ribose) konversija ir 
panaudojimas vandens ir kultūros turizmo plėtrai specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-22 įsakymu Nr. AD1-1872; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, registracijos Nr. 
003553000658; 

• Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T11-781, registracijos 
Nr. 003552004225; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazuriškių, Trušelių, Gindulių k. 
ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacijų koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-260, registracijos 
Nr. 003552001420.     

3) Detaliųjų planų: 
• Žemės sklypų Barškių g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-07-05 sprendimu 

Nr. 69, registracijos Nr. 00-39; 
• Žemės sklypo Klemiškės g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-11-30 

sprendimu Nr. 180, registracijos Nr. 00-102; 
• Žemės sklypų (kadastro Nr. 2101/0035:52 ir Nr. 2101/0035:56) buv. Sudmantų k. detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003-01-30 sprendimu Nr. 35, registracijos Nr. 03-
7; 

• Žemės sklypo Nr. 4-1 (kadastro Nr. 2101/0035:37) buvusiame Barškių k. detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. 1-112, registracijos Nr. 04-19; 

• Žemės sklypo (kadastro Nr. 2101/0036:23) buvusiame Barškių kaime detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-04 įsakymu Nr. AD1-1529, 
registracijos Nr. 04-62; 

• Žemės sklypo Barškių g. 13, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:8) detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-22 įsakymu Nr. AD1-156, 
registracijos Nr. 07-5; 

• Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. AD1-
2415, registracijos Nr. 08-70; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:15) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-15 įsakymu Nr. AD1-
1234, registracijos Nr. 09-25; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268, registracijos Nr. 10-10; 

• Žemės sklypų Barškių g. 24, 26, 28, 30, 32 bei jų gretimybių, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-08 įsakymu Nr. AD1-599, 
registracijos Nr. 10-25; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:69), Klaipėdoje detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-30 įsakymu Nr. AD1-
780, registracijos Nr. 10-37; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:75) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-03 įsakymu Nr. AD1-
1039, registracijos Nr. 10-50; 

• Žemės sklypų (kadastriniai Nr. 2101/0036:157, 2101/0036:65, 2101/0036:38) buvusiame Barškių 
kaime, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2011-11-17 įsakymu Nr. AD1-2312, registracijos Nr. 11-65; 

• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0036:59, buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje detalusis 
planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-29 įsakymu 
Nr. AD1-425, registracijos Nr. 12-12; 



2013/43/MDP/07/01 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
(SPRENDINIAI) 

Dokumento Nr. 2013/43/MDP/07/01 
Lapas 7 

Lapų 42 
Laida 0 

 

• Žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488, registracijos Nr. 12-19; 

• Žemės sklypo Tilžės g. 72, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2010-07-28 įsakymu Nr. AD1-1338, registracijos Nr. 10-54; 

• Žemės sklypų prie Jakų žiedo, tarp Tilžės g. ir Klaipėdos-Liepojos kelio, detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-04-22 sprendimu Nr. 1-122, registracijos Nr. 04-25; 

• Rytinio pramonės rajono dalies prie Vilniaus plento detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2002-09-26 sprendimu Nr. 198, registracijos Nr. 02-56; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Klemiškės g. 18, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-27 
įsakymu Nr. AD1-403; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Tilžės g. 59, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 
įsakymu Nr. AD1-2734; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917, registracijos Nr. 14-29. 

 
7.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 
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. 
 

7.1.3. SPRENDINIAI 
 

Rengiamo Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos 
mieste detaliojo plano sprendiniai parengti, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 
sprendimu Nr. T2-186 patvirtinta planuojamos teritorijos koncepcija. 

Planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto rytinėje dalyje, šalia Jakų žiedo sankryžos. 
Koncepcijos stadijos metu planuojama teritorija apribota Palangos plentu (magistraliniu keliu Nr. A13), 
Tilžės gatve, geležinkeliu bei Klemiškės gatve. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.  

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymu 
Nr. AD1-28 „Dėl planavimo užduoties patvirtinimo“ patvirtintos planavimo užduoties 7.2.8. punktu, 
koncepcijos stadijos metu yra nustatyta apie 1/3 planuojamos teritorijos dalis, kurios sprendiniai 
detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijos metu.  
 Remiantis detaliojo plano tikslais ir plano prioritetais konkretizuojamą teritorijos dalį sudaro:  
• sporto komplekso su nauju stadionu statyba su reikalinga infrastruktūra;  
• Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytos C1 kategorijos gatvės tiesimas; 
• Kauno gatvės tęsinio tiesimas;  
• visuomeninių objektų t.y. mokyklos, darželio, pirminės sveikatos priežiūros centro statyba;  
• pagrindiniai susisiekimo koridoriai suplanuoti laisvoje valstybinėje žemėje; 
• vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje gyvenamųjų ir komercinės paskirties statinių, nepatenkančių 
į dujų skirstymo stoties sanitarinę apsaugos zoną, statyba; 

• atskirųjų želdynų teritorijų suplanavimas prie visuomeninių ir gyvenamųjų kvartalų; 

 1/3 planuojamos teritorijos dalį sudaro apie 75 ha žemės ploto.    
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Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinys yra parengtas vadovaujantis 
Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti, planavimo tikslais bei 
galiojančiais šiai teritorijai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 

 
Detaliojo plano sprendinių neatitikimas Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniams 

 
Detalusis planas rengimas iki 2014-01-01 galiojusį teisinį reguliavimą. 1 paveiksle pavaizduoti 

plotai, kurie neatitinka bendrojo plano sprendinių. 

 
1 pav. Detaliojo plano sprendiniai Klaipėdos miesto bendrojo plano kontekste 

 
Atsižvelgiant į iki 2014-01-01 galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 6 p. „savivaldybės 

teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jeigu šių planų gyvenamosios, 
visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo 
būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 procentų bendro konkrečios teritorijos 
pažymėto ploto, taip pat tais atvejais, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo 
naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei (šių objektų sąrašą 
tvirtina savivaldybės taryba)” detaliojo plano sprendiniai keičiami (1 pav.): 

• iš gyvenamosios paskirties (G) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %; 
• iš visuomeninės teritorijos (V) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 20 %. 
• iš visuomeninės teritorijos (V3) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %. 

Kauno gatvės tęsinio trajektorija pakreipiama piečiau, nes: visuomeninės paskirties teritorija bus 
optimaliai panaudota – suplanuota; sporto kompleksas šiek tiek atitols nuo šiaurinėje dalyje suplanuotų 
gyvenamosios paskirties sklypų, taip bus sumažintos išlaidos įrengiant apsaugines priemones nuo sporto 
komplekso keliamo triukšmo ir taršos; Kauno gatvės tęsinio susikirtimo su magistraliniu keliu A13 
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įrengimas gali būti tik dvišalė sankryža, (šiuo metu galiojančiuose Klaipėdos miesto bendrojo plano 
sprendiniuose Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu Nr. A13 suplanuota ties esamu pastatu „Ermitažas“) 
kurios įrengimas bus spręndžiamas tolimesniuose vystymo planuose. 

 
Sklypų suformavimas 

 
Planuojamoje teritorijoje formuojami  36 žemės sklypai:  

Sklypas Nr. 1 formuojamas 28,2167 ha ploto, kaip daugiafunkcinis sporto infrastruktūros 
objektas, tarptautinių, nacionalinių ir regioninių futbolo, lengvosios atletikos, ledo ritulio ir kitų sporto 
šakų varžybų bazė, neformalaus ugdymo, pramoginių ir kultūrinių renginių kompleksas.  

Stadiono ir sporto komplekse bus vystomos sporto šakos, kurios Klaipėdos miesto tarybos 2013-
05-30 sprendimu Nr. T2-129 įtrauktos į sporto šakų, finansuojamų miesto savivaldybės biudžetinėse 
sporto įstaigose, sąrašą: futbolas, krepšinis, rankinis, tinklinis, lengvoji atletika, dvikovinės sporto šakos 
bei į šį sąrašą neįtrauktos sporto šakos: paplūdimio tinklinis, ledo ritulys ir dailusis čiuožimas.  

Remiantis 2013 m. UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų 
dirbtuvės“ parengta Stadiono perspektyvų regione studija (galimybių studija) sklype Nr. 1 numatoma: 

1. Futbolo stadionas;  
2. Autobusų ir transporto aikštelė (joje turi būtį įrengta 22 vietų žurnalistų automobilių aikštelė; 10 vietų 

automobilių aikštelė žaidėjams ir arbitrams bei 2 vietų autobusų aikštelė; Aikštelė mobilioms TV 
studijoms); 

3. 160 vietų VIP automobilių aikštelė; 
4. Prie futbolo stadiono apie 1000 vietų automobilių aikštelė; 
5. Dengtas sporto ir sveikatingumo salių kompleksas (jame turi būti įrengta futbolo treniruočių salė; 

Sportininkų apšilimo salė su treniruokliais; Persirengimo ir buitinės patalpos; Kavinė su 100 sėdimų 
vietų; Ledo ritulio arena su žiūrovinėmis tribūnomis; Rankinio/futbolo salė; Dvi dvikovinių sporto 
šakų salės; Sunkosios atletikos salė; Salė tinklinio aikštelei); 

6. Šalia dengto sporto ir sveikatingumo salių komplekso apie 500 vietų automobilių aikštelė; 
7. Dvi paplūdimio tinklinio aikštelės su 250 žiūrovų vietų; 
8. Lengvosios atletikos aikštė (400 m bėgimo takas (8.1); Šuolio į aukštį sektorius (8.2); Du ieties 

metimo sektoriai (8.3); Du rutulio stūmimo sektoriai (8.4); Du disko kūjo metimo sektoriai (8.5); 
šuolio su kartimi sektorius (8.6); Du šuolio į tolį sektorius (8.7); apie 1000 vietų tribūnos (8.8)) (2 
pav.); 

9. Šalia lengvosios atletikos aikštės apie 300 vietų automobilių aikštelė; 
10. Sportininkų apgyvendinimo pastatas su automobilių parkavimo aiktelėmis. 
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2 pav. Lengvosios atletikos aikštės eksplikacija 

 
Planuojame sklype Nr. 1 numatomas kelio servitutas (203) - Nr. S1 (plotas 821 m2), leidžiantis 

privažiuoti prie vandens gręžinio (sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:55). Taip pat sklype 
numatoma naikinti d400 vandentiekio tinklus bei sukabeliuoti esamą 10 kV elektros oro liniją, perkeliant 
juos į planuojamos C1 gatvės koridorių. 

 
Sklypas Nr. 2 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,1204 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma vaikų darželio statinių statyba. 
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymo Nr. V-313 IV skyriumi, minimalus 
neužstatyta sklypo/ teritorijos dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelėms, turi būti nemažesnė kaip po 6 m2 
ploto vienam vaikui. Teritorija turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora. Įstaigos sklypas 
turi būti sistemingai valomas. Draudžiama sodinti ir auginti įsakymo 1 priede nurodytus nuodingus 
augalus. Teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, t. y. patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu 
atstumu, turi atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius. Žaidimo aikštelėse turi būti sudaryta galimybė 
apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Žaidimų aikštelės, atsižvelgiant į žaidimų 
pobūdį, turi būti padengtos saugia danga. Ūkinėms reikmėms skirtoje aikštelėje turi būti įrengta buitinių 
atliekų konteineriams skirta vieta su kieta danga ir pastoge, dengiančia konteinerius nuo kritulių. Ji turi 
būti aptverta ne žemesniu kaip 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių. Konteineriai turi būti su sandariai 
uždaromais dangčiais. Savivaldybės nustatyta tvarka buitinėms atliekoms tvarkyti gali būti naudojami ir 
kiti saugūs įrenginiai ir atliekų tvarkymo būdai. Tamsiu paros metu įstaigos darbo laiku įėjimas į pastatą 
ar patalpas turi būti apšviestas. 

Rytinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų 
teritorija. 

 
 Sklypas Nr. 3 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 2,2128 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma mokyklos statinių statyba. Vadovaujantis 
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-08-10 įsakymo Nr. V-773 IV skyriumi, mokyklos sklypas turi būti 
apželdintas, nuolat valomas. Statomų mokyklų sklype turi būti įrengtos vietos dviračiams laikyti. 
Draudžiama sklype sodinti ir auginti įsakymo priede nurodytus nuodingus augalus. Kūno kultūros zona 
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turi būti įrengta iš tos mokyklos pastato pusės, kurioje nėra mokymo klasių ir mokymo kabinetų. Naujai 
statomose mokyklose, numatytose daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti ne mažesnė kaip 3000 m2 futbolo 
aikštelė. Aplink futbolo aikštelę turi būti įrengtas bėgimo takas. Naujai statomose mokyklose, numatytose 
daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 800 m2 universali aikštelė lengvosios 
atletikos rungtims bei kitoms komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, sportiniams 
žaidimams). Naujai statomose mokyklose, numatytose iki 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 
2000 m2 universali aikštelė sportiniams žaidimams ir lengvosios atletikos rungtims. Tamsiu paros metu 
mokyklos darbo laiku įėjimas į mokyklos pastatą turi būti apšviestas. 

 
Sklypai Nr. 4 ir Nr. 6 planuojami šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigos 

teritorijų. Sklypų plotai Nr. 4 – 0,5904 ha, Nr. 6 – 0,9537 ha. Sklypai skirti rekreacinės, apsauginės 
želdynams įrengti. Sklypuose siūloma įrengti pėsčiųjų takus, nedidelias vaikų, mankštos įrenginių ir 
ramaus poilsio zonas.   

 
Sklypas Nr. 5 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,5768 ha. Sklype numatoma 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigos statyba. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-07-29 
įsakymo Nr. V-727 IV skyriumi, sklype turi būti suprojektuotos gydymo paskirties pastatų zona, poilsio-
rekreacinė zona, su ligoninės veikla susijusio aptarnaujančio transporto stovėjimo zona bei ūkio zona. 
Triukšmas įstaigos sklype neturi viršyti teisės akte nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Įstaigos sklypas turi 
būti tvarkingas, nušienautas. Jeigu įstaigos sklype įrengti (pastatyti) buitinių atliekų konteineriai, tai jie 
turi būti sandarūs, uždaromi, pastatyti ant kieto pagrindo, prisipildžius ištuštinami. 

 
 Sklypai Nr. 7 ir Nr. 10 formuojamas apie 1,6 km C1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypų plotai 

Nr. 7 – 4,0746 ha, Nr. 10 – 2,0929 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės 
raudonųjų linijų – 40 m; keturios eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m). Infrastruktūros 
koridoriaus ribose, lygiagrečiai gatvės, siūlomas apželdinimas 4-6 m pločio apsauginiais želdiniais. Taip 
bus sumažinamas transporto keliamas triukšmas ir oro tarša šalia esančioms gyvenamosios paskirties 
teritorijoms. Vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, 
patvirtinta Klaipėdos miesto tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55 planuojamame gatvės koridoriuje 
numatomas dviračių takas. 

 Formuojamas C1 kategorijos gatvės koridorius/sklypas, remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 11 privačių žemės sklypų. Šiuo metu yra 5 galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, kurie 
minėtos gatvės koridoriui suformavo sklypus inžinerinės infrastruktūros koridoriams (gatvės tiesimui) ir 
šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai:  
1. Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. 
AD1-2415 – formuojamas 7b sklypas – 1391 m2; 

2. Žemės sklypų Klemiškės g. 32 ir Klemiškės g. 32a., Klaipėdos m. formavimo ir pertvarkymo 
projektas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-03 
įsakymu Nr. AD1-2295 – formuojamas 7c sklypas – 1570 m2;  

3. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268 – formuojamas 7g sklypas – 1869 m2 (registruotas sklypas, kurio 
kadastrinis Nr. 2101/36:296); 

4. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917 – formuojami sklypai: 7h sklypas – 4995 m2; 7i sklypas – 486 m2; 

5. Žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488 – formuojami sklypai: 7i sklypas – 327 m2; 7m sklypas – 219 m2; 
7k suformuoto sklypo Nr. 15 dalis – 109 m2. 

Numatomas C1 gatvės koridorius taip pat kerta 4 privačius sklypus, kurių paskirtis – žemės ūkio. 
Todėl šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai: 
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas visuomenės 
poreikiams žemės sklypo 

naudojimo paskirtis (žemės 
naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo 

naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo 
būdai) - 

paliekamas 
esamas 

2101/0036:
163 

1,00 7d 7L 0,0955 0,9045 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
75 

1,0366 7e 7N 0,0998 0,9368 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
98 

1,00 7f 7P 0,1053 0,8947 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
26 

0,9302 7y 7R 0,0411 0,8891 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 
(Kiti žemės 
ūkio  

Pastaba: 
• Pilnam C1 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Sklypas Nr. 8 formuojamas apie 140 m ilgio D1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypo plotas 
0,1375 ha. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis 
– 3,0 m.  

 
Sklypai Nr. 9 ir Nr. 12 formuojamas apie 1,7 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, kelio A13 

dubliui. Sklypų plotai Nr. 9 – 2,9934 ha, Nr. 12 – 1,4655 ha. Gatvė reikalinga sporto komplekso 
aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio susisiekimo tinklo. Planuojamos gatvės atstumas tarp 
gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; dalis nuo šiaurės iki numatomo žiedo formuojamos keturios eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; dalis nuo žiedo iki pietinės dalies formuojamos dvi eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Taip pat šiaurinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, 
skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų teritorija.    

 
Sklypas Nr. 11 formuojamas Kauno gatvės tęsiniui numatytui Klaipėdos miesto bendrajame 

plane. Formuojama apie 1,0 km ilgio B1 kategorijos gatvės atkarpa. Sklypo plotas 5,5175 ha. B1 
kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo juostos su skiriamąja juosta; 
vienos eismo juostos plotis – 3,25 m. Siekiant plėtoti Klaipėdos miesto dviračių takų tinklą 
planuojamame gatvės koridoriuje numatomi dviračių takai. 

 
Sklypas Nr. 13 formuojamas apie 0,9 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės 

įrengimui/rekonstravimui. Sklypo plotas 1,2564 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su numatoma B1 
kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; 
vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. 
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  Formuojamas Barškių gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 privatų žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės poreikiams 
paimamas žemės sklypo plotas:  

Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) - 
paliekamas esamas 

2101/0036:81 0,3000 13b 13C 0,0281 0,2719 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių 
tinklų koridorių 

teritorijos) 

Žemės ūkio 

Pastaba: 
• Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūras. 
 
Sklypai Nr. 14, Nr. 15, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33 ir Nr. 35 

formuojami apie 2,1 km ilgio D1 kategorijos gatvių įrengimui. Sklypų plotai: Nr. 14 – 1,1576 ha; Nr. 15 
– 1,2406 ha; Nr. 20 – 0,0965 ha; Nr. 22 – 0,0972 ha; Nr. 25 – 0,0711 ha; Nr. 27 – 0,0713 ha; Nr. 29 – 
0,0713 ha; Nr. 31 – 0,0713 ha; Nr. 33 – 0,0713 ha ir Nr. 35 – 0,0716 ha. 

Atstumas tarp gatvių raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 
3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie planuojamoje teritorijoje numatytų gyvenamosios ir komercinės 
paskirties objektų. 

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, nepatenkančioje į dujų skirstymo 

stoties sanitarinę apsaugos zoną ir magistralinio dujotiekio apsaugos zonas, siūloma savivaldybei statyti 
socialinius būstus, skirtus tinkamus jaunoms šeimoms. Tuo tikslu formuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 
18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 vidutinio aukštingumo vidutinės klasės 
gyvenamų būstų statyboms (vienbučių ir dvibučių gyvenmaųjų pastatų bei daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių teritorijos). Taip pat kuriama šios teritorijos infrastruktūra ir susisiekimo tinklas – 
D kategorijos gatvės.  

 
Šiaurės vakarų dalyje, šalia minėtų gyvenamųjų teritorijų, vadovaujantis Klaipėdos miesto 

bendrojo plano sprendiniais, numatomas atskirųjų želdynų sklypas Nr. 23. Sklypo plotas 2,2637 ha. 
Sklypas yra miesto želdynų dalis, kuri svarbi urbanistinės struktūros dalis, skirta gyventojų poilsiui, 
rekreacijai, bendravimui bei estetinio patrauklumo didinimui. Sklypą siūloma apželdinti, įrengti poilsiui, 
sportui ar pramogoms skirtus įrenginius, taip pat siūloma įrengti pėščiųjų takus, kurie gali sujungti 
vakarinę gyvenamąją teritoriją su rytineje dalyje planuojamais visuomeninės paskirties objektais.         

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, formuojamas komercinės 

paskirties sklypas Nr. 24, skirtas gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, 
administracinės paskirties pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma 
ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba. Sklypo plotas 1,3074 ha. 

 
Sklypas Nr. 36 formuojamas apie 0,5 km ilgio C2 kategorijos gatvės įrengimui, nuo Tilžės gatvės 

šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi eismo juostos; vienos eismo juostos 
plotis – 3,0 m). Sklypo plotas 0,9635 ha.  

  Formuojamas C2 kategorijos gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 išnuomotą valstybinės žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės 
poreikiams paimamas žemės sklypo plotas:  
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 
- paliekamas 

esamas 

2101/0035:51 4,0165 36b 36C 0,2546 3,7619 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų 
koridorių 
teritorijos) 

Kita (Susisiekimo ir 
inžinerinių 

komunikacijų 
aptarnavimo 

objektų teritorijos) 

Pastaba: 
• Pilnam C2 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Bendros pastabos: 
1. Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, planuojamos teritorijos plėtrą: priskiria kitos paskirties žemės: gyvenamosioms 
teritorijoms; visuomeninėms teritorijoms, administracinių pastatų, mokslo ir mokymo, kultūros ir 
sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statyboms; komercinės paskirties objektų teritorijoms, 
prekybos, paslaugų, pramogų objektų, laidojimo paslaugų, degalinių ir autoservizų statinių statybai; 
inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, aptarnavimo 
objektų statybai; bendro naudojimo teritorijoms, želdinių įrengimui. 

2. Planuojamuose sklypuose konkrečios statinių vietos bus nustatytos techninio projekto rengimo metu. 
3. Planuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 bus 

detalizuojami atskirais projektais. 
4. Planuojamuose sklypuose Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 

siūlomų vaikų žaidimų aikštelių vietos taikomos tik daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 
teritorijoms (G2). 

5. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-10-30 įsakymo Nr. V-1208 "Dėl Lietuvos 
higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ IV skyriumi: Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių 
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, 
elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios 
vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies 
mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučių 
namų sklypuose, plotas turi atitikti STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus. 
Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 242 punktu: projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas 
turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų 
žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai 
sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus.  

6. Vaikų žaidimo, buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių vietos bus 
tikslinamos techninių projektų rengimo metu. 

7. Suformuotose sklypuose turi būti įrengtos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos, užtikrinančios 
normatyvinį minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių, numatytą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punkte. Tikslios automobilių 
saugyklų vietos bus numatomos rengiant techninius projektus. 

8. Įvažos į planuojamus sklypus bus tikslinamos techninių projektų rengimo metu.   
9. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninį reglamentą 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 192 punktu gyvenamieji pastatai ir su jais susiję (jiems 
tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad būtų 
įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei 
natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių 
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insoliacijos reikalavimai. Statinių išdėstymas sklype taip pat neturi pažeisti ir gretimų sklypų ir pastatų 
patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų.  

10. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 193 punktu reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu 
nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 3 m atstumu nuo 
sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, 
skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; 
didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam 
papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai 
gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.“   

11.Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai nustatomi techninių projektų rengimo metu. 
12. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VII skyriaus 25.4 punktu "Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, 
įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos, 
priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius 
dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos" sklypai patenkantys į Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
bei jų įrenginių apsaugos zonas turi būti suderinti su AB "Amber Grid" ir Valstybine darbo inspekcija 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

13. Sklypų plotus, matmenis ir koordinates tikslinti atliekant geodezinius matavimus.  
14. Planuojama teritorija sutampa su planuojamų sklypų ribomis. 

 
Teritorijos tvarkymas 

 
Detaliuoju planu suplanuotuose sklypuose apželdinimą, takų, žaidimų aikštelių išdėstymą, vietas 

gyventojų bendravimui, spręsti rengiant techninius ir/ar darbo projektus. 

Planuojamuose sklypuose numatomos maksimalios užstatymo zonos, konkretus pastatų užimamas 
plotas, aukštingumas (nekeičiant reglamentuoto) bus sprendžiamas, atsižvelgiant į gyventojų socialinius 
poreikius, finansines galimybes ir kitus faktorius.   

 
Teritorijos naudojimo reglamentai 

 
Žemės naudojimo reglamentai nustatomi įvertinant numatomą teritorijos panaudojimą, 

planuojamą pastatų paskirtį. 
Teritorijos naudojimo reglamentai aprašomi atskirai kiekvienam detaliuoju planu planuojamam 

žemės sklypui: 
Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 5 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės 

naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: V - Visuomeninės paskirties 
teritorijos. 

Nr. 2 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: V - Visuomeninės paskirties teritorijos; E - 
Atskirųjų želdynų teritorijos. 

Nr. 4, Nr. 6 ir Nr. 23 Teritorijos naudojimo tipas – Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija 
(BZ); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: E - Atskirųjų želdynų 
teritorijos. 

Nr. 7, Nr. 14 ir Nr. 15 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); 
Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos.  

Nr. 8, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33, Nr. 35 
ir Nr. 36  Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.  
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Nr. 9 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; E - Atskirųjų 
želdynų teritorijos.  

Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32 ir Nr. 34 Teritorijos 
naudojimo tipas – Gyvenamoji teritorija (GG); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; 
Žemės naudojimo būdai: G1 - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; G2 - Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

Nr. 24 Teritorijos naudojimo tipas – Paslaugų teritorija (PA); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos 
paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: K - Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

 
Planuojamų sklypų privalomieji ir papildomi teritorijos naudojimo reglamentai aprašyti Teritorijos 
naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje, kuri pateikta Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/02). 

 
Susisiekimo ir transporto sistema 

 
Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 

patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. 

T.y. planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams (3 pav.): 
• apie 1,0 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei 

t.y. Kauno gatvės tęsinio atkarpai (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo 
juostos su skiriamąja juosta; vienos eismo juostos plotis – 3,25 m). B1 kategorijos gatvės atkarpoje 
planuojamos 3 sankryžos. Sankryžos su Barškių gatve (Nr. 1) tipo parinkimas ir tikslus jos 
išdėstymas bus spręndžiamas techninio projekto rengimo metu, paliekant žemės plotą perspektyvoje 
įrengiant žiedinę sankryžą. Sankryža su planuojama C1 kategorijos gatve (sankryža Nr. 2) bus 
valdoma šviesoforais. Sankryža su kelio A13 dubliu (sankryža Nr. 3) numatoma žiedinė sankryža. 
Tikslus sankryžų išdėstymas turi būti numatytas techninio projekto rengimo metu. 

• apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei, 
jungiančiai Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 40 m; keturios 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m); 

• apie 1,1 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo C1 kategorijos iki B1 kategorijos gatvės 
žiedo. Gatvė reikalinga sporto komplekso aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio 
susisiekimo tinklo (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; keturios eismo juostos; vienos 
eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,54 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo B1 kategorijos gatvės žiedo iki pietinėje 
dalyje esančios nuovažos į kelią A13 (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 24-30 m; dvi eismo 
juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,86 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės įrengimui/rekonstravimui. Gatvė jungia 
Klemiškės gatvę su numatoma B1 kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų 
– 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; 

• apie 2,3 km D1 kategorijos gatvių įrengimui. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 12-15 m; 
dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie 
planuojamoje teritorijoje numatomų gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų; 

• apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei, 
einančiai nuo Tilžės gatvės šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m). 
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3 pav. Detaliojo plano sprendinių gatvių tinklas 

 
Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu:  

Prie gyvenamosios paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius nustatomas:  
o Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 

1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos; 
pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą 
kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 
m2 – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 
vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai - 1 vieta vienam butui. 
o Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai - 0,8 vietos vienam butui ar 

kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą. 

Prie sporto paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Stadionai, arenos, aikštelės - 1 vieta 10 
m2 tribūnų ploto; Sporto klubai, baseinai - 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto; Maitinimo paskirties pastatai - 



2013/43/MDP/07/01 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
(SPRENDINIAI) 

Dokumento Nr. 2013/43/MDP/07/01 
Lapas 18 

Lapų 42 
Laida 0 

 

1 vieta 15 m2 salės ploto; Viešbučiai - 1 vieta  2 kambariams (numeriams); Poilsio namai - 1 vieta 
kiekvienam kambariui (numeriui). 

Prie prekybos paskrites pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Maisto produktų parduotuvės - 1 
vieta 20 m2 prekybos salės ploto; Prekybos centrai - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto; Ne maisto 
produktų parduotuvės - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto. 

Prie mokslo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Bendrojo lavinimo mokyklos - 1 vieta 
30 mokinių; Vaikų darželiai, lopšeliai - 1 vieta 40 vaikų. 

Prie gydymo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Ligoninės, klinikos - 1 vieta 30 
m2 pagrindinio ploto; Poliklinikos - 3 vietos konsultaciniam kabinetui. 
 

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2004 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-419 ,,STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ planuojamuose sklypuose takai turi būti suprojektuoti taip, kad 
žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvės (kelio) iki pastato, nuo pastato iki jo priklausinių, 
želdynų, poilsio aikštelių, automobilio saugyklos ar garažo. Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių 
stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus 
(sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomi dideli urbanistiniai objektai, todėl Tilžės, C1 kategorijos ir 

Klemiškės gatvėse siūloma organizuoti visuomeninio transporto maršrutą.  
 

Sporto komplekso funkcionavimui reikalingos transporto sistemos analizė: 

Sporto komplekso teritorija iš visų pusių apribojama gatvėmis, iš kurių patenkama į šio 
komplekso automobilių parkingus. Viso numatomi 6 parkingai: 2 šiaurinėje dalyje, 2 vakarinėje dalyje 
(500 vietų ir 160 vietų VIP), 2 pietinėje dalyje – (1000 vietų su papildomai 50 vietų aptarnaujančiam 
transportui) ir  1 vakarinėje dalyje (300 vietų). 

Skaičiavimams priimti šie parametrai: 
- vienos eismo juostos maksimalus pralaidumas - 1760 aut./val. 
- sporto komplekso parkingų užsipildymo/išsivažinėjimo laikas – 45 min. 
- piko metu maksimalus valandos transporto intensyvumas sudaro 10 % vidutinio metinio paros 

intensyvumo. 
- planuojamoje teritorijoje ir greta jos esančių gyvenamųjų kvartalų transporto įtaka yra santykinai 

maža, todėl šiame etape nevertinama. 
Nagrinėta esama transporto sistema su papildoma C1 kategorijos gatvės atkarpa tarp Tilžės ir 

Klemiškės g. 
Nauja C kategorijos gatvės atkarpa turės 4 trišales sankryžas, valdomas šviesoforais (3 pav.). 

Priimame, kad trišalės šviesoforinės sankryžos pralaidumas viena juosta viena kryptimi per 1/3 šviesoforo 
ciklo yra lygus trečdaliui maksimalaus, t.y. 587 aut./val. 

Įvertinus sporto komplekso padėtį Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų, priemiesčių bei 
artimiausių kitų miestų atžvilgiu, maksimalūs tikėtini transpotro srautai į sporto kompleksą jame 
vykstančių renginių metu yra šie: 
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Srautas į stadioną Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos % 10 301 aut./val. 
Srautas į stadioną Klemiškės g. iš Klaipėdos m. % 30 904 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. iš Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) % 25 753 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos 451 aut./val. 
Bendras srautas Klemiškės g. iš Klaipėdos m. 1054 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Klemiškės g. 1285 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Tilžės g. 1888 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. iš Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) 1093 aut./val. 

Atitinkamai maksimalūs tikėtini transpotro srautai iš sporto komplekso, pasibaigus renginiams, 
yra šie: 

Srautas iš stadiono Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. % 40 1205 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. į Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi % 10 301 aut./val. 
Srautas iš stadiono per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi % 3,75 113 aut./val. 
Srautas iš stadiono per įvažą į A13 Gargždų kryptimi % 11,25 339 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. 1355 aut./val. 
Bendras srautas per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi 263 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Klemiškės g. 1398 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Tilžės g. 1436 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. į Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi 641 aut./val. 
Bendras srautas per įvažą į A13 Gargždų kryptimi 339 aut./val. 

Išvada: 
Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas iš Klaipėdos m., atvykstant į sporto kompleksą, 
neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža; Transporto srautas į Tilžės g./C-kat. g. 
sankryžą nuo Jakų žiedo, atvykstant į sporto kompleksą, turės neigiamą įtaką eismui Jakų žiede bei Tilžės 
g; Nepakankamas C-kat. g./Klemiškės g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, taip pat neigiamos įtakos transporto pralaidumui turės Klemiškės g. – Joniškės g. trišalė 
sankryža; Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža. 

Siūlymas: 
Siekiant užtikrinti tinkamą transporto srautų paskirstymą į/iš sporto komplekso, C-kat. gatvę ir 

aplink sporto kompleksą numatytas gatves būtina įrengti 4-ių joust. 
Reikalinga kiek įmanoma nukrauti transporto srautus nuo Tilžės g. visomis kryptimis bei nuo 

Klemiškės g. iš/į Klaipėdą. 
Transporto srautų nukrovimui nuo Tilžės g. ir Klemiškės g. rekomenduojama pratęsti planuojamą 

C-kat. gatvę pietų kryptimi iki magistralinio kelio A1 (Vilniaus pl.), ją numatant 4-ių juostų bei įrengiant 
2-jų lygių sankryžą su A1, taip pat užbaigti Jakų transporto mazgo statybą.  

Kadangi pagrindiniai transporto srautai tikėtini iš paties Klaipėdos miesto ir atgal, tokiu būdu 
atsirastų galimybė didele dalimi nukrauti Tilžės g., o persiskirsčius srautams dalinai būtų nukrauta ir 
Klemiškės g. – dalis transporto į/iš Klaipėdos m. galėtų pasiskirtyti per A1 (Vilniaus pl.), ypač pietine 
miesto kryptimi, o Palangos kryptimi galėtų išvažiuoti per A1 ir Jakų sankryžą. Siekiant užtikrinti 
maksimalų pralaidumą, C-kat./Tilžės g. sankryža tolimesnėje perspektyvoje rekomenduojama 2-jų lygių. 
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Inžinerin ė infrastrukt ūra 
 

Planuojamoje teritorijoje numatoma sukurti bei išvystyti visą reikalingą inžinerinę infrastruktūrą. 
Požeminės inžinerinės komunikacijos (elektros, ryšių linijos, dujotiekis, vandentiekio bei ūkinių ir lietaus 
nuotekų tinklai) numatomos planuojamų gatvių koridorių ribose. Inžinerinių tinkle brėžinyje pateikti 
gatvių koridoriai su visomis komunikacijomis.  

 
Elektros tiekimas 
Esamas 10 kV elektros oro linijas, kertančias planuojamas visuomeninės paskirties ir vakarinę 

gyvenamąsias teritorijas planuojama sukabeliuoti, t.y. pakeisti požeminiais kabeliais inžinerinių tinklų 
koridorių ribose.  

Numatoma išvystyti 0,4 ir 10 kV elektros paskirstymo tinklą gatvių infrastruktūros koridorių 
ribose. Elektros energijos tiekimas į planuojamus objektus numatomas iš planuojamų transformatorinių 
(siūlomas išdėstymas numatytas Inžinerinių tinkle brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/03)). 
Prisijungimą prie esamų elektros tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal AB „Lesto“ 
išduodamas sąlygas.  

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 VI skyrių 
„Elektros linijų apsaugos zonos“. Transformatorinei nustatyta 10 m apsaugos zona. 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomas gatvių apšvietimo tinklas, kuris planuojamas vienoje D1 

kategorijos gatvės ir dviejuose C1, B1 ir keturių eismo juostų D1 kategorijos gatvių pusėje. Numatoma 
apšviesti pėsčiųjų takus. Tikslus elektros tiekimo tinklų išdėstymas turi būti spendžiamas atskirais 
projektais. 

 
Vandens tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatomi vandentiekio tinklai yra sužiedinami, prisijungiant 

nuo esamų tinklų. Vartotojų pajungimas prie vandentiekio tinklų sprendžiamas atskirais techniniais 
projektais pagal vandentiekio tinklus eksploatuojančios įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Techniniu projekto metu gaisrams gesinti bus numatoma įrengti antžeminius priešgaisrinius 
hidrantus. Atstumai tarp hidrantų ne didesni kaip 200 m. Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau 
kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. 

Klojant naujus vandentiekio tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o 
nesant galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 

 
Nuotekų šalinimas 
Numatyta surinkti planuojamose teritorijose susidariusias buitines nuotekas į naujai suplanuotą 

ūkinių nuotekų kanalizaciją prijungiant prie miesto nuotekų tinklų infrastruktūros. Vartotojų pajungimas 
prie nuotekų tinklų sprendžiamas atskirais techniniais projektais pagal nutekų tinklus eksploatuojančios 
įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Klojant naujus nuotekų tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o nesant 
galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Paviršinių nuotekų surinkimas numatomas iš numatomų užstatyti netaršių teritorijų. Paviršiaus 
nuotėkas numatyta surinkti į naujai numatomus paviršinių nuotekų kanalizacijos tinklus. Prieš išleidžiant 
paviršines nuotekas būtina išvalyti. Paviršinių vandenų infiltracija į gruntus nėra galima. 

Numatoma sumažinti centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį (numatomas 
paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms). 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 
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Dujų tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatoma įrengti skirstomąjį vidutinio slėgio dujotiekio 

tinklą. Numatoma prisijungti prie planuojamoje teritorijoje esamų dujotiekio tinklų.  
Tikslus dujų tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 

projektais. 
Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 IX skyrių 

„Dujotiekių apsaugos zonos“. 
 
Šilumos tiekimas 
Šilumos tiekimą į formuojamus sklypus planuoti pagal Energijos rūšies ir naudojimo šildymui 

Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkrečią energijos rūšį spręsti techninių projektų 
rengimo metu.  

 
Telekomunikacijų tinklai ir ryšiai 
Siūloma įrengti ryšių kanalizaciją šviesolaidinio interneto, kabelinės televizijos bei kitų laidinių 

komunikacijų atvedimui. 
Planuojamuose gatvių koridoriuose, nevažiuojamoje dalyje, numatytos telekomunikacijų tinklų 

vietos. Tikslus ryšių tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 
projektais. Sklypų tvarkymo projektų rengimui išsiimti atskiras projektavimo sąlygas. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 I skyrių 
„Ryšių linijų apsaugos zonos“. 
 
Pastabos: 

• Planuojamose teritorijose yra valstybei priklausančių drenažo rinktuvų. Naujai suformuotų sklypų 
sausinimą, drenažo rinktuvų, mažesnių kaip d125, išdėstymą bei įrengimą spręsti techniniais 
projektais.  

• Sklypuose, kuriuose yra įrengti melioraciniai grioviai, statybos metu jie turi būti nesugriaunami. 
Techninio projekto metu turi būti tikslinama užstatymo zona vadovaujantis LR Melioracijos 
įstatymo nuostatomis.  

 
Naujai planuojamiems inžineriniams tinklams nustatyti servitutai. 

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 
(tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti 
daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). Žemės 
savininkas įpareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, 
leisti jo naudojamame žemės sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus 
apsaugos zonos ribose. 

Detaliuoju planu numatyti servitutai: 

Nr. Servitutas žemės 
sklypui, Nr. 

Servituto aprašymas 

S1 1 Kelio servitutas (203) - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) - 821 m² 
S2 1 Servitutas (202) - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis) - 2483 m² 
 

Želdynai 
 
Vadovaujantis informacija iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 

planuojama teritorija nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 gamtosaugines 
teritorijas. Planuojamoje teritorijoje neužfiksuota saugomų gyvūnų ar augalų rūšių. Planuojama teritorija 
yra skurdi augalija, didžiausią jos dalį užima pievos, ariama žemė.    
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Tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir 
laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, darbus dirvožemis paskleidžiamas 
apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius išvežamas bei panaudojamas kitų 
teritorijų rekultivavimui. 

Atskirųjų želdynų teritorijose ir prie projektuojamų gatvių siūloma apsodinti želdiniais. Želdiniai 
ir jų sodinimo vietos detalizuojamos techniniu projektu rengimo metu. 

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskitųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventojų pasyviam ir aktyviam poilsiui.  

Rengiant techninius projektus gatvių raudonųjų linijų ribose esančiose žaliosiose juostose bus 
numatytos želdinių juostos. Šios želdinių juostos taip pat apsaugos gyvenamąsias ir visuomeninės 
paskirties teritorijas nuo stadiono bei transporto priemonių sukeliamo triukšmo ir taršos.  

Tvarkant, projektuojant, kertant, genint želdinius ir želdinių grupes planuojamos teritorijos ribose, 
būtina vadovautis LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, LR Aplinkos ministro 2008-01-29 įsakymu Nr. D1-62 „Dėl atskirųjų želdynų apsaugos ir 
tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento 
patvirtinimo“ ir LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir 
medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. Želdynų tvarkymo darbams vykdyti turi buti rengiami atskiri 
želdynų tvarkymo projektai. 

Viešuose erdvėse draudžiama sodinti teršiančius aplinką medžius ir krūmus, želdinius su 
nuodingais vaisiais ar kitomis augalo dalimis, želdinius su dygliuotomis šakutėmis ar lapais, bei su 
valgomaisiais vaisiais. 

Rengiant suformuotų sklypų sutvarkymo techninius projektus, sklypai turi buti planuojami taip, 
kad būtų išlaikyta priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemųs sklypo ploto (pagal LR 
Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“): 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Žemės sklypų paskirtis Želdynų, įskaitant vejas ir 
gėlynus, plotas nuo viso 
žemės sklypo ploto, % 

Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios 
paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

25 

Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) 
gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių 
grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos 
namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamiesiems 
pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

30 

Visuomeninės 
paskirties teritorijos 

Žemės sklypai, skirti mokslo paskirties pastatams:  
vaikų darželiams, lopšeliams 60 
bendrojo lavinimo mokykloms 50 

Žemės sklypai, skirti gydymo paskirties pastatams:   
sanatorijoms 45 
ligoninėms, klinikoms, slaugos namams 35 

Žemės sklypai, skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, 
kitų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų išlaikomų įstaigų 
administraciniams pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; 
religinės paskirties pastatams ir religinių bendruomenių ir 
bendrijų veiklai; kultūros paskirties pastatams ir kitiems 
pastatams visuomeninės paskirties teritorijose 

15 

Komercinės paskirties 
objektų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; 
administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir 
savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių 
biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) 
pastatams; prekybos paskirties pastatams 

15 



2013/43/MDP/07/01 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
(SPRENDINIAI) 

Dokumento Nr. 2013/43/MDP/07/01 
Lapas 23 

Lapų 42 
Laida 0 

 

Žemės sklypai, skirti kitiems pastatams komercinės 
paskirties objektų teritorijose 

10 

Susisiekimo ir 
inžinerinių 
komunikacijų 
aptarnavimo objektų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir 
garažų paskirties pastatams, elektroninių ryšių 
infrastruktūros ir kitiems statiniams ir įrenginiams 
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijose 

12 

Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos 

Žemės sklypai, skirti susisiekimo komunikacijoms, 
inžineriniams tinklams ir vandenvietėms 

normuojami pagal STR 
2.06.04:2014 „ Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ ir kita 
 

Sprendinių įgyvendinimo programa 
 

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą galima išskirti į du etapus: pasirengimo etapą ir 
įgyvendinimo etapą.  

Pasirengimo etapą sudarytų suprojektuotų sklypų kadastriniai matavimai, jų įregistravimai, 
įstatymų nustatyta tvarka žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, toliau atskirų sklypų 
vystymo planai ir/ar techninių projektų rengimai planai.   
 Projekto sprendinių įgyvendinimo etapiškumas galimas sekantis (4 pav): 

 
4 pav. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (etapiškumas) 

 
I etapas. 
Siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostas, skirtas gatvių ir centralizuotiems inžinerinės 
infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti, t.y: 
• C1 kategorijos gatvės įrengimas. Atsižvelgiant, kad formuojamos C1 kategorijos gatvės koridorių 

kerta privatūs žemės sklypai, gatvė gali būti įrengiama dalimis: 
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1a poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas laisvoje valstybinėje žemėje, atkarpa nuo 
šiaurinėje dalyje planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve iki Tilžės gatvės. 
1b poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas, atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūras, atkarpa nuo Klemiškės gatvės iki planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve.    

• dalis B1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa nuo C1 kategorijos gatvės iki planuojamos D1 
kategorijos gatvės (kelio A13 dublis).  

• D1 kategorijos gatvių įrengimas, atkarpa nuo šiaurinėje dalyje planuojamos C1 kategorijos gatvės, 
rytinėje dalyje kelio A13 dublio įrengimas iki esamo išvažiavimo į kelią A13.  

• dalis D1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa įsiterpusi tarp planuojamų visuomeninės paskirties 
teritorijų (mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro).  
Įvertinant, kad gyvenamosios paskirties teritorijos plėtra (esanti tarp Barškių ir planuojamos C1 
kategorijos gatvių) numatyta koncepcijos rengimo stadijos vystymo I-ame etape, D1 kategorijos 
gatvės atkarpą numatoma įrengti šiame sprendinių įgyvendinimo etape.      

Tai pat I etape siūloma įrengti sporto ir sveikatingumo kompleksą su nauju stadionu. Remiantis 2013 m. 
UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ parengta Stadiono 
perspektyvų regione studija (galimybių studija) sporto komplekso teritorija bus įgyvendinta 4 etapais: 

1 – įrengiama futbolo stadionas su aikšte ir 8000 žiūrovų vietų tribūnomis, sporto ir sveikatingumo 
komplekso pastato dalis (futbolo treniruočių salė su tribūnomis, apšilimo salė su treniruokliais, 
persirengimo ir buitinės patalpos, kavinė su 100 sėdimų vietų) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
2 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (ledo ritulio arena su žiūrovų 
tribūnomis, rankinio salės ir futbolo salė su žiūrovų tribūnomis, dvi dvikovinių sporto šakų salės, 
sunkiosios atletikos salė, salė tinklinio aikštelei) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
3 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (lengvosios atletikos aikštė su 
žiūrovinėmis tribūnomis, dvi paplūdimio tinklinio aikštelės (numatoma šio etapo trukmė – 1 metai);    
4 – įrengimas sportininkų apgyvendinimo pastas su reikalinga infrastruktūra (numatoma šio etapo 
trukmė – 1 metai). 

 
II etapas. 
Šiame etape siūloma vystyti vakarinėje dalyje suplanuotas gyvenamąsias, komercinę ir atskirųjų želdynų 
teritorijas su būtinomis inžinerinių komunikacijų koridorių juostomis skirtomis D1 kategorijos gatvėms ir 
centralizuotos inžinerinės infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. 
Prie aukščiau minėtų teritorijų siūlomos trys privažiavimo alternatyvos: 
I – galimas privažiavimas iš Klemiškės gatvės įrengiant Barškių gatvės atkarpą nuo Klemiškės gatvės iki 
planuojamos D1 kategorijos gatvės. Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia 
atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.     
II – galimas privažiavimas iš planuojamos I etape C1 kategorijos gatvės, įrengiant dviejų eismo juostų B1 
kategorijos gatvės atkarpą nuo sankryžos Nr. 1 iki sankryžos Nr. 2, taip pat įrengiant Barškių gatvės 
tęsinio atkarpą tarp planuojamų D1 ir B1 kategorijų gatvių. 
III – galimas privažiavimas iš Tilžės gatvės įrengiant Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytą C2 
kategorijos gatvę šalia geležinkelio.   
Aukščiau minėtų gatvių koridorių juostose taip pat siūloma įrengti ir eksploatuoti centralizuotus 
inžinerinius tinklus.   
 
III etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti suplanuotą socialinę infrastruktūrą, t.y. vaikų darželio, mokyklos bei 
pirminės sveikatos priežiūros centro statybas. Taip pat siūloma įrengti atskirųjų želdynų teritorijas 
formuojamas šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro teritorijų, pritaikant gyventojų 
pasyviam ir aktyviam poilsiui.  
 
II/IV etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostą, skirtą Kauno gatvės tęsinio (B1 
kategorijos gatvės), atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos gatvės, ir centralizuotiems inžinerinės 
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infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. Šios gatvės įrengimas priklauso nuo koncepcijos stadijos 
metu nagrinėjamos teritorijos vystymo, todėl šį etapą siūloma vystyti sekančiai: 

• Pirma - plėtojantis koncepcijos I-ame etape numatytoms gyvenamosioms teritorijoms bei esant 
poreikiui, įrengiamos B1 kategorijos gatvės (atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos 
gatvės), dvi eismo juostos; 

• Antra - iškeliant planuojamoje teritorijoje esamą dujų skirstymo stotį ir įrengiant Kauno gatvės 
tęsinio atkarpą nuo Tilžės gatvės iki Barškių gatvės (keturias eismo juostas), įrengiamos B1 
kategorijos gatvės  - keturios eismo juostos.  

 
Pastaba: 

• Sprendinių įgyvendinimo etapai gali būti vystomi savarankiškai, nepriklausomai vienas nuo kito, 
o siūlomas etapiškumas yra rekomendacinio pobūdžio.  

 
Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo finansavimo šaltinių galimi du variantai: 

I – viešosios ir privačios partnerystės modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš 
privačių skolintų lėšų; 

II – viešasis modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš ES paramos, valstybės ir 
savivaldybės biudžeto lėšų. 

 
Investicijos 

 
Pagrindinės investicijos pateikiamos aiškinamojo rašto priede Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.  
Investicijos paskaičiuotos remiantis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamasiais 

ekonominiais rodikliais XXII, sudarytais pagal 2014 m. spalio mėn. Statinių statybos skaičiuojamąsias 
kainas  (UAB „Sistela“, Vilnius 2014, įregistruota VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre 2014-10-
31 Nr. B-14-021). 

 
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams aprašas 

 
Barškių gatvės, C1 ir C2 kategorijų gatvių įrengimui šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės 

poreikiams paimamų žemės sklypų plotai. 
 

1. Žemės sklypų savininkai ir (ar) kiti žemės naudotojai, jų gyvenamųjų vietų ar buveinių adresai 

Žemės sklypų registro išrašų ir savininkų deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenys yra iš VĮ 
“Registrų centras”.  

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr.

Žemės sklypo nuosavybė Žemės sklypo savininkų deklaruota gyvenamoji vieta 

2101/0036:81 Juozas Garbačiauskas Barškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 
Elena Žilienė Klemiškės g. 16 Klaipėda 

2101/0036:158 UAB “Brendan Company” Šaulių g. 7-10 Klaipėda 
2101/0036:100 Stanislava Gražina 

Puodžiukaitienė 
Naftininkų g. 8-36 Mažeikiai 

Aivaras Kazlauskas Skruzdynės g. 10-2 Neringa 
2101/0036:163 Adomas Ramanauskas Išvyko į užsienio valstybę Vokietija 
2101/0036:75 Justinas Remėza Saulės g. 18 Klaipėda 
2101/0036:98 Loreta Pocienė Jaunystės g. 8-19 Klaipėda 
2101/0036:296 Kazimieras Lukošius Klemiškės g. 45 Klaipėda 
2101/0036:168 Genovaitė Čiūželienė Jaunystės g. 22-5 Klaipėda 
2101/0036:60 Vidmantas Čejauskas Spindulio g. 7 Klaipėda 
2101/0036:26 Basė Benetienė Saulės g. 6 Klaipėda 
2101/0036:25 Steponas Banys Sruojos g. 5 Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 

Aloyzas Barkus Siauroji g. 9 Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav. 
2101/0036:88 Vytautas Lastauskas Liubeko g. 17-21 Klaipėda 
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2101/0035:51 Lietuvos Respublika; 
Valstybinės žemės patikėjimo 
teisė: Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos.  
Sudaryta nuomos sutartis su 
UAB “Rūta” 

 
Gedimino pr. 19 Vilniaus m.  
 
 
 
 
Klaipėdos r. sav. Dovilų mstl. 

 
2. Žemės sklypų adresai, unikalūs ir (ar) kadastriniai numeriai, taip pat žemės sklypų bendras plotas ir 
visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo dalis (kai paimama tik dalis žemės sklypo) 

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 

Žemės sklypo 
unikalus Nr. 

Žemės sklypo 
adresas 

Žemės sklypo 
plotas, ha 

Visuomenės poreikiams 
paimamo žemės sklypo dalis, ha 

Barškių gatvės įrengimui 
2101/0036:81 2101-0036-0081 Klaipėdos m. 0,3000 0,0281 

C1 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0036:158 4400-0469-8117 Klaipėdos m. 1,3740 0,1391 
2101/0036:100 2101-0036-0100 Klaipėdos m. 1,9897 0,1570 

2101/0036:163 4400-0545-5232 Klaipėdos m. 1,0000 0,0955 
2101/0036:75 2101-0036-0075 Klaipėdos m. 1,0366 0,0998 
2101/0036:98 2101-0036-0098 Klaipėdos m. 1,0000 0,1053 
2101/0036:296 4400-2852-5000 Klaipėdos m. 0,1869 0,1869 
2101/0036:168 4400-0560-3658 Klaipėdos m. 1,4000 0,4995 
2101/0036:60 2101-0036-0060 Klaipėdos m. 0,7100 0,0486 
2101/0036:26 2101-0036-0026 Klaipėdos m. 0,9302 0,0411 
2101/0036:25 2101-0036-0025 Klaipėdos m. 1,1400 0,0383 
2101/0036:88 2101-0036-0088 Klaipėdos m. 1,2200 0,0272 

C2 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0035:51 2101-0035-0051 Klaipėdos m. 

Tilžės g. 67 
4,0165 0,2546 

 
3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka su privačių ir valstybinių žemės sklypų ribomis 
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4. Tikslai, kuriais numatoma naudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę  

Sklypai ar sklypų dalys visuomenės poreikiams paimami su tikslu įrengti Barškių gatvę ir 
Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytas C1 ir C2 kategorijos gatves.  

Šiuo metu Barškių gatvė yra žvyruota (apie 0,64 km ilgio, ~5,5 m pločio, dviejų eismo juostų), 
nėra įrengti pėsčiųjų takai, nenustytos gatvės raudoniosios linijos atitinkančios STR 2.06.04:2014 “Gatvės 
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” nuostatas. Planuojamas Barškių gatvės koridorius 
skirtas įrengti reglamentuotą važiuojamąją dalį su kitais gatvės elementais (šaligatviais, pėsčiųjų takais), 
inžinerinius tinklus. Gatvė suformuos svarbią planuojamos teritorijos jungtį su miesto pagrindinėmis ir 
aptarnaujančiomis gatvėmis. Iš šios gatvės patenkama į esamas privačias žemės sklypų teritorijas.  

C1 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis, pagrindinė keleivių viešojo 
susisiekimo linija. Gatvės koridorius planuojamas atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį 
planą, į planuojamoje teritorijoje parengtus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, kurie formuoja 
C1 kategorijos gatvės 40 m pločio raudonąsias linijas. Tai pat ši gatvė yra pagrindinė susisiekimo jungtis 
su planuojamoje teritorijoje formuojamu sportiniu kompleksu, su formuojamomis pagalbinėmis gatvėmis.    

C2 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis. Gatvės koridorius planuojamas 
atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir privačią nuosavybę. Vadovaujantis statybos 
techniniais reglamentais C2 kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų projektuojamas minimalus 
t.y. 20 m. Tai pat ši gatvė yra optimaliausia susisiekimo jungtis su planuojamoje teritorijoje formuojamais 
gyvenamaisiais sklypais. 

 
5. Kitos visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams 

galimybės  

 5.1 Kitų sklypų išpirkimas 
Kitos galimybės nenagrinėjamos, kadangi Barškių gatvė yra esama; C1 kategorijos gatvės 

koridoriui šiaurinėje dalyje, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, suplanuoti žemės sklypai; 
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taip pat C1 ir C2 kategorijos gatvės koridoriai numatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose. 
Dėl šių priežasčių gatvių koridorių alternatyvaus sprendimo, išperkant kitus sklypus, nėra. 

5.2 Status quo, esamos padėties išlaikymas 
Analizėje nagrinėjami status quo išlaikymo teritorijos kaštai ir nauda. Esamos padėties išlaikymas 

komplikuotų planuojamos teritorijos plėtrą, kadangi Barškių gatvė, C1 ir C2 kategorijų gatvės yra 
svarbios susisiekimo jungtys. Išlaikant esamą padėtį planuojamoje teritorijoje neatsirastų visuomeniniai 
objektai (sporto kompleksas), nebūtų galimybės plėstis gyvenamosioms teritorijoms.  

 
6. Visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo procedūros dalyvius, 
kurie dėl to patirs naudos ar nuostolių 

Barškių gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:81: Juozas Garbačiauskas, gim. 1948-12-27;  
      Elena Žilienė, gim. 1946-03-31. 

C1 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:158: UAB “Brendan Company”, a.k. 300517424;    
Kad. Nr. 2101/0036:100: Stanislava Gražina Puodžiukaitienė, gim. 1939-04-06; 
            Aivaras Kazlauskas, gim. 1973-04-08; 
Kad. Nr. 2101/0036:163: Adomas Ramanauskas, gim. 1952-06-29;   
Kad. Nr. 2101/0036:75: Justinas Remėza, gim. 1922-08-06;   
Kad. Nr. 2101/0036:98: Loreta Pocienė, gim. 1978-07-17;  
Kad. Nr. 2101/0036:296: Kazimieras Lukošius, gim. 1932-11-14;  
Kad. Nr. 2101/0036:168: Genovaitė Čiūželienė, gim. 1948-02-12;  
Kad. Nr. 2101/0036:60: Vidmantas Čejauskas, gim. 1971-07-04;  
Kad. Nr. 2101/0036:26: Basė Benetienė, gim. 1941-07-20;  
Kad. Nr. 2101/0036:25: Steponas Banys, gim. 1945-01-27; 
       Aloyzas Barkus, gim. 1949-06-21; 
Kad. Nr. 2101/0036:88: Vytautas Lastauskas, gim. 1976-07-06. 

C2 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 
4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0035:51: Sudaryta nuomos sutartis su UAB “Rūta”, a.k. 163162447.    
 

7. Visuomenės poreikio tenkinimo ir žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros 
atlikimo (toliau kartu – projekto įgyvendinimas) ir galimybių, sąnaudų ir naudos skaičiavimas 

a. Žemės sklypų (jo dalių) paėmimo visuomenės poreikiams projekto sąnaudų ir naudos 
skaičiavimas 

Barškių gatvės įrengimui: 
 Kompensacija už žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) dalį (0,0281 ha) jo naudotojui 

skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos” aktualią redakciją: 



2013/43/MDP/07/01 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
(SPRENDINIAI) 

Dokumento Nr. 2013/43/MDP/07/01 
Lapas 29 

Lapų 42 
Laida 0 

 

Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal Registrų centro 
2016 m. nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Sklypo dalies paimamo visuomenės poreikiams kaina 
pagal Registrų centro 2016 m nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 
1. 2101/0036:81 17 000  ~1 600 

 
Pastaba: 
  Atsižvelgiant, kad šalia sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) yra valstybinė žemė, todėl 
vadovaujantis LR Žemės įstatymo 1994-04-26 Nr. I-446 47 straipsnio “Atlyginimas už visuomenės 
poreikiams paimamą žemę” 1 punktu “Kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, 
žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos 
vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi 
su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu” yra galimybė su savininko sutikimu jam suteikti 
0,0281 ha valstybinės žemės sklypą. 
 
C1 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Kompensacija už žemės sklypų (ar jo dalių) jo naudotojui skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos” aktualią redakciją: 

Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal 
Registrų centro 2016 m. 
nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Visuomenės 
poreikiams 

paimamo žemės 
sklypo dalis, ha 

Sklypo dalies paimamo visuomenės 
poreikiams kaina pagal Registrų 
centro 2016 m. nustatytą vidutinę 

rinkos vertę, Eur 
1. 2101/0036:158 71 800 0,1391 ~7 300 
2. 2101/0036:100 629 000 0,1570 ~50 000 
3. 2101/0036:163 53 200 0,0955 ~5 100 
4. 2101/0036:75 55 000 0,0998 ~5 300 
5. 2101/0036:98 53 200 0,1053 ~5 600 
6. 2101/0036:296 26 100 0,1869 ~26 100 
7. 2101/0036:168 73 100 0,4995 ~26 100 
8. 2101/0036:60 38 500  0,0486 ~2 640 
9. 2101/0036:26 49 700 0,0411 ~2 200 
10. 2101/0036:25 60 200 0,0383 ~2 020 
11. 2101/0036:88 64 200 0,0272 ~1 430 

Suma: ~133 790 
 
C2 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 47 straipsnio nuostatomis išnuomoto 
valstybinio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:51 (Unikalus Nr. 2101-0035-0051) nuomos 
sutartis su UAB “Rūta” bus keičiama iš 4,0165 ha žemės sklypo ploto į 3,762 ha žemės sklypo plotą 
(esamo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0035:51) plotas sumažinamas 0,2546 ha).         

 
Kitos išlaidos susidarančios dėl gatvių įrengimo paskaičiuotos aiškinamojo rašto priede Nr. 3.  
 

b. Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo 

Visuomenės gaunamą naudą sudarytų gatvių įrengimas, t.y. privažiuoti prie numatomo sporto 
komplekso, suplanuotų gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų.   

 
c. Tiesioginis poveikis esamų savininkų ir (ar) naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms, gamtos 

ištekliams (žemės ūkio naudmenoms, derlingajam dirvožemiui, miškui, vandens telkiniams, 
natūraliam kraštovaizdžiui ir kitkam) 

Šiuo metu aplinkinių sklypų savininkų ar naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygos nepablogėtų, 
kadangi sklypai yra žemės ūkio paskirties, o sklypas kad. Nr. 2101/0035:51 yra Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, kurioje yra pastatai – garažai, nuosavybė: Lietuvos Respublika. 
Sklypo dalies paimama visuomenės poreikiams nėra užstatyta.  
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Taip pat teritorijose kuriose vykdomi gyvenamųjų namų statybos darbai atsirastų asfaltuoti 
privažiavimai, pėsčiųjų takai. Įrengiant Barškių gatvės koridorių (išasfaltavus gatvę, įrengiant pėsčiųjų 
takus) pagerėtų gyventojų aplinkos oro kokybė, sumažėtų avarijų tikimybė.   

Įrengiant C1 ir C2 kategorijos gatvių koridorius ženkliai išaugtų aplinkinių sklypų investicinė 
vertė,   būtų įmanomos investicijos į potencialiai plėtrai palankias gretimas teritorijas. 
 

7.4. Projekto įgyvendinimo ir kitų galimybių grynosios esamos vertės skaičiavimas 

 Projekto įgyvendinimo esamą vertę sudarys žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams 
sąnaudos, išlaidos topografinės nuotraukos su teritorijų planavimo dokumentų (formavimo ir pertvarkymo 
projektais) parengimais, žemės sklypų įregistravimas VĮ ,,Registrų centras“, techninių projektų rengimas 
bei statybos darbų išlaidos, kas ir sudarys bendrą projekto įgyvendinimo grynąją vertę. Nauda išreikšta 
pinigais iš projekto nebus gaunama, kadangi projektu bus kuriama viešoji infrastruktūra. 

 
7.5 Projekto įgyvendinimo rizikos, numatomos jų valdymo priemonės 

 Išskirtos pagrindinės rizikos yra būdingos projektams, kuriuos įgyvendinant vykdoma statinių 
statyba, rekonstrukcija, remontas ar kitaip naudojamos statybinės medžiagos. Pagal teorinius rizikų 
klasifikavimo principus statybos rizikų grupė priskirtina specialioms rizikoms, kadangi jos susijusios su 
specialių rinkų segmentais. Taip pat statybos rizikomis galima vadinti bet kokius veiksnius, kurie daro 
neigiamą poveikį statybos trukmei, sąnaudoms ir kokybei. Vertinant pinigų srautais, statybos rizikų 
grupės rizikos turi tiesioginę įtaką projekto investicijų į statybos, rekonstravimo darbus išlaidoms.  

 Projekto įgyvendinimo rizikos grupės gali būti, šios: projektavimo klaidų, vėlavimo atlikti 
statybos darbus, atliktų statybos darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams, statybos 
darbų sąnaudų padidėjimo, techninės specifikacijos netikslumų ar projektinės dokumentacijos neatitikties 
projekto tikslams, žemės ar kito turto nuosavybės apribojimų, specialiųjų reikalavimų turtui, naujų 
technologijų atsiradimo ar naujų technologijų panaudojimo projektui įgyvendinti neigiamomis fizinėmis 
ir teisinėmis sąlygomis, darančiomis įtaką turto vertės ar jo naudingumo sumažėjimui, vėlavimo išduoti 
statinio projektavimo sąlygų sąvadus, vėlavimo išduoti statybos leidimus rizikos.   

 
 7.6 Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė 

 Jautrumo analizėje identifikuoti pagrindiniai projekto kritiniai kintamieji, darantys didžiausią įtaką 
projekto rezultatams. Įvertinus, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nuokrypiai veikia analizuojamo 
investicijų projekto rezultatus, galima teigti, kad  nei vienas  nagrinėjamų sąnaudų pokytis nelemia 
didelių projekto rezultatų pokyčio. Laikytina, kad ši investicija nėra rizikinga, kadangi nei viena iš 
prielaidų negali būti traktuojama, kaip kritinis veiksnys. 

 
 7.7 Išvados dėl žemės sklypų tinkamumo projektui įgyvendinti 

Projekto tikslas – 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.  

Kadangi vienas iš planavimo tikslų yra sporto komplekso įrengimas, tad jo funkcionavimui 
reikalingas geras pasiekiamumas nuo išorinio susisiekimo tinklų. Todėl būtinas C1 kategorijos gatvės 
įrengimas.  

Planuojamoje teritorijoje Barškių, C1 ir C2 kategorijos gatvių įrengimas sieks sudaryti prielaidas 
tolesnei besirobijančių teritorijų plėtrai, tinkamam planuojamų objektų aptarnavimui.   
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7.1.4. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 
 

Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas:  
• teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai; 
• poveikis socialinei aplinkai; 
• poveikis ekonominei aplinkai;  
• gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui;  
• urbanistinio ir paveldo objektų aspektu; 
• transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu; 
• paveldosauginiu aspektu; 
• aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu; 
• saugaus eismo aspektu;  
• valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtros aspektu. 

 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) planuojamos veiklos srities požiūriu. 

1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius? 
Detaliojo planavimo tikslas yra 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. Įgyvendinus 
detaliojo plano sprendinius planuojama teritorija bus urbanizuojama, kuriama teritorijos susisiekimo ir 
inžinerinė infrastruktūra, kuriama socialinė infrastruktūra. Bus sukurtos naujos darbo vietos.  

 
2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra? 
 Planuojamos teritorijos plėtrai turės teigiamą įtaką. Teritorija bus sistemingai urbanistiškai sutvarkyta, 
įrengta infrastruktūra, bus racionaliai išnaudojamas planuojamos teritorijos potencialas. 

 
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas? 
 Įgyvendinus planavimo tikslus numatomas teigiamas ilgalaikis efektas.  
 
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis? 
 Galimas teigiamas visų sprendinių poveikis. 
 
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato veiklos sritims neigiamo poveikio. Ypač socialiniai 

sričiai numatomas teigiamas poveikis, nes bus sukurta kokybiška nauja gyvenamoji aplinka, numatyta 
būtina socialinė infrastruktūra. Formuojamos atskirųjų želdynų teritorijos. 

 
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato jokiai veiklos sričiai neigiamo poveikio. 
 
Socialinės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gyventojų užimtumą? 

Sprendinių įgyvendinimas sukurs prielaidas vystyti verslą, naujų statybų darbams bus sukurtos naujos 
darbo vietos.  
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3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidą? 
Numatomas gyventojų koncentracijos padidėjimas planuojamoje teritorijoje. 

   
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą? 

Švietimui sprendiniai turės teigiamą įtaką, nes planuojamoje teritorijoje numatoma mokykla, vaikų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, taip pat pirminės sveikatos priežiūros centras. Bus sukurtos prielaidos 
bendruomenės kultūrinei ir poilsio veiklai plėtoti.  

 
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus asmenis,   

jaunimą, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)? 
Visoms miesto bendruomenės socialinėms grupėms bus sukuriamos prielaidos pagerinti gyvenimo 
kokybę, didinti užimtumą.  
 

6. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą? 
Dėl naujų visuomeninės, gyvenamojo ir komercinio ploto pagerės socialinė buklė. Naujos želdynų 
teritorijose įrengtos poilsio aikštelės, nauji takai turės teigiamą itaką žmonėms ir jų sveikatai. 

 
Ekonominės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių 
ekonominę plėtrą; padidins ar sumažins regionų skirtumus? 
Nagrinėjama teritorija neturės įtakos regioninei plėtrai. Sprendinių įgyvendinimas spartins ekonominę 
plėtrą, padidės teritorijos patrauklumas investicijoms. Kiekvienas naujai atsiradęs ūkinis subjektas 
teigiamai veiks vietovės ekonominę raidą, atsiradus naujoms statyboms atsiras naujų darbo vietų. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendruosius pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių 

struktūros pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
3. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam 

naudojimui? 
Sprendinių įgyvendinimas poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui neturės. 

 
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas? 

Sprendinių įgyvendinimas sudaro prielaidas pritraukti struktūrinių fondų investicijas, palankias sąlygas 
lokaliam verslui. 
 

5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos sąnaudų pokyčius? 
Įtakos neturės. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos pajėgumų panaudojimą? 

Esamų gamybos pajėgumų nėra, todėl sprendinių įgyvendinimas poveikio neturės. Sukuriamos 
prielaidos verslo kūrimui, naudojančiam modernias ekologiškas technologijas. 

 
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio rinkose? 
Įtakos neturės. 

 
8. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti valstybės ar savivaldybių biudžetams (pajamos ar 

išlaidos gali padidėti, sumažėti ar kita)? 
Įrengus sporto kompleksą su nauju stadionu bei komercinės paskirties plotus, savivaldybės pajamos 
padidės. 
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Gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę? 
Aplinkos oras 
            Metodas 

Oro taršos vertinimas susideda iš dviejų dalių: 
• vietinės taršos įtakos į regioninę ir globalinę taršą nustatymo t.y. metinio teršalų emisijos kiekio 

skaičiavimo planuojamos teritorijos gatvėse ir keliuose;  
• vietinės taršos nustatymo t.y. teršalų koncentracijos sklaidos detaliojo plano ribose skaičiavimo; 

Oro teršalų sklaida sumodeliuota 2020 metams. Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai 
skaičiuojami naudojant programinį paketą COPERT 4 (Computer program to calculate emissions from 
road transport), vėliau jie perskaičiuojami į emisijų faktorius, kurie naudojami modeliuojant oro taršą su 
Lakes Environmental Aermod 8 programiniu paketu. Oro teršalų emisijų faktoriai nuo šalia esančio 
geležinkelio, paskaičiuoti pagal teršalų, išmetamų į atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, 
vertinimo metodiką LAND 18-20111. Oro tarša skaičiuojama įvertinant eismo intensyvumą, eismo sudėtį 
(lengvųjų ir sunkiasvorių autotransporto priemonių santykis), vidutinį lengvojo ir sunkiojo autotransporto 
tolygaus važiavimo greitį, oro teršalų emisijas kelių tinkle, bei aplinkos temperatūros ir slėgio rodiklius, 
sieros ir sunkiųjų metalų kiekius degaluose. Naudojama programa yra specialiai pritaikyta teršalų emisijų 
iš automobilių skaičiavimui Lietuvoje. Visi programos parametrai ir skaičiavimams naudojami duomenys 
yra paruošti pagal bendrą Lietuvos automobilių parko sudėtį, meteorologines sąlygas ir naudojamo kuro 
sudėtį.  

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus  2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-
200 "Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijų patvirtinimo", atmosferos oro teršalų pasklidimui nuo važiuojamosios kelio dalies 
modeliuoti pasirinktas Lakes Environmental Aermod 8 programinis paketas. Oro sklaidos modeliavimui 
atlikti, buvo naudojamas Klaipėdos meteorologinės stoties penkerių metų meteorologinių duomenų 
paketas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma, apie penkerių 
metų Klaipėdos meteorologinės stoties duomenų įsigijimą, yra pateikta prieduose. 

Apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos lyginamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeista 2010 m. 
liepos 7 d. įsakymu Nr. D1–585/V–611.  
            Apskaičiuotos teršalų emisijos nagrinėjamame tinkle 2020 metams. 

Teršalai CO2, CO, NO2, KD2,5, KD10, SO2, švinas ir benzenas į aplinkos orą išmetami kaip 
šalutiniai degimo produktai susidarantys vidaus degimo varikliuose. Švino ir SO2 emisijos tiesiogiai 
priklauso nuo naudojamo kuro sudėties. Visas šiuo metu Lietuvoje pardavinėjamas automobilinis kuras 
yra bešvinis, tačiau skaičiavimuose įvertinamas švino kiekis biokure galimai atsirandantis kaip sunkiųjų 
metalų kaupimosi biomasėje padarinys. Apskaičiuotos metinės teršalų emisijos nagrinėjamame kelių 
tinkle pateiktos 1 lentelėje. 

 
 

1 lentelė. Prognozinės metinės autotransporto teršalų emisijos nagrinėjamame kelių tinkle 2020 m. 
Teršalų emisijos 

CO2, 
t/metus 

CO, 
t/metus 

NO2, 
t/metus 

KD 2,5, 
t/metus 

KD 10, 
t/metus 

SO2, 
t/metus 

PB, 
kg/metus 

Benzenas, 
t/metus 

9909 59,77 2,76 1,13 1,36 0,12 0,56 0,43 

 
 
 

                                                 
1 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 715 „Dėl teršalų, išmetamų į 
atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodikos LAND 18-2003/m-03 patvirtinimo“ pakeitimo, 2011 m. 
birželio 29 d. Nr. D1-531, Vilnius 
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            Teršalų sklaida 
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. AV-

347 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“) į atmosferos oro teršalų 
sklaidos modeliavimą, kaip foninė tarša buvo įtraukta oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės iš 
Klaipėdos oro kokybės tyrimo stočių (OKTS). Abi OKT stotys yra nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos 
tinkamu modeliavimui atstumu (iki 2 km), bet artimesnė yra OKTS „Klaipėdos Centras“. Šios OKTS 
vidutinės metinės oro teršalų koncentracijų vertės (KD10, SO2, NO2, CO) yra naudojamos foninės taršos 
įvertinimui, tačiau ši stotis neturi statistiškai patikimos kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinės metinės 
koncentracijos, todėl naudojama Klaipėdos Šilutės plento OKT stotyje apskaičiuota vidutinė metinė šio 
teršalo koncentracija. Vertinant benzeno, kaip aplinkos oro teršalo, foninę koncentraciją, buvo naudota 
2013 metais vykdytų indikatorinių tyrimų metu gauta vidutinė metinė šio teršalo koncentracija, iš 
artimiausio tiriamajai teritorijai tyrimų taško (KLAIPĖDA10).  

Modeliavimo metu naudotas platus receptorių tinklelis sudarytas iš 12390 receptorių, išdėstytų 15 
m vienas nuo kito. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikti prieduose (priedai Nr. 4). 

 
Išvados 
Visose detaliojo plano teritorijose, kuriose yra suplanuota gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 

pastatų statyba ir kuriose teisiškai2 leidžiama šių pastatų statyba (už kelio apsaugos zonos ribų), visų 
vertintų oro teršalų koncentracijos neviršija leistinų ribinių verčių3.  

Šalia planuojamos teritorijos didžiausias linijinis oro taršos šaltinis yra magistralinis kelias A13, 
todėl planuojant teritoriją didžiausią dėmesį reikėtų skirti būtent gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
atstumui nuo šio magistralinio kelio.  

 Detalesnė visų teršalų sklaida pavaizduota oro teršalų sklaidos žemėlapiuose, kurie yra 
informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą prieduose (priedai Nr. 4). 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų 

kokybę? 
Buitinės nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus, o paviršinės 
nuotekos surenkamos, išvalomos ir tada išleidžiamos į miesto centralizuotus lietaus nuotekų tinklus. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatavimo metu vandens tarša nenumatoma. 

 
3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas? 

Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos metu, tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas 
humusingas dirvožemio sluoksnis ir laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, 
darbus dirvožemis paskleidžiamas apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius 
išvežamas bei panaudojamas kitų teritorijų rekultivavimui. Buitinės ir lietaus nuotekos į dirvožemį 
nepateks, nes numatomi objektai bus prijungti prie miesto buitinių ir lietaus nuotekų tinklų. 
Dirvožemio erozija ar padidinta tarša nenumatoma. 
 

4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę? 
Sprendinių įgyvendinimas ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės. 

                                                 
2 Remiantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, nuo magistralinio kelio A13 briaunų į abi puses yra 
nustatoma 70 metrų kelio apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie 
nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu.  
3 Sumodeliuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija lyginant su to paties 
laikotarpio leidžiama ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija lyginant su leistina 
1h ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) vidutinė metinė koncentracija lyginant su leistina metine ribine verte, 
sumodeliuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija ir KD10 bei KD2,5 vidutinės metinės koncentracijos lyginant 
su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sieros dioksido (SO2) sumodeliuotos maksimali 1 valandos ir maksimali 24 
valandų vidurkio koncentracijos lyginant su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sumodeliuotos benzeno ir švino 
vidutinės metinės koncentracijos lyginant su leistinomis metinėmis ribinėmis koncentracijomis. 
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5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes? 
Įtakos neturės. Teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką? 

Sprendiniai leis vystyti kvartalų rekreacinę zoną, suaktyvinti jos panaudojimą.  
 

7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą? 
Numatomas žemės sklypų formavimas, naujas užstatymas, pastatų aukštingumas nesuardys teritorijos 
strukturos. Sutvarkoma teritorija, nauji želdynai praturtins teritorijos fluora. Detaliojo plano 
sprendiniai nenumato formuojamų žemės sklypų teritorijos reljefo keitimo. Maksimaliai saugomas 
esamas reljefas. Teritorija numatoma sutvarkyti taip, kad būtų patraukli gyventi, lankyti, praleisti 
laisvalaikį, investuoti. 
 

8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę? 
Sprendinių įgyvendinimas leis sukurti naują aplinkos kokybę formuojant sklypus, jų apželdinimą, 
ugdant šeimininkišką požiūrį į supančią aplinką. 
 

9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus? 
Sprendinių įgyvendinimas kultūros paveldo objektams poveikio neturės, nes planuojama teritorija 
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas. Arčiausiai planuojamos teritorijos pietinėje dalyje yra kultūros 
vertybė: Joniškės kapinynas:  

� Unikalus objekto kodas - 31844;  
� Adresas - Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.;  
� Objekto reikšmingumo lygmuo - regioninis;  
� Objektas įrašytas kaip pavienis objektas;  
� Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis reikšmingumą);  
� Teritorijos plotas - 4,3847 ha. 

 
Urbanistinio ir paveldo objektų aspektu. 

UAB „Dujų sfera“ užsakymu esamos būklės stadijoje, 250 ha plotui, 2014 m. Vilniaus 
universiteto Istorijos ir Archeologijos specialistai atliko Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, 
Klemiškės gatvės ir kelio A13 Klaipėdoje istorinę ir kartografinę analizę. Ji pateikta detaliojo plano 
esamos būklės analizėje. Analizės išvados teigia, kad su Klaipėdos miesto raidai reikšmingais istoriniais 
įvykiais ar asmenimis Teritorija nesusijusi. Todėl planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos urbanistinio 
ir paveldo objektams neturės. 

 
Transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu. 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 
patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. Planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams: apie 1,0 km ilgio Klaipėdos 
miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei; apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto 
bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei; apie 4,8 km ilgio D1 kategorijos gatvėms; 
apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei. 

Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu.  

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
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prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 
2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus (sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos transporto organizavimui ir parkavimo, normuojamų 
atstumų išlaikymui neturės. 
 
Paveldosauginiu aspektu. 

Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros paveldo objektų. Arčiausiai vakarinėje dalyje 
apie 20 m nuo planuojamos teritorijos yra Joniškės kapinynas (Unikalus objekto kodas – 31844). 
Detaliojo plano esamos būklės stadijoje UAB „Dujų sfera“ užsakymu, 2014 m. birželio mėnesį Vilniaus 
universiteto Archeologijos katedros specialistai atliko Joniškės kapinyno patenkančio į planuojamą 
teritoriją, archeologinius žvalgomuosius tyrimus. Tyrimų metu, ištirtas 80 m2 plotas, nei kapų, nei 
archeologinių radinių арie archeologiškai vertingų objektų neaptikta.  

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos nekilnojamojo kultūros paveldo objektui neturės.   
 
Aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu. 

Suplanuotoje šiuo metu neurbanizuotoje planuojamoje teritorijoje galima nežymi aplinkos oro 
tarša (oro taršos skaičiavimai pateikti aukščiau “gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu„ ) padidėjus 
automobilių eismui, stovėjimo vietoms. Suplanuoti gyvenamosios, visuomeninės paskirties pastatai ir 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų pastatai bus prijungti prie centralizuotų miesto tinklų. Šildymas 
numatomas pagal Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkreti energijos rūšis bus 
spręndžiama techninių projektų rengimo metu. Azoto oksidų ir anglies monoksidų kiekiai neviršys 
leistinų normų. Aplinka, suprojektuotos gatvės, privažiavimai bus sutvarkyti, apželdinti, konfliktai 
neprognozuojami. Neigiamas poveikis nenumatomas.  

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskirųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventoji pasyviam ir aktyviam poilsiui. Planuojamos ukinės veiklos poveikis aplinkos kokybei 
ir higieninei buklei (sveikos aplinkos - atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) - neigiamas poveikis 
neprognozuojamas. 
 
Saugaus eismo aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, teritorija bus išnaudota Klaipėdos miesto plėtrai. 
Planuojama teritorija nėra urbanizuota, nėra gatvių tinklo. Šiuo detaliuoju planu numatomas B1, C1, C2 ir 
D1 kategorijų gatvių tinklas. Gatvės bus įrengtos laikantis galiojančių normatyvų pritaikant naujausias 
technologijas ir technines priemones, kurios atitinka Europos sajungos standartus ir turės teigiamos įtakos 
eismo saugumui. Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai bus nustatomi techninių projektų rengimo 
metu. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos saugaus eismui neturės. 
 
Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo pl ėtros aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, naujų sankryžų su Palangos plentu, magistraliniu keliu 
Nr. A13 neformuojama, todėl sprendiniai neturės įtakos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklų 
plėtrai.  

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatyta Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu 
A13 – dviejų lygių sankryža. Šios sankryžos suplanavimas ir įrengimas bus sprendžiamas pilnai užstačius 
koncepcijos stadijos metu suplanuotas teritorijas, tolimesniuose vystymo planuose. 
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Triukšmas 

Triukšmo monitoringas 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl strateginių triukšmo 
žemėlapių patvirtinimo“ yra patvirtinusi strateginius Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo žemėlapius 
(Lnakties, Ldvn): kelių transporto, geležinkelių transporto, bendro poveikio (suminį) ir kitus. Kadangi 
detaliojo plano ribos patenka į strateginių triukšmo žemėlapių aprėptį, atliekant triukšmo sklaidos 
skaičiavimus ir sudarant triukšmo modelį detaliajam planui, atsižvelgta į šiuos strateginius triukšmo 
žemėlapius.  

Klaipėdos m. sav. taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-11 yra patvirtinusi, kad triukšmo 
prevencijos zonų dydis Ldvn gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, yra 65 dBA. 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-334 yra patvirtinusi Klaipėdos 
miesto savivaldybės transporto paros triukšmo Ldvn prevencijos zonų žemėlapį. Triukšmo prevencijos    
zona – gyvenamosios vietovės teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina 
įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones. Pagal šį žemėlapį prie Klemiškės g., ties kuria 
eina detaliojo plano riba, fiksuotas 1-2 dBA Ldvn triukšmo viršijimas. 

Skaičiavimo ir vertinimo metodika 

Skaičiavimai atlikti triukšmo skaičiavimo programa CadnaA 4.5, naudojant triukšmo skaičiavimo 
metodiką „XPS 31-133“. Ši metodika rekomenduojama strateginiam triukšmo kartografavimui pagal 
direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Skaičiavimai atlikti 2 m aukštyje. 
Triukšmo sklaidos gardelės dydis triukšmo sklaidos žemėlapiuose yra 5 x 5 m. 

Triukšmo skaičiavimas atliktas pagal prognozuojamą 2020 m. autotransporto eismo intensyvumą 
(lengvojo ir sunkaus autotransporto dalį), vidutinį greitį, įvertinant vidutines meteorologines sąlygas, 
kelio dangą, žemės paviršių, esamą užstatymą, aplinkos (žemės) triukšmo absorbciją. Autotransporto 
triukšmas įvertintas skaičiuojant triukšmo lygį tiek nuo naujai planuojamų gatvių detaliojo plano ribose, 
tiek nuo esamų kelių (gatvių), kurios yra ties detaliojo plano ribomis: magistralinis kelias A13 Klaipėda-
Liepoja, rajoninis kelias Nr. 2215 (Tilžės g.), Klemiškės g., kiek toliau – Joniškės g. 

Atliekant triukšmo skaičiavimus, į modelį taip pat įtrauktas geležinkelio linijos triukšmas, įvertintas 
triukšmo lygis planuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse (atskirose aikštelėse numatyta nuo 100 iki 
1000 vietų automobiliams statyti) bei įvertintas triukšmo lygis stadione, simuliuojant situaciją, kad 
stadione vyksta koncertas arba sporto rungtynės ir triukšmo lygis siekia 85 dBA (vienodai dienos, vakaro 
ir nakties metu). Pagal detaliajame plane nustatytą statinių aukštingumo ribojimą stadionas negali būti 
aukštesnis nei 30 m. 
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5 pav. Triukšmo 3D modelis su reljefu, pastatais, gatvėmis, geležinkeliu, stadionu, stovėjimo aikštelėmis 

Triukšmo pasekmės  gyvenamajai bei visuomeninei aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus 
ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti 
higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
Nr. V-604. 

 
2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 
pagal HN 33:2011 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas 

L dienos,  
6-18 h, dBA 

L vakaro,  
18-22 h dBA 

L nakties,  
22-6 h dBA 

3. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 
 

60 
 

55 
 

4. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 50 45 

*apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų 

 
Triukšmo lygis vertintas tose teritorijose, kur pagal detaliojo plano zonavimą gali iškilti  

gyvenamosios paskirties (vienbučiai, dvibučiai, daugiabučiai, bendrabučiai) bei visuomeminės paskirties 
pastatai. Tarp detaliajame plane suplanuotų visuomeninės paskirties pastatų, kuriems taikomi  triukšmo 
ribiniai dydžiai pagal apibrėžimą4 higienos normoje HN 33:2011, patenka tokie objektai kaip mokykla, 
darželis, pirminės sveikatos priežiūros centras, poliklinika, sportininkų apgyvendinimo pastatas. 
Detaliajame plane suplanuoti sporto paskirties pastatai (futbolo stadionas, lengvosios atletikos aikštė, 

                                                 
4 visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į statybos techninio 
reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatas priklausantis viešbučių, 
maitinimo, kultūros, mokslo (išskyrus mokslinio tyrimo institutus, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo 
(stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos), poilsio ar specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, 
pogrupiui. 
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sporto ir sveikatingumo salių kompleksas) nepatenka tarp visuomeninės paskirties pastatų pogrupių, 
kuriems taikomi triukšmo ribiniai dydžiai pagal higienos normos HN 33:2011 reikalavimus. Triukšmo 
šaltiniai ir teritorijos zonavimas pažymėtas triukšmo sklaidos žemėlapiuose (priedai Nr. 5). 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmo lygis iš kelių, geležinkelio, automobilių stovėjimo 
aikštelių ir stadiono lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 3, 
t.y. gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritorijose pagal 
detalųjį planą), veikiamoje transporto keliamo triukšmo.  

Atskirai apskaičiuota triukšmo sklaida iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu ir rezultatas 
lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 4, t.y. gyvenamųjų 
pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritoritijose pagal detalųjį planą), 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą.  

 
Triukšmas vertintas šiais scenarijais: 
� 2020 m. suminis variantas be triukšmą mažinančių priemonių; 
� 2020 m. suminis variantas su triukšmo užtvaromis; 
� 2020 m. stadiono triukšmo renginio metu variantas. 
 
Skaičiavimų rezultatai 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmas (Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn) iš kelių, geležinkelio, 
automobilių stovėjimo aikštelių ir stadiono pateiktas triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. variantas 
be triukšmą mažinančių priemonių“. Skaičiavimai parodė, kad prie kai kurių teritorijų, kuriuose galima 
gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų statyba, reikalinga numatyti triukšmą mažinančias priemones, 
antraip triukšmo lygis viršytų ribines vertes daugiausia vakaro metu 1-4 dBA prie Klemiškės gatvės 
suplanuotose gyvenamosiose teritorijose (kvartalai Nr. 2, 4, 7, 16, 38 (žiūrėti Planuojamos teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03)) bei 2-5 dBA netoli kelio A13 
suplanuotoje mišrioje gyvenamojoje teritorijoje (47 kvartalas (žiūrėti Planuojamos teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03) Koncepcija), kurioje gali būti statomi ir 
visuomeminės paskirties pastatai. Pažymėtina, kad triukšmo lygis 47 kvartale vertintas už kelio A13 
apsaugos zonos (70 m pločio), nes pagal LR vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų 
žemės ir miško sąlygų patvirtinimo“ kelių apsaugos zonose draudžiama „6.1. statyti gyvenamuosius 
namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu“. Triukšmo sklaidos 
rezultatai be triukšmo mažinimo priemonių pateikti triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis 
variantas be triukšmą mažinančių priemonių“ (priedai Nr. 5). 

Siekiant, kad detaliojo plano sprendiniai atitiktų triukšmo higienos normos reikalavimus, 
reikalinga numatyti triukšmo užtvarų įrengimą tose vietose, kur prognozuojamas triukšmo ribinių dydžių 
viršijimas. Triukšmo užtvarų vieta pažymėta triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis variantas 
su triukšmo užtvaromis“ (priedai Nr. 5), specifikacijos nurodytos 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Informacija apie triukšmo užtvarų vietą ir specifikacijas  

Užtvaros vieta 
Užtvaros 
aukštis, m 

Užtvaros 
ilgis, m Užtvaros tipas ir rodikliai 

Palei 
Klemiškės 

gatvę 

prie 4 kvartalo 

3  

108 Tipas – absorbuojanti (neskaidri) arba dalinai 
absorbuojanti. Triukšmo užtvaros (visos 
konstrukcijos) garso ore silpninimo rodiklis DLR 

turi būti ne mažesnis nei 24 decibelai (pagal LST 
EN 1793-2 standartą), garso sugerties rodiklis 
DLα ne mažesnis nei 8 decibelai (pagal LST EN 
1793-1 standartą), neįskaitant skaidrios, triukšmą 
atspindinčios triukšmo užtvaros dalies. 

prie 2 kvartalo 294 
prie 7 kvartalo 418 

prie 16 ir 38 kvartalų 267 

                        prie 47 kvartalo 4,5 472 

 
Jeigu triukšmo užtvarų įrengimo vietose būtų planuojama įrengti nuovažas ar gatveles, užtvaros 

turi būti papildomai pratęsiamos užlenkiant po 10 m į nuovažų/gatvelių pusę. 
 

Prieš projektuojant triukšmo užtvaras, turi būti atlikti detalesni triukšmo skaičiavimai ir užtvaros 
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vietos bei parametrai patikslinti, atsižvelgiant į projektinį reljefą, pastatų išsidėstymą ir kt. aplinkybes. 
Atskirai atlikti triukšmo skaičiavimai iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu parodė, kad 

prie artimiausios gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų statybos teritorijos triukšmo lygis 
neviršys 45 dBA dienos, vakaro ir nakties metu ir atitiks higienos normos HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr. 
4 reikalavimus. Triukšmo sklaidos rezultatai pateikti triukšmo sklaidos žemėlapyje „2020 m. stadiono 
triukšmo renginio metu variantas“ (priedai Nr. 5). 

Jeigu įgyvendinant detaliojo plano sprendinius pasikeistų triukšmo lygį reglamentuojantys teisės 
aktai, triukšmo mažinimo priemonės ir jų kiekis turi būti parinktas, atsižvelgiant į aktualias teisės aktų 
redakcijas.   

 
Išvada 

Detaliajame plane numačius triukšmo užtvarų įrengimą, triukšmo ribiniai dydžiai neviršys 
higienos normos HN 33:2011 reikalavimų visose planuojamų gyvenamųjų namų ir visuomeninės 
paskirties pastatų statybos teritorijose. 

 
Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo 
valdymo ir kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus Klaipėdos miesto sav. tarybos 
sprendimu patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse.  

Bendrieji reikalavimai  
 Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, 
nurodytų Triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl 
dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, 
sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir priemonės statybų metu“ gyventojų apsauga nuo 
triukšmo statybų metu turi būti tokia: 

� neįrengti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose, 
netoli gyvenamųjų teritorijų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, rekomenduojama taikyti 
laikinas triukšmo užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu; 

� iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar 
mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti nuo tankiausiai 
apgyvendintų teritorijų; 

� naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; 
� suderinti kelias reikšmingai triukšmingos operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. 
  
Specialieji reikalavimai 
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. Nr. T2-223 „Dėl 

triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“: 
14. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad 

naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų 
triukšmo ribinių dydžių; 

19. Gyvenamojoje aplinkoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtą techniką, išvežti 
atliekas, krauti prekes, produkciją ir kitas medžiagas vakare ir naktį, savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 
22.00 val. iki 9 val. galima, nekeliant triukšmo ir netrikdant gyventojų ramybės; 

22. Draudžiama: 
22.3. tyliosiose viešose zonose, gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 21.00 val. iki 

7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 20.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę, statybų, 
remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį 
arba miego kokybę; 

22.4. naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus tyliosiose viešose 
zonose, kitose Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose ir nustatytu laiku. 
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Vibracija 
Planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu neigiamas poveikis dėl vibracijos nenumatomas. 
 

Šviesa, Šiluma 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu šviesos ir šilumos taršos susidarymas 

nenumatomas. 
 

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu jonizuojančios ir nejonizuojančios 

(elektromagnetinės) spinduliuotės susidarymas nenumatomas. 
 

TERITORIJ Ų PLANAVIMO DOKUMENT Ų SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTEL Ė 

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas 

 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 
sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22. 

 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais –  
Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T2-79 

 6. Status quo situacija 
Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, nebūtų išpręsta planuojamos teritorijos infrastruktūra, 
nesuformuoti žemės sklypai sporto komplekso, socialinės infrastruktūros, gyvenamąjai statybai, nustatant 
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentus, pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, nebūtų 
teigiamo ilgalaikio poveikio teritorijos vystymo darnai, socialinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.  

 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
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. 

 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) 
Teigiamas ilgalaikis poveikis visuomeninei aplinkai, gyventojams. Sukuriamos naujos gyvenamosios, 
socialinės infrastruktūros, sporto komplekso bei želdynų teritorijos.  Bus suformuoti ir juridiškai įforminti 
sklypai, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentai. 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 
poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

 9. Sprendinio poveikis:   
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis, teritorija 
planuojama kompleksiškai, darniai 
vystomas kraštovaizdis ir miestovaizdis, 
padidės patrauklumas investicijoms. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Ekonominės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurtos naujos darbo vietos 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 
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Socialinės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurti nauji traukos objektai: Sporto 
kompleksas, socialinė infrastruktūra, 
patraukli gyvenamoji teritorija, 
komercinis centras bei atskirųjų želdynų 
erdvės su žaidimų ir poilsio aikštelėmis,
pėsčiųjų takais. Visi pastatai ir takai bus 
pritaikyti žmonėms su negalia. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis. 
Planuojama veikla turės teigiamą įtaką 
planuojamos teritorijos aplinkos kokybei, 
kadangi numatomas kompleksinis visos 
teritorijos tvarkymas. Igyvendinus 
detaliojo plano sprendinius gamtinė 
aplinka, kraštovaizdžio estetinė kokybė 
pagerės (bus įrengtos viešosios erdvės, 
žaidimų aikštelės, teritorija bus 
apželdinta). Planuojamos teritorijos 
reljefo keitimas nenumatomas. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Paveldosauginiu požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Saugaus eismo požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

 10. Siūlomos alternatyvos poveikis: 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

 
 
 

 

Ekonominės aplinkos požiūriu   
Socialinės aplinkos požiūriu   
Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

 
 

 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

  

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

  

Paveldosauginiu požiūriu   
Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

  

Saugaus eismo požiūriu   
Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 
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Objektas: Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės 
gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas  

UAB “DUJŲ SFERA” 
Draugystės 19, LT-3031, Kaunas 

 
 
 
 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
7.1.1. ĮVADAS 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 
LT-91502 Klaipėda 
Detaliojo plano rengėjas: UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 
Planuojamos teritorijos plotas: ∼75,0 ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-

383 "Dėl detaliojo plano rengimo"; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. 

AD1-1815 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. 
įsakymo Nr. AD1-383 "Dėl detaliojo plano rengimo" pakeitimo"; 

o Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-47, 2012 m. lapkričio 28 
d. patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiojo architekto; 

o Planavimo užduotis, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. 
sausio 3 d. įsakymu Nr. AD1-28. 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl 

detaliojo plano rengimo“; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-02 įsakymas Nr. AD1-1815 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 
AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymas Nr. AD1-28 „Dėl 
planavimo užduoties patvirtinimo“; 

o Planavimo užduotis Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr. A13, 
Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr. AD1-2735 
„Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“; 

o Planavimo darbų programa Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr. 
A13, Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2012-11-28 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr. 
AR10-47; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2015-09-14 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr. 
AR10-2; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2012-10-
23 planavimo sąlygos Nr. AR9-54; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir 
miesto planavimo skyriaus 2015-09-11 raštas Nr. (21.11)-AR6-220 „Dėl detaliojo plano sąlygų 
pratęsimo“; 

o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. E2-12; 
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-08-10 raštas Nr. (7.5.)-V-4-2235; 
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. E2-6; 
o LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-23 planavimo 

sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-2669 vietovės lygmens detaliojo planavimo dokumentui rengti;  



2013/43/MDP/07/01 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
(SPRENDINIAI) 

Dokumento Nr. 2013/43/MDP/07/01 
Lapas 2 

Lapų 42 
Laida 0 

 

o Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2015-
08-31 teritorijų planavimo sąlygos Nr. (15.3)-A4-9535; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 
2012-03-16 raštas Nr. 13PL-2 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2012-08-17 raštas Nr. 13PL-14 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 13PLS-12-(14.13.42); 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. 26; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-08-14 
raštas Nr. (12.12)2KL-82 „Dėl planavimo sąlygų“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-11-26 
raštas Nr. (12.12)2KL-132 „Dėl planavimo sąlygų 2012 m. kovo 15 d. Nr. 26 papildymo“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2015-04-03 
teritorijų planavimo sąlygos Nr. (12.12-14)2kl-457; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-478; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-08-30 
raštas Nr. (12.13)Ar.5-1438 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2015-04-09 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-424; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-03-15 planavimo sąlygos 
Nr. PS-60; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-08-13 raštas Nr. (6.6)2-
4422; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-04-02 teritorijų planavimo 
sąlygos Nr. PS-10; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-03-22 raštas Nr. VS-1565 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-08-24 raštas Nr. VS-4036 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2015-03-27 raštas Nr. VS-1916 „Dėl reikalavimų detaliajam planui“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-03-26 raštas Nr. VS-1627 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-08-10 raštas Nr. VS-3855 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2015-04-01 raštas Nr. VS-2022 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti atnaujinimo“; 

o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-03-20 planavimo sąlygos Nr. 2012/S.6/3-229; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-08-21 raštas Nr. 2012/S.6/3-1099 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2015-04-15 raštas Nr. 2012/S.6/3-333 „Dėl detaliojo planavimo sąlygų 

galiojimo pratęsimo“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-03-22 planavimo sąlygos Nr. 135; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-09-05 raštas Nr. 1.9-(I25) S5-876 „Dėl planavimo 

sąlygų“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2015-04-09 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 325; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-04-06 planavimo sąlygos Nr. 7-215-716; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-08-20 raštas Nr. 7-215-1594 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13 
Klaipėdos miesto savivaldybėje“; 

o AB „Amber Grid“ 2015-06-12 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 7-221-922; 
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o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-03-15 raštas Nr. R-02-865 „Dėl paraiškos sąlygoms detaliojo 
planavimo dokumentui rengti“; 

o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-08-23 raštas Nr. R-02-2247 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos energija“ 2015-04-09 raštas Nr. R-02-805 „Dėl prašymo išduoti teritorijų planavimo 

sąlygas detaliam planui Teritorijoje tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, 
Klaipėdoje“; 

o TEO LT, AB 2012-03-13 planavimo sąlygos Nr. 03-2-05-743; 
o TEO LT, AB 2012-08-20 raštas Nr. 03-2-05-2092 „Dėl prisijungimo sąlygų pratęsimo“; 
o TEO LT, AB 2015-04-16 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 03-00429; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2012-08-14 planavimo sąlygos Nr. 12.35/21.11; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2015-07-11 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 15.33/21.11-AR6-181; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo plėtros skyriaus 2012-03-09 planavimo sąlygos Nr. TS-43030-

12-1041; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento 2012-08-17 raštas Nr. 43010-1175 „Dėl 

planavimo sąlygų“; 
o AB „Lesto“  2015-04-01 planavimo sąlygos Nr. TS-15-11008; 
o AB „Litgrid“ 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. SD-1211; 
o AB „Litgrid“ 2012-08-17 raštas Nr. SD-3571 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti“; 
o AB „Litgrid“ 2015-04-07 teritorijų planavimo sąlygos Nr. SD-1504.  

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais: 
o Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, (Aktuali nuo 

2012-11-15); 
o Lietuvos Respublikos teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407 (Žin., 

2013-07-16 Nr.76-3824; Žin., 2014-07-22 Nr.2014-10425; Žin., 2014-10-15 Nr.2014-14126); 
o Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (Aktuali nuo 2013-07-16); 
o Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 

(Aktuali nuo 2013-10-12; Žin., 2013-10-12 Nr. 107-5277);  
o Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. 

I-733 (Aktuali nuo 2013-10-24); 
o Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (Aktuali nuo 2012-06-30); 
o Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 (Aktuali nuo 2013-07-23); 
o Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (Aktuali nuo 

2013-06-01; Žin., 2013-05-28 Nr. 55-2729); 
o Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671 (Aktuali nuo 2013-09-01; 

Žin., 2013-07-09 Nr.73-3651); 
o Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Aktuali nuo 2009-12-28; 

Žin., 2009-12-28 Nr. 154-6955); 
o LR Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 03 d. įsakymas Nr. D1-239 “Dėl detaliųjų planų rengimo 

taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004-05-13, Nr. 79-2809; Žin., 2006-10-26, Nr. 114-4364; Žin., 2007-
04-26 Nr. 46-1776; Žin., 2008-03-27 Nr. 35-1258; Žin., 2009-12-08 Nr. 145-6462; Žin., 2010-02-03 
Nr. 14-673; Žin., 2010-09-23 Nr. 112-5698; Žin., 2012-07-13 Nr. 82-4298; Žin., 2013-02-14 Nr. 17-
863); 

o LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, 
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” 
(Aktuali nuo 2013-10-27; Žin., 2013-11-30 Nr. 123-6254); 

o LR Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004-07-22 Nr. 113-4228; Žin., 
2012-06-07 Nr. 64-3240); 

o LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878; Žin., 
2009-12-24, Nr. 152-6849; Žin., 2011-04-16 Nr. 46-2201); 
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o LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo” (Aktuali nuo 2014-07-15); 

o LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. Nutarimas Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Aktuali nuo 2011-05-01); 

o LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 
patvirtinimo” (Žin., 2006-05-25 Nr. 59-2103; Žin., 2007-10-25 Nr. 110-4522; Žin., 2009-07-14 Nr. 
83-3473; Žin., 2009-12-31 Nr. 159-7267; Žin., 2010-05-22 Nr. 59-2938; Žin., 2011-04-02 Nr. 39-
1888; Žin., 2012-10-04 Nr. 115-5841; Žin., 2013-02-01 Nr. 12-577); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007-04-14 Nr. 42-1594; Žin., 2013-01-24 Nr. 9-388); 

o LR Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30  d. įsakymas Nr. D1-230 “Dėl cheminėmis medžiagomis 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo” (Žin., 2008-05-10 Nr. 53-
1987; Žin., 2013-08-07 Nr. 86-4325); 

o Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. Įsakymas 
Nr. 1-104 “Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo” (Žin., 2008-06-21 Nr. 71-2759; Žin., 
2010-11-06 Nr. 130-6679; Žin., 2013-08-01 Nr. 84-4248); 

o  LR Kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-538 “Dėl paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo” (Žin., 2011-09-03 Nr. 
109-5162); 

o LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo 
administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-04-14; Žin., 2013-04-13 Nr. 38-1865); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-02-10 Nr. 17-815); 

o LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1442 ”Dėl nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo” (Aktuali nuo 2012-07-25; Žin., 2012-07-24 Nr. 
88-4592); 

o LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių 
patvirtinimo” (Žin., 2010-04-07 Nr. 39-1877; Žin., 2011-02-03 Nr. 14-627; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7584); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1-303 „Dėl skirstyklų ir pastočių 
elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-12-31 Nr. 165-7886); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309 „Dėl elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2012-01-05 Nr. 2-58; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7585); 

o LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo” (Žin., 2014-06-17 Nr. 2014-
07690); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 “Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” (Žin., 2007-12-28 Nr. 137-5624; Žin., 2010-12-21 Nr. 149-7655; Žin., 2014-01-20 Nr. 
2014-00298);  

o LR Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1154 “Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų 
patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-11-24); 

o LR Gamtinių dujų įstatymas 2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1973 (Aktuali nuo 2012-06-19; Žin., 2012-
06-19 Nr. 68-3467); 

o LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 86/146 “Dėl sritinio 
norminio dokumento “Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. projektavimas, medžiagos ir statyba. 
Taisyklės” patvirtinimo” (Žin., 2001-03-16 Nr. 23-771; Žin., 2006-11-30 Nr. 130-4922); 

o LR Ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 “Dėl skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo 
taisyklių ir skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2008-01-22 Nr. 
9-320); 

o 2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa; 
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o Kelių eismo konvencija (Žin., 2002-01-09 Nr. 2-54); 
o LR Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Aktuali nuo 2012-11-24; Žin., 2012-11-24 Nr. 136-6955); 
o LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891 (Aktuali nuo 2011-11-22; Žin., 2011-11-22 Nr. 

141-6615); 
o LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043 (Aktuali nuo 

2013-12-21); 
o LR Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 “Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo” (Aktuali nuo 2008-12-12); 
o Lietuvos Policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 5-V-671 „Dėl kelių eismo 

sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005-11-03 Nr. 130-4700; Žin., 2009-01-29 Nr. 
11-435; Žin., 2013-12-31 Nr. 2013-00268); 

o LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro 2008 m. sausio 09 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 
parvirtintas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008-01-22 Nr. 9-322; Žin., 2012-05-12 Nr. 
55-2744); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 
27 d. įsakymas Nr. V-329 “Dėl automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti 
bendrųjų taisyklių BT ITK 09  patvirtinimo” (Žin., 2009-11-07 Nr. 133-5825); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. 
įsakymas Nr. V-348 “Dėl prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties formos patvirtinimo” 
(Žin., 2010-12-02 Nr. 141-7245); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 06 d. 
įsakymas Nr. V-7 “Dėl planavimo ir prisijungimo sąlygų rengimo ir nustatymo bei teritorijų planavimo 
dokumentų derinimo ir statinių, inžinerinių tinklų ar kitos planuojamos ūkinės veiklos valstybinės 
reikšmės kelių juostoje ir jų apsaugos zonoje projektų patikrinimo” (Žin., 2011-01-13 Nr. 5-197); 

o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d., Nr VIII-1864. 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių planų sprendiniais: 
1) Bendrųjų planų:  
• Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22; 
• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės 

tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, registracijos Nr. 003551003200.  
2) Specialiųjų planų: 
• Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaipėdos miesto 

tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registracijos Nr. 00-15; 
• Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T2-201, registracijos Nr. 07-30; 
• Teritorijos tarp magistralinio kelio Nr. A13 „Klaipėda-Liepoja“, Klemiškės, Rūko ir Jaunystės gatvių, 

Klaipėdoje, infrastruktūros plėtros schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-48, registracijos Nr. 08-15; 

• Klaipėdos- Liepojos kelio ruožo nuo 0 iki 11,5 km specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-18 įsakymu Nr. 169, registracijos Nr. 04-10; 

• Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registracijos Nr. 05-32; 

• Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registracijos Nr. 01-62; 

• Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74 (pakeitimas 2009-05-29 sprendimu Nr. 
T2-221), registracijos Nr. 05-7;  

• Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registracijos Nr. 09-9; 
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• Danės upės slėnio teritorijos, nuo Biržos tilto iki Plangos kelio (miesto ribose) konversija ir 
panaudojimas vandens ir kultūros turizmo plėtrai specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-22 įsakymu Nr. AD1-1872; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, registracijos Nr. 
003553000658; 

• Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T11-781, registracijos 
Nr. 003552004225; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazuriškių, Trušelių, Gindulių k. 
ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacijų koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-260, registracijos 
Nr. 003552001420.     

3) Detaliųjų planų: 
• Žemės sklypų Barškių g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-07-05 sprendimu 

Nr. 69, registracijos Nr. 00-39; 
• Žemės sklypo Klemiškės g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-11-30 

sprendimu Nr. 180, registracijos Nr. 00-102; 
• Žemės sklypų (kadastro Nr. 2101/0035:52 ir Nr. 2101/0035:56) buv. Sudmantų k. detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003-01-30 sprendimu Nr. 35, registracijos Nr. 03-
7; 

• Žemės sklypo Nr. 4-1 (kadastro Nr. 2101/0035:37) buvusiame Barškių k. detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. 1-112, registracijos Nr. 04-19; 

• Žemės sklypo (kadastro Nr. 2101/0036:23) buvusiame Barškių kaime detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-04 įsakymu Nr. AD1-1529, 
registracijos Nr. 04-62; 

• Žemės sklypo Barškių g. 13, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:8) detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-22 įsakymu Nr. AD1-156, 
registracijos Nr. 07-5; 

• Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. AD1-
2415, registracijos Nr. 08-70; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:15) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-15 įsakymu Nr. AD1-
1234, registracijos Nr. 09-25; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268, registracijos Nr. 10-10; 

• Žemės sklypų Barškių g. 24, 26, 28, 30, 32 bei jų gretimybių, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-08 įsakymu Nr. AD1-599, 
registracijos Nr. 10-25; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:69), Klaipėdoje detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-30 įsakymu Nr. AD1-
780, registracijos Nr. 10-37; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:75) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-03 įsakymu Nr. AD1-
1039, registracijos Nr. 10-50; 

• Žemės sklypų (kadastriniai Nr. 2101/0036:157, 2101/0036:65, 2101/0036:38) buvusiame Barškių 
kaime, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2011-11-17 įsakymu Nr. AD1-2312, registracijos Nr. 11-65; 

• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0036:59, buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje detalusis 
planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-29 įsakymu 
Nr. AD1-425, registracijos Nr. 12-12; 
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• Žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488, registracijos Nr. 12-19; 

• Žemės sklypo Tilžės g. 72, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2010-07-28 įsakymu Nr. AD1-1338, registracijos Nr. 10-54; 

• Žemės sklypų prie Jakų žiedo, tarp Tilžės g. ir Klaipėdos-Liepojos kelio, detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-04-22 sprendimu Nr. 1-122, registracijos Nr. 04-25; 

• Rytinio pramonės rajono dalies prie Vilniaus plento detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2002-09-26 sprendimu Nr. 198, registracijos Nr. 02-56; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Klemiškės g. 18, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-27 
įsakymu Nr. AD1-403; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Tilžės g. 59, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 
įsakymu Nr. AD1-2734; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917, registracijos Nr. 14-29. 

 
7.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 
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. 
 

7.1.3. SPRENDINIAI 
 

Rengiamo Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos 
mieste detaliojo plano sprendiniai parengti, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 
sprendimu Nr. T2-186 patvirtinta planuojamos teritorijos koncepcija. 

Planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto rytinėje dalyje, šalia Jakų žiedo sankryžos. 
Koncepcijos stadijos metu planuojama teritorija apribota Palangos plentu (magistraliniu keliu Nr. A13), 
Tilžės gatve, geležinkeliu bei Klemiškės gatve. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.  

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymu 
Nr. AD1-28 „Dėl planavimo užduoties patvirtinimo“ patvirtintos planavimo užduoties 7.2.8. punktu, 
koncepcijos stadijos metu yra nustatyta apie 1/3 planuojamos teritorijos dalis, kurios sprendiniai 
detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijos metu.  
 Remiantis detaliojo plano tikslais ir plano prioritetais konkretizuojamą teritorijos dalį sudaro:  
• sporto komplekso su nauju stadionu statyba su reikalinga infrastruktūra;  
• Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytos C1 kategorijos gatvės tiesimas; 
• Kauno gatvės tęsinio tiesimas;  
• visuomeninių objektų t.y. mokyklos, darželio, pirminės sveikatos priežiūros centro statyba;  
• pagrindiniai susisiekimo koridoriai suplanuoti laisvoje valstybinėje žemėje; 
• vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje gyvenamųjų ir komercinės paskirties statinių, nepatenkančių 
į dujų skirstymo stoties sanitarinę apsaugos zoną, statyba; 

• atskirųjų želdynų teritorijų suplanavimas prie visuomeninių ir gyvenamųjų kvartalų; 

 1/3 planuojamos teritorijos dalį sudaro apie 75 ha žemės ploto.    
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Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinys yra parengtas vadovaujantis 
Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti, planavimo tikslais bei 
galiojančiais šiai teritorijai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 

 
Detaliojo plano sprendinių neatitikimas Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniams 

 
Detalusis planas rengimas iki 2014-01-01 galiojusį teisinį reguliavimą. 1 paveiksle pavaizduoti 

plotai, kurie neatitinka bendrojo plano sprendinių. 

 
1 pav. Detaliojo plano sprendiniai Klaipėdos miesto bendrojo plano kontekste 

 
Atsižvelgiant į iki 2014-01-01 galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 6 p. „savivaldybės 

teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jeigu šių planų gyvenamosios, 
visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo 
būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 procentų bendro konkrečios teritorijos 
pažymėto ploto, taip pat tais atvejais, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo 
naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei (šių objektų sąrašą 
tvirtina savivaldybės taryba)” detaliojo plano sprendiniai keičiami (1 pav.): 

• iš gyvenamosios paskirties (G) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %; 
• iš visuomeninės teritorijos (V) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 20 %. 
• iš visuomeninės teritorijos (V3) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %. 

Kauno gatvės tęsinio trajektorija pakreipiama piečiau, nes: visuomeninės paskirties teritorija bus 
optimaliai panaudota – suplanuota; sporto kompleksas šiek tiek atitols nuo šiaurinėje dalyje suplanuotų 
gyvenamosios paskirties sklypų, taip bus sumažintos išlaidos įrengiant apsaugines priemones nuo sporto 
komplekso keliamo triukšmo ir taršos; Kauno gatvės tęsinio susikirtimo su magistraliniu keliu A13 
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įrengimas gali būti tik dvišalė sankryža, (šiuo metu galiojančiuose Klaipėdos miesto bendrojo plano 
sprendiniuose Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu Nr. A13 suplanuota ties esamu pastatu „Ermitažas“) 
kurios įrengimas bus spręndžiamas tolimesniuose vystymo planuose. 

 
Sklypų suformavimas 

 
Planuojamoje teritorijoje formuojami  36 žemės sklypai:  

Sklypas Nr. 1 formuojamas 28,2167 ha ploto, kaip daugiafunkcinis sporto infrastruktūros 
objektas, tarptautinių, nacionalinių ir regioninių futbolo, lengvosios atletikos, ledo ritulio ir kitų sporto 
šakų varžybų bazė, neformalaus ugdymo, pramoginių ir kultūrinių renginių kompleksas.  

Stadiono ir sporto komplekse bus vystomos sporto šakos, kurios Klaipėdos miesto tarybos 2013-
05-30 sprendimu Nr. T2-129 įtrauktos į sporto šakų, finansuojamų miesto savivaldybės biudžetinėse 
sporto įstaigose, sąrašą: futbolas, krepšinis, rankinis, tinklinis, lengvoji atletika, dvikovinės sporto šakos 
bei į šį sąrašą neįtrauktos sporto šakos: paplūdimio tinklinis, ledo ritulys ir dailusis čiuožimas.  

Remiantis 2013 m. UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų 
dirbtuvės“ parengta Stadiono perspektyvų regione studija (galimybių studija) sklype Nr. 1 numatoma: 

1. Futbolo stadionas;  
2. Autobusų ir transporto aikštelė (joje turi būtį įrengta 22 vietų žurnalistų automobilių aikštelė; 10 vietų 

automobilių aikštelė žaidėjams ir arbitrams bei 2 vietų autobusų aikštelė; Aikštelė mobilioms TV 
studijoms); 

3. 160 vietų VIP automobilių aikštelė; 
4. Prie futbolo stadiono apie 1000 vietų automobilių aikštelė; 
5. Dengtas sporto ir sveikatingumo salių kompleksas (jame turi būti įrengta futbolo treniruočių salė; 

Sportininkų apšilimo salė su treniruokliais; Persirengimo ir buitinės patalpos; Kavinė su 100 sėdimų 
vietų; Ledo ritulio arena su žiūrovinėmis tribūnomis; Rankinio/futbolo salė; Dvi dvikovinių sporto 
šakų salės; Sunkosios atletikos salė; Salė tinklinio aikštelei); 

6. Šalia dengto sporto ir sveikatingumo salių komplekso apie 500 vietų automobilių aikštelė; 
7. Dvi paplūdimio tinklinio aikštelės su 250 žiūrovų vietų; 
8. Lengvosios atletikos aikštė (400 m bėgimo takas (8.1); Šuolio į aukštį sektorius (8.2); Du ieties 

metimo sektoriai (8.3); Du rutulio stūmimo sektoriai (8.4); Du disko kūjo metimo sektoriai (8.5); 
šuolio su kartimi sektorius (8.6); Du šuolio į tolį sektorius (8.7); apie 1000 vietų tribūnos (8.8)) (2 
pav.); 

9. Šalia lengvosios atletikos aikštės apie 300 vietų automobilių aikštelė; 
10. Sportininkų apgyvendinimo pastatas su automobilių parkavimo aiktelėmis. 
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2 pav. Lengvosios atletikos aikštės eksplikacija 

 
Planuojame sklype Nr. 1 numatomas kelio servitutas (203) - Nr. S1 (plotas 821 m2), leidžiantis 

privažiuoti prie vandens gręžinio (sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:55). Taip pat sklype 
numatoma naikinti d400 vandentiekio tinklus bei sukabeliuoti esamą 10 kV elektros oro liniją, perkeliant 
juos į planuojamos C1 gatvės koridorių. 

 
Sklypas Nr. 2 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,1204 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma vaikų darželio statinių statyba. 
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymo Nr. V-313 IV skyriumi, minimalus 
neužstatyta sklypo/ teritorijos dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelėms, turi būti nemažesnė kaip po 6 m2 
ploto vienam vaikui. Teritorija turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora. Įstaigos sklypas 
turi būti sistemingai valomas. Draudžiama sodinti ir auginti įsakymo 1 priede nurodytus nuodingus 
augalus. Teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, t. y. patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu 
atstumu, turi atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius. Žaidimo aikštelėse turi būti sudaryta galimybė 
apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Žaidimų aikštelės, atsižvelgiant į žaidimų 
pobūdį, turi būti padengtos saugia danga. Ūkinėms reikmėms skirtoje aikštelėje turi būti įrengta buitinių 
atliekų konteineriams skirta vieta su kieta danga ir pastoge, dengiančia konteinerius nuo kritulių. Ji turi 
būti aptverta ne žemesniu kaip 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių. Konteineriai turi būti su sandariai 
uždaromais dangčiais. Savivaldybės nustatyta tvarka buitinėms atliekoms tvarkyti gali būti naudojami ir 
kiti saugūs įrenginiai ir atliekų tvarkymo būdai. Tamsiu paros metu įstaigos darbo laiku įėjimas į pastatą 
ar patalpas turi būti apšviestas. 

Rytinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų 
teritorija. 

 
 Sklypas Nr. 3 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 2,2128 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma mokyklos statinių statyba. Vadovaujantis 
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-08-10 įsakymo Nr. V-773 IV skyriumi, mokyklos sklypas turi būti 
apželdintas, nuolat valomas. Statomų mokyklų sklype turi būti įrengtos vietos dviračiams laikyti. 
Draudžiama sklype sodinti ir auginti įsakymo priede nurodytus nuodingus augalus. Kūno kultūros zona 
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turi būti įrengta iš tos mokyklos pastato pusės, kurioje nėra mokymo klasių ir mokymo kabinetų. Naujai 
statomose mokyklose, numatytose daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti ne mažesnė kaip 3000 m2 futbolo 
aikštelė. Aplink futbolo aikštelę turi būti įrengtas bėgimo takas. Naujai statomose mokyklose, numatytose 
daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 800 m2 universali aikštelė lengvosios 
atletikos rungtims bei kitoms komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, sportiniams 
žaidimams). Naujai statomose mokyklose, numatytose iki 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 
2000 m2 universali aikštelė sportiniams žaidimams ir lengvosios atletikos rungtims. Tamsiu paros metu 
mokyklos darbo laiku įėjimas į mokyklos pastatą turi būti apšviestas. 

 
Sklypai Nr. 4 ir Nr. 6 planuojami šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigos 

teritorijų. Sklypų plotai Nr. 4 – 0,5904 ha, Nr. 6 – 0,9537 ha. Sklypai skirti rekreacinės, apsauginės 
želdynams įrengti. Sklypuose siūloma įrengti pėsčiųjų takus, nedidelias vaikų, mankštos įrenginių ir 
ramaus poilsio zonas.   

 
Sklypas Nr. 5 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,5768 ha. Sklype numatoma 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigos statyba. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-07-29 
įsakymo Nr. V-727 IV skyriumi, sklype turi būti suprojektuotos gydymo paskirties pastatų zona, poilsio-
rekreacinė zona, su ligoninės veikla susijusio aptarnaujančio transporto stovėjimo zona bei ūkio zona. 
Triukšmas įstaigos sklype neturi viršyti teisės akte nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Įstaigos sklypas turi 
būti tvarkingas, nušienautas. Jeigu įstaigos sklype įrengti (pastatyti) buitinių atliekų konteineriai, tai jie 
turi būti sandarūs, uždaromi, pastatyti ant kieto pagrindo, prisipildžius ištuštinami. 

 
 Sklypai Nr. 7 ir Nr. 10 formuojamas apie 1,6 km C1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypų plotai 

Nr. 7 – 4,0746 ha, Nr. 10 – 2,0929 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės 
raudonųjų linijų – 40 m; keturios eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m). Infrastruktūros 
koridoriaus ribose, lygiagrečiai gatvės, siūlomas apželdinimas 4-6 m pločio apsauginiais želdiniais. Taip 
bus sumažinamas transporto keliamas triukšmas ir oro tarša šalia esančioms gyvenamosios paskirties 
teritorijoms. Vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, 
patvirtinta Klaipėdos miesto tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55 planuojamame gatvės koridoriuje 
numatomas dviračių takas. 

 Formuojamas C1 kategorijos gatvės koridorius/sklypas, remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 11 privačių žemės sklypų. Šiuo metu yra 5 galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, kurie 
minėtos gatvės koridoriui suformavo sklypus inžinerinės infrastruktūros koridoriams (gatvės tiesimui) ir 
šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai:  
1. Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. 
AD1-2415 – formuojamas 7b sklypas – 1391 m2; 

2. Žemės sklypų Klemiškės g. 32 ir Klemiškės g. 32a., Klaipėdos m. formavimo ir pertvarkymo 
projektas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-03 
įsakymu Nr. AD1-2295 – formuojamas 7c sklypas – 1570 m2;  

3. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268 – formuojamas 7g sklypas – 1869 m2 (registruotas sklypas, kurio 
kadastrinis Nr. 2101/36:296); 

4. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917 – formuojami sklypai: 7h sklypas – 4995 m2; 7i sklypas – 486 m2; 

5. Žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488 – formuojami sklypai: 7i sklypas – 327 m2; 7m sklypas – 219 m2; 
7k suformuoto sklypo Nr. 15 dalis – 109 m2. 

Numatomas C1 gatvės koridorius taip pat kerta 4 privačius sklypus, kurių paskirtis – žemės ūkio. 
Todėl šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai: 
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas visuomenės 
poreikiams žemės sklypo 

naudojimo paskirtis (žemės 
naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo 

naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo 
būdai) - 

paliekamas 
esamas 

2101/0036:
163 

1,00 7d 7L 0,0955 0,9045 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
75 

1,0366 7e 7N 0,0998 0,9368 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
98 

1,00 7f 7P 0,1053 0,8947 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
26 

0,9302 7y 7R 0,0411 0,8891 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 
(Kiti žemės 
ūkio  

Pastaba: 
• Pilnam C1 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Sklypas Nr. 8 formuojamas apie 140 m ilgio D1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypo plotas 
0,1375 ha. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis 
– 3,0 m.  

 
Sklypai Nr. 9 ir Nr. 12 formuojamas apie 1,7 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, kelio A13 

dubliui. Sklypų plotai Nr. 9 – 2,9934 ha, Nr. 12 – 1,4655 ha. Gatvė reikalinga sporto komplekso 
aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio susisiekimo tinklo. Planuojamos gatvės atstumas tarp 
gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; dalis nuo šiaurės iki numatomo žiedo formuojamos keturios eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; dalis nuo žiedo iki pietinės dalies formuojamos dvi eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Taip pat šiaurinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, 
skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų teritorija.    

 
Sklypas Nr. 11 formuojamas Kauno gatvės tęsiniui numatytui Klaipėdos miesto bendrajame 

plane. Formuojama apie 1,0 km ilgio B1 kategorijos gatvės atkarpa. Sklypo plotas 5,5175 ha. B1 
kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo juostos su skiriamąja juosta; 
vienos eismo juostos plotis – 3,25 m. Siekiant plėtoti Klaipėdos miesto dviračių takų tinklą 
planuojamame gatvės koridoriuje numatomi dviračių takai. 

 
Sklypas Nr. 13 formuojamas apie 0,9 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės 

įrengimui/rekonstravimui. Sklypo plotas 1,2564 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su numatoma B1 
kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; 
vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. 
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  Formuojamas Barškių gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 privatų žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės poreikiams 
paimamas žemės sklypo plotas:  

Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) - 
paliekamas esamas 

2101/0036:81 0,3000 13b 13C 0,0281 0,2719 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių 
tinklų koridorių 

teritorijos) 

Žemės ūkio 

Pastaba: 
• Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūras. 
 
Sklypai Nr. 14, Nr. 15, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33 ir Nr. 35 

formuojami apie 2,1 km ilgio D1 kategorijos gatvių įrengimui. Sklypų plotai: Nr. 14 – 1,1576 ha; Nr. 15 
– 1,2406 ha; Nr. 20 – 0,0965 ha; Nr. 22 – 0,0972 ha; Nr. 25 – 0,0711 ha; Nr. 27 – 0,0713 ha; Nr. 29 – 
0,0713 ha; Nr. 31 – 0,0713 ha; Nr. 33 – 0,0713 ha ir Nr. 35 – 0,0716 ha. 

Atstumas tarp gatvių raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 
3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie planuojamoje teritorijoje numatytų gyvenamosios ir komercinės 
paskirties objektų. 

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, nepatenkančioje į dujų skirstymo 

stoties sanitarinę apsaugos zoną ir magistralinio dujotiekio apsaugos zonas, siūloma savivaldybei statyti 
socialinius būstus, skirtus tinkamus jaunoms šeimoms. Tuo tikslu formuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 
18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 vidutinio aukštingumo vidutinės klasės 
gyvenamų būstų statyboms (vienbučių ir dvibučių gyvenmaųjų pastatų bei daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių teritorijos). Taip pat kuriama šios teritorijos infrastruktūra ir susisiekimo tinklas – 
D kategorijos gatvės.  

 
Šiaurės vakarų dalyje, šalia minėtų gyvenamųjų teritorijų, vadovaujantis Klaipėdos miesto 

bendrojo plano sprendiniais, numatomas atskirųjų želdynų sklypas Nr. 23. Sklypo plotas 2,2637 ha. 
Sklypas yra miesto želdynų dalis, kuri svarbi urbanistinės struktūros dalis, skirta gyventojų poilsiui, 
rekreacijai, bendravimui bei estetinio patrauklumo didinimui. Sklypą siūloma apželdinti, įrengti poilsiui, 
sportui ar pramogoms skirtus įrenginius, taip pat siūloma įrengti pėščiųjų takus, kurie gali sujungti 
vakarinę gyvenamąją teritoriją su rytineje dalyje planuojamais visuomeninės paskirties objektais.         

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, formuojamas komercinės 

paskirties sklypas Nr. 24, skirtas gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, 
administracinės paskirties pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma 
ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba. Sklypo plotas 1,3074 ha. 

 
Sklypas Nr. 36 formuojamas apie 0,5 km ilgio C2 kategorijos gatvės įrengimui, nuo Tilžės gatvės 

šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi eismo juostos; vienos eismo juostos 
plotis – 3,0 m). Sklypo plotas 0,9635 ha.  

  Formuojamas C2 kategorijos gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 išnuomotą valstybinės žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės 
poreikiams paimamas žemės sklypo plotas:  
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 
- paliekamas 

esamas 

2101/0035:51 4,0165 36b 36C 0,2546 3,7619 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų 
koridorių 
teritorijos) 

Kita (Susisiekimo ir 
inžinerinių 

komunikacijų 
aptarnavimo 

objektų teritorijos) 

Pastaba: 
• Pilnam C2 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Bendros pastabos: 
1. Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, planuojamos teritorijos plėtrą: priskiria kitos paskirties žemės: gyvenamosioms 
teritorijoms; visuomeninėms teritorijoms, administracinių pastatų, mokslo ir mokymo, kultūros ir 
sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statyboms; komercinės paskirties objektų teritorijoms, 
prekybos, paslaugų, pramogų objektų, laidojimo paslaugų, degalinių ir autoservizų statinių statybai; 
inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, aptarnavimo 
objektų statybai; bendro naudojimo teritorijoms, želdinių įrengimui. 

2. Planuojamuose sklypuose konkrečios statinių vietos bus nustatytos techninio projekto rengimo metu. 
3. Planuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 bus 

detalizuojami atskirais projektais. 
4. Planuojamuose sklypuose Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 

siūlomų vaikų žaidimų aikštelių vietos taikomos tik daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 
teritorijoms (G2). 

5. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-10-30 įsakymo Nr. V-1208 "Dėl Lietuvos 
higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ IV skyriumi: Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių 
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, 
elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios 
vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies 
mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučių 
namų sklypuose, plotas turi atitikti STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus. 
Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 242 punktu: projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas 
turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų 
žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai 
sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus.  

6. Vaikų žaidimo, buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių vietos bus 
tikslinamos techninių projektų rengimo metu. 

7. Suformuotose sklypuose turi būti įrengtos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos, užtikrinančios 
normatyvinį minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių, numatytą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punkte. Tikslios automobilių 
saugyklų vietos bus numatomos rengiant techninius projektus. 

8. Įvažos į planuojamus sklypus bus tikslinamos techninių projektų rengimo metu.   
9. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninį reglamentą 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 192 punktu gyvenamieji pastatai ir su jais susiję (jiems 
tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad būtų 
įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei 
natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių 
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insoliacijos reikalavimai. Statinių išdėstymas sklype taip pat neturi pažeisti ir gretimų sklypų ir pastatų 
patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų.  

10. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 193 punktu reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu 
nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 3 m atstumu nuo 
sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, 
skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; 
didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam 
papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai 
gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.“   

11.Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai nustatomi techninių projektų rengimo metu. 
12. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VII skyriaus 25.4 punktu "Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, 
įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos, 
priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius 
dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos" sklypai patenkantys į Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
bei jų įrenginių apsaugos zonas turi būti suderinti su AB "Amber Grid" ir Valstybine darbo inspekcija 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

13. Sklypų plotus, matmenis ir koordinates tikslinti atliekant geodezinius matavimus.  
14. Planuojama teritorija sutampa su planuojamų sklypų ribomis. 

 
Teritorijos tvarkymas 

 
Detaliuoju planu suplanuotuose sklypuose apželdinimą, takų, žaidimų aikštelių išdėstymą, vietas 

gyventojų bendravimui, spręsti rengiant techninius ir/ar darbo projektus. 

Planuojamuose sklypuose numatomos maksimalios užstatymo zonos, konkretus pastatų užimamas 
plotas, aukštingumas (nekeičiant reglamentuoto) bus sprendžiamas, atsižvelgiant į gyventojų socialinius 
poreikius, finansines galimybes ir kitus faktorius.   

 
Teritorijos naudojimo reglamentai 

 
Žemės naudojimo reglamentai nustatomi įvertinant numatomą teritorijos panaudojimą, 

planuojamą pastatų paskirtį. 
Teritorijos naudojimo reglamentai aprašomi atskirai kiekvienam detaliuoju planu planuojamam 

žemės sklypui: 
Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 5 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės 

naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: V - Visuomeninės paskirties 
teritorijos. 

Nr. 2 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: V - Visuomeninės paskirties teritorijos; E - 
Atskirųjų želdynų teritorijos. 

Nr. 4, Nr. 6 ir Nr. 23 Teritorijos naudojimo tipas – Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija 
(BZ); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: E - Atskirųjų želdynų 
teritorijos. 

Nr. 7, Nr. 14 ir Nr. 15 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); 
Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos.  

Nr. 8, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33, Nr. 35 
ir Nr. 36  Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.  
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Nr. 9 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; E - Atskirųjų 
želdynų teritorijos.  

Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32 ir Nr. 34 Teritorijos 
naudojimo tipas – Gyvenamoji teritorija (GG); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; 
Žemės naudojimo būdai: G1 - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; G2 - Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

Nr. 24 Teritorijos naudojimo tipas – Paslaugų teritorija (PA); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos 
paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: K - Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

 
Planuojamų sklypų privalomieji ir papildomi teritorijos naudojimo reglamentai aprašyti Teritorijos 
naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje, kuri pateikta Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/02). 

 
Susisiekimo ir transporto sistema 

 
Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 

patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. 

T.y. planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams (3 pav.): 
• apie 1,0 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei 

t.y. Kauno gatvės tęsinio atkarpai (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo 
juostos su skiriamąja juosta; vienos eismo juostos plotis – 3,25 m). B1 kategorijos gatvės atkarpoje 
planuojamos 3 sankryžos. Sankryžos su Barškių gatve (Nr. 1) tipo parinkimas ir tikslus jos 
išdėstymas bus spręndžiamas techninio projekto rengimo metu, paliekant žemės plotą perspektyvoje 
įrengiant žiedinę sankryžą. Sankryža su planuojama C1 kategorijos gatve (sankryža Nr. 2) bus 
valdoma šviesoforais. Sankryža su kelio A13 dubliu (sankryža Nr. 3) numatoma žiedinė sankryža. 
Tikslus sankryžų išdėstymas turi būti numatytas techninio projekto rengimo metu. 

• apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei, 
jungiančiai Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 40 m; keturios 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m); 

• apie 1,1 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo C1 kategorijos iki B1 kategorijos gatvės 
žiedo. Gatvė reikalinga sporto komplekso aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio 
susisiekimo tinklo (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; keturios eismo juostos; vienos 
eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,54 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo B1 kategorijos gatvės žiedo iki pietinėje 
dalyje esančios nuovažos į kelią A13 (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 24-30 m; dvi eismo 
juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,86 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės įrengimui/rekonstravimui. Gatvė jungia 
Klemiškės gatvę su numatoma B1 kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų 
– 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; 

• apie 2,3 km D1 kategorijos gatvių įrengimui. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 12-15 m; 
dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie 
planuojamoje teritorijoje numatomų gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų; 

• apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei, 
einančiai nuo Tilžės gatvės šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m). 
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3 pav. Detaliojo plano sprendinių gatvių tinklas 

 
Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu:  

Prie gyvenamosios paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius nustatomas:  
o Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 

1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos; 
pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą 
kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 
m2 – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 
vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai - 1 vieta vienam butui. 
o Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai - 0,8 vietos vienam butui ar 

kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą. 

Prie sporto paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Stadionai, arenos, aikštelės - 1 vieta 10 
m2 tribūnų ploto; Sporto klubai, baseinai - 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto; Maitinimo paskirties pastatai - 
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1 vieta 15 m2 salės ploto; Viešbučiai - 1 vieta  2 kambariams (numeriams); Poilsio namai - 1 vieta 
kiekvienam kambariui (numeriui). 

Prie prekybos paskrites pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Maisto produktų parduotuvės - 1 
vieta 20 m2 prekybos salės ploto; Prekybos centrai - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto; Ne maisto 
produktų parduotuvės - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto. 

Prie mokslo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Bendrojo lavinimo mokyklos - 1 vieta 
30 mokinių; Vaikų darželiai, lopšeliai - 1 vieta 40 vaikų. 

Prie gydymo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Ligoninės, klinikos - 1 vieta 30 
m2 pagrindinio ploto; Poliklinikos - 3 vietos konsultaciniam kabinetui. 
 

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2004 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-419 ,,STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ planuojamuose sklypuose takai turi būti suprojektuoti taip, kad 
žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvės (kelio) iki pastato, nuo pastato iki jo priklausinių, 
želdynų, poilsio aikštelių, automobilio saugyklos ar garažo. Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių 
stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus 
(sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomi dideli urbanistiniai objektai, todėl Tilžės, C1 kategorijos ir 

Klemiškės gatvėse siūloma organizuoti visuomeninio transporto maršrutą.  
 

Sporto komplekso funkcionavimui reikalingos transporto sistemos analizė: 

Sporto komplekso teritorija iš visų pusių apribojama gatvėmis, iš kurių patenkama į šio 
komplekso automobilių parkingus. Viso numatomi 6 parkingai: 2 šiaurinėje dalyje, 2 vakarinėje dalyje 
(500 vietų ir 160 vietų VIP), 2 pietinėje dalyje – (1000 vietų su papildomai 50 vietų aptarnaujančiam 
transportui) ir  1 vakarinėje dalyje (300 vietų). 

Skaičiavimams priimti šie parametrai: 
- vienos eismo juostos maksimalus pralaidumas - 1760 aut./val. 
- sporto komplekso parkingų užsipildymo/išsivažinėjimo laikas – 45 min. 
- piko metu maksimalus valandos transporto intensyvumas sudaro 10 % vidutinio metinio paros 

intensyvumo. 
- planuojamoje teritorijoje ir greta jos esančių gyvenamųjų kvartalų transporto įtaka yra santykinai 

maža, todėl šiame etape nevertinama. 
Nagrinėta esama transporto sistema su papildoma C1 kategorijos gatvės atkarpa tarp Tilžės ir 

Klemiškės g. 
Nauja C kategorijos gatvės atkarpa turės 4 trišales sankryžas, valdomas šviesoforais (3 pav.). 

Priimame, kad trišalės šviesoforinės sankryžos pralaidumas viena juosta viena kryptimi per 1/3 šviesoforo 
ciklo yra lygus trečdaliui maksimalaus, t.y. 587 aut./val. 

Įvertinus sporto komplekso padėtį Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų, priemiesčių bei 
artimiausių kitų miestų atžvilgiu, maksimalūs tikėtini transpotro srautai į sporto kompleksą jame 
vykstančių renginių metu yra šie: 
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Srautas į stadioną Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos % 10 301 aut./val. 
Srautas į stadioną Klemiškės g. iš Klaipėdos m. % 30 904 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. iš Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) % 25 753 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos 451 aut./val. 
Bendras srautas Klemiškės g. iš Klaipėdos m. 1054 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Klemiškės g. 1285 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Tilžės g. 1888 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. iš Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) 1093 aut./val. 

Atitinkamai maksimalūs tikėtini transpotro srautai iš sporto komplekso, pasibaigus renginiams, 
yra šie: 

Srautas iš stadiono Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. % 40 1205 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. į Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi % 10 301 aut./val. 
Srautas iš stadiono per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi % 3,75 113 aut./val. 
Srautas iš stadiono per įvažą į A13 Gargždų kryptimi % 11,25 339 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. 1355 aut./val. 
Bendras srautas per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi 263 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Klemiškės g. 1398 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Tilžės g. 1436 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. į Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi 641 aut./val. 
Bendras srautas per įvažą į A13 Gargždų kryptimi 339 aut./val. 

Išvada: 
Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas iš Klaipėdos m., atvykstant į sporto kompleksą, 
neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža; Transporto srautas į Tilžės g./C-kat. g. 
sankryžą nuo Jakų žiedo, atvykstant į sporto kompleksą, turės neigiamą įtaką eismui Jakų žiede bei Tilžės 
g; Nepakankamas C-kat. g./Klemiškės g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, taip pat neigiamos įtakos transporto pralaidumui turės Klemiškės g. – Joniškės g. trišalė 
sankryža; Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža. 

Siūlymas: 
Siekiant užtikrinti tinkamą transporto srautų paskirstymą į/iš sporto komplekso, C-kat. gatvę ir 

aplink sporto kompleksą numatytas gatves būtina įrengti 4-ių joust. 
Reikalinga kiek įmanoma nukrauti transporto srautus nuo Tilžės g. visomis kryptimis bei nuo 

Klemiškės g. iš/į Klaipėdą. 
Transporto srautų nukrovimui nuo Tilžės g. ir Klemiškės g. rekomenduojama pratęsti planuojamą 

C-kat. gatvę pietų kryptimi iki magistralinio kelio A1 (Vilniaus pl.), ją numatant 4-ių juostų bei įrengiant 
2-jų lygių sankryžą su A1, taip pat užbaigti Jakų transporto mazgo statybą.  

Kadangi pagrindiniai transporto srautai tikėtini iš paties Klaipėdos miesto ir atgal, tokiu būdu 
atsirastų galimybė didele dalimi nukrauti Tilžės g., o persiskirsčius srautams dalinai būtų nukrauta ir 
Klemiškės g. – dalis transporto į/iš Klaipėdos m. galėtų pasiskirtyti per A1 (Vilniaus pl.), ypač pietine 
miesto kryptimi, o Palangos kryptimi galėtų išvažiuoti per A1 ir Jakų sankryžą. Siekiant užtikrinti 
maksimalų pralaidumą, C-kat./Tilžės g. sankryža tolimesnėje perspektyvoje rekomenduojama 2-jų lygių. 
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Inžinerin ė infrastrukt ūra 
 

Planuojamoje teritorijoje numatoma sukurti bei išvystyti visą reikalingą inžinerinę infrastruktūrą. 
Požeminės inžinerinės komunikacijos (elektros, ryšių linijos, dujotiekis, vandentiekio bei ūkinių ir lietaus 
nuotekų tinklai) numatomos planuojamų gatvių koridorių ribose. Inžinerinių tinkle brėžinyje pateikti 
gatvių koridoriai su visomis komunikacijomis.  

 
Elektros tiekimas 
Esamas 10 kV elektros oro linijas, kertančias planuojamas visuomeninės paskirties ir vakarinę 

gyvenamąsias teritorijas planuojama sukabeliuoti, t.y. pakeisti požeminiais kabeliais inžinerinių tinklų 
koridorių ribose.  

Numatoma išvystyti 0,4 ir 10 kV elektros paskirstymo tinklą gatvių infrastruktūros koridorių 
ribose. Elektros energijos tiekimas į planuojamus objektus numatomas iš planuojamų transformatorinių 
(siūlomas išdėstymas numatytas Inžinerinių tinkle brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/03)). 
Prisijungimą prie esamų elektros tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal AB „Lesto“ 
išduodamas sąlygas.  

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 VI skyrių 
„Elektros linijų apsaugos zonos“. Transformatorinei nustatyta 10 m apsaugos zona. 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomas gatvių apšvietimo tinklas, kuris planuojamas vienoje D1 

kategorijos gatvės ir dviejuose C1, B1 ir keturių eismo juostų D1 kategorijos gatvių pusėje. Numatoma 
apšviesti pėsčiųjų takus. Tikslus elektros tiekimo tinklų išdėstymas turi būti spendžiamas atskirais 
projektais. 

 
Vandens tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatomi vandentiekio tinklai yra sužiedinami, prisijungiant 

nuo esamų tinklų. Vartotojų pajungimas prie vandentiekio tinklų sprendžiamas atskirais techniniais 
projektais pagal vandentiekio tinklus eksploatuojančios įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Techniniu projekto metu gaisrams gesinti bus numatoma įrengti antžeminius priešgaisrinius 
hidrantus. Atstumai tarp hidrantų ne didesni kaip 200 m. Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau 
kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. 

Klojant naujus vandentiekio tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o 
nesant galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 

 
Nuotekų šalinimas 
Numatyta surinkti planuojamose teritorijose susidariusias buitines nuotekas į naujai suplanuotą 

ūkinių nuotekų kanalizaciją prijungiant prie miesto nuotekų tinklų infrastruktūros. Vartotojų pajungimas 
prie nuotekų tinklų sprendžiamas atskirais techniniais projektais pagal nutekų tinklus eksploatuojančios 
įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Klojant naujus nuotekų tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o nesant 
galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Paviršinių nuotekų surinkimas numatomas iš numatomų užstatyti netaršių teritorijų. Paviršiaus 
nuotėkas numatyta surinkti į naujai numatomus paviršinių nuotekų kanalizacijos tinklus. Prieš išleidžiant 
paviršines nuotekas būtina išvalyti. Paviršinių vandenų infiltracija į gruntus nėra galima. 

Numatoma sumažinti centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį (numatomas 
paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms). 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 
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Dujų tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatoma įrengti skirstomąjį vidutinio slėgio dujotiekio 

tinklą. Numatoma prisijungti prie planuojamoje teritorijoje esamų dujotiekio tinklų.  
Tikslus dujų tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 

projektais. 
Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 IX skyrių 

„Dujotiekių apsaugos zonos“. 
 
Šilumos tiekimas 
Šilumos tiekimą į formuojamus sklypus planuoti pagal Energijos rūšies ir naudojimo šildymui 

Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkrečią energijos rūšį spręsti techninių projektų 
rengimo metu.  

 
Telekomunikacijų tinklai ir ryšiai 
Siūloma įrengti ryšių kanalizaciją šviesolaidinio interneto, kabelinės televizijos bei kitų laidinių 

komunikacijų atvedimui. 
Planuojamuose gatvių koridoriuose, nevažiuojamoje dalyje, numatytos telekomunikacijų tinklų 

vietos. Tikslus ryšių tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 
projektais. Sklypų tvarkymo projektų rengimui išsiimti atskiras projektavimo sąlygas. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 I skyrių 
„Ryšių linijų apsaugos zonos“. 
 
Pastabos: 

• Planuojamose teritorijose yra valstybei priklausančių drenažo rinktuvų. Naujai suformuotų sklypų 
sausinimą, drenažo rinktuvų, mažesnių kaip d125, išdėstymą bei įrengimą spręsti techniniais 
projektais.  

• Sklypuose, kuriuose yra įrengti melioraciniai grioviai, statybos metu jie turi būti nesugriaunami. 
Techninio projekto metu turi būti tikslinama užstatymo zona vadovaujantis LR Melioracijos 
įstatymo nuostatomis.  

 
Naujai planuojamiems inžineriniams tinklams nustatyti servitutai. 

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 
(tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti 
daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). Žemės 
savininkas įpareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, 
leisti jo naudojamame žemės sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus 
apsaugos zonos ribose. 

Detaliuoju planu numatyti servitutai: 

Nr. Servitutas žemės 
sklypui, Nr. 

Servituto aprašymas 

S1 1 Kelio servitutas (203) - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) - 821 m² 
S2 1 Servitutas (202) - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis) - 2483 m² 
 

Želdynai 
 
Vadovaujantis informacija iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 

planuojama teritorija nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 gamtosaugines 
teritorijas. Planuojamoje teritorijoje neužfiksuota saugomų gyvūnų ar augalų rūšių. Planuojama teritorija 
yra skurdi augalija, didžiausią jos dalį užima pievos, ariama žemė.    
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Tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir 
laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, darbus dirvožemis paskleidžiamas 
apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius išvežamas bei panaudojamas kitų 
teritorijų rekultivavimui. 

Atskirųjų želdynų teritorijose ir prie projektuojamų gatvių siūloma apsodinti želdiniais. Želdiniai 
ir jų sodinimo vietos detalizuojamos techniniu projektu rengimo metu. 

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskitųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventojų pasyviam ir aktyviam poilsiui.  

Rengiant techninius projektus gatvių raudonųjų linijų ribose esančiose žaliosiose juostose bus 
numatytos želdinių juostos. Šios želdinių juostos taip pat apsaugos gyvenamąsias ir visuomeninės 
paskirties teritorijas nuo stadiono bei transporto priemonių sukeliamo triukšmo ir taršos.  

Tvarkant, projektuojant, kertant, genint želdinius ir želdinių grupes planuojamos teritorijos ribose, 
būtina vadovautis LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, LR Aplinkos ministro 2008-01-29 įsakymu Nr. D1-62 „Dėl atskirųjų želdynų apsaugos ir 
tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento 
patvirtinimo“ ir LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir 
medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. Želdynų tvarkymo darbams vykdyti turi buti rengiami atskiri 
želdynų tvarkymo projektai. 

Viešuose erdvėse draudžiama sodinti teršiančius aplinką medžius ir krūmus, želdinius su 
nuodingais vaisiais ar kitomis augalo dalimis, želdinius su dygliuotomis šakutėmis ar lapais, bei su 
valgomaisiais vaisiais. 

Rengiant suformuotų sklypų sutvarkymo techninius projektus, sklypai turi buti planuojami taip, 
kad būtų išlaikyta priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemųs sklypo ploto (pagal LR 
Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“): 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Žemės sklypų paskirtis Želdynų, įskaitant vejas ir 
gėlynus, plotas nuo viso 
žemės sklypo ploto, % 

Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios 
paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

25 

Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) 
gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių 
grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos 
namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamiesiems 
pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

30 

Visuomeninės 
paskirties teritorijos 

Žemės sklypai, skirti mokslo paskirties pastatams:  
vaikų darželiams, lopšeliams 60 
bendrojo lavinimo mokykloms 50 

Žemės sklypai, skirti gydymo paskirties pastatams:   
sanatorijoms 45 
ligoninėms, klinikoms, slaugos namams 35 

Žemės sklypai, skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, 
kitų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų išlaikomų įstaigų 
administraciniams pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; 
religinės paskirties pastatams ir religinių bendruomenių ir 
bendrijų veiklai; kultūros paskirties pastatams ir kitiems 
pastatams visuomeninės paskirties teritorijose 

15 

Komercinės paskirties 
objektų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; 
administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir 
savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių 
biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) 
pastatams; prekybos paskirties pastatams 

15 
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Žemės sklypai, skirti kitiems pastatams komercinės 
paskirties objektų teritorijose 

10 

Susisiekimo ir 
inžinerinių 
komunikacijų 
aptarnavimo objektų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir 
garažų paskirties pastatams, elektroninių ryšių 
infrastruktūros ir kitiems statiniams ir įrenginiams 
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijose 

12 

Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos 

Žemės sklypai, skirti susisiekimo komunikacijoms, 
inžineriniams tinklams ir vandenvietėms 

normuojami pagal STR 
2.06.04:2014 „ Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ ir kita 
 

Sprendinių įgyvendinimo programa 
 

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą galima išskirti į du etapus: pasirengimo etapą ir 
įgyvendinimo etapą.  

Pasirengimo etapą sudarytų suprojektuotų sklypų kadastriniai matavimai, jų įregistravimai, 
įstatymų nustatyta tvarka žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, toliau atskirų sklypų 
vystymo planai ir/ar techninių projektų rengimai planai.   
 Projekto sprendinių įgyvendinimo etapiškumas galimas sekantis (4 pav): 

 
4 pav. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (etapiškumas) 

 
I etapas. 
Siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostas, skirtas gatvių ir centralizuotiems inžinerinės 
infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti, t.y: 
• C1 kategorijos gatvės įrengimas. Atsižvelgiant, kad formuojamos C1 kategorijos gatvės koridorių 

kerta privatūs žemės sklypai, gatvė gali būti įrengiama dalimis: 
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1a poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas laisvoje valstybinėje žemėje, atkarpa nuo 
šiaurinėje dalyje planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve iki Tilžės gatvės. 
1b poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas, atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūras, atkarpa nuo Klemiškės gatvės iki planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve.    

• dalis B1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa nuo C1 kategorijos gatvės iki planuojamos D1 
kategorijos gatvės (kelio A13 dublis).  

• D1 kategorijos gatvių įrengimas, atkarpa nuo šiaurinėje dalyje planuojamos C1 kategorijos gatvės, 
rytinėje dalyje kelio A13 dublio įrengimas iki esamo išvažiavimo į kelią A13.  

• dalis D1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa įsiterpusi tarp planuojamų visuomeninės paskirties 
teritorijų (mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro).  
Įvertinant, kad gyvenamosios paskirties teritorijos plėtra (esanti tarp Barškių ir planuojamos C1 
kategorijos gatvių) numatyta koncepcijos rengimo stadijos vystymo I-ame etape, D1 kategorijos 
gatvės atkarpą numatoma įrengti šiame sprendinių įgyvendinimo etape.      

Tai pat I etape siūloma įrengti sporto ir sveikatingumo kompleksą su nauju stadionu. Remiantis 2013 m. 
UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ parengta Stadiono 
perspektyvų regione studija (galimybių studija) sporto komplekso teritorija bus įgyvendinta 4 etapais: 

1 – įrengiama futbolo stadionas su aikšte ir 8000 žiūrovų vietų tribūnomis, sporto ir sveikatingumo 
komplekso pastato dalis (futbolo treniruočių salė su tribūnomis, apšilimo salė su treniruokliais, 
persirengimo ir buitinės patalpos, kavinė su 100 sėdimų vietų) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
2 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (ledo ritulio arena su žiūrovų 
tribūnomis, rankinio salės ir futbolo salė su žiūrovų tribūnomis, dvi dvikovinių sporto šakų salės, 
sunkiosios atletikos salė, salė tinklinio aikštelei) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
3 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (lengvosios atletikos aikštė su 
žiūrovinėmis tribūnomis, dvi paplūdimio tinklinio aikštelės (numatoma šio etapo trukmė – 1 metai);    
4 – įrengimas sportininkų apgyvendinimo pastas su reikalinga infrastruktūra (numatoma šio etapo 
trukmė – 1 metai). 

 
II etapas. 
Šiame etape siūloma vystyti vakarinėje dalyje suplanuotas gyvenamąsias, komercinę ir atskirųjų želdynų 
teritorijas su būtinomis inžinerinių komunikacijų koridorių juostomis skirtomis D1 kategorijos gatvėms ir 
centralizuotos inžinerinės infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. 
Prie aukščiau minėtų teritorijų siūlomos trys privažiavimo alternatyvos: 
I – galimas privažiavimas iš Klemiškės gatvės įrengiant Barškių gatvės atkarpą nuo Klemiškės gatvės iki 
planuojamos D1 kategorijos gatvės. Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia 
atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.     
II – galimas privažiavimas iš planuojamos I etape C1 kategorijos gatvės, įrengiant dviejų eismo juostų B1 
kategorijos gatvės atkarpą nuo sankryžos Nr. 1 iki sankryžos Nr. 2, taip pat įrengiant Barškių gatvės 
tęsinio atkarpą tarp planuojamų D1 ir B1 kategorijų gatvių. 
III – galimas privažiavimas iš Tilžės gatvės įrengiant Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytą C2 
kategorijos gatvę šalia geležinkelio.   
Aukščiau minėtų gatvių koridorių juostose taip pat siūloma įrengti ir eksploatuoti centralizuotus 
inžinerinius tinklus.   
 
III etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti suplanuotą socialinę infrastruktūrą, t.y. vaikų darželio, mokyklos bei 
pirminės sveikatos priežiūros centro statybas. Taip pat siūloma įrengti atskirųjų želdynų teritorijas 
formuojamas šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro teritorijų, pritaikant gyventojų 
pasyviam ir aktyviam poilsiui.  
 
II/IV etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostą, skirtą Kauno gatvės tęsinio (B1 
kategorijos gatvės), atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos gatvės, ir centralizuotiems inžinerinės 
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infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. Šios gatvės įrengimas priklauso nuo koncepcijos stadijos 
metu nagrinėjamos teritorijos vystymo, todėl šį etapą siūloma vystyti sekančiai: 

• Pirma - plėtojantis koncepcijos I-ame etape numatytoms gyvenamosioms teritorijoms bei esant 
poreikiui, įrengiamos B1 kategorijos gatvės (atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos 
gatvės), dvi eismo juostos; 

• Antra - iškeliant planuojamoje teritorijoje esamą dujų skirstymo stotį ir įrengiant Kauno gatvės 
tęsinio atkarpą nuo Tilžės gatvės iki Barškių gatvės (keturias eismo juostas), įrengiamos B1 
kategorijos gatvės  - keturios eismo juostos.  

 
Pastaba: 

• Sprendinių įgyvendinimo etapai gali būti vystomi savarankiškai, nepriklausomai vienas nuo kito, 
o siūlomas etapiškumas yra rekomendacinio pobūdžio.  

 
Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo finansavimo šaltinių galimi du variantai: 

I – viešosios ir privačios partnerystės modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš 
privačių skolintų lėšų; 

II – viešasis modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš ES paramos, valstybės ir 
savivaldybės biudžeto lėšų. 

 
Investicijos 

 
Pagrindinės investicijos pateikiamos aiškinamojo rašto priede Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.  
Investicijos paskaičiuotos remiantis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamasiais 

ekonominiais rodikliais XXII, sudarytais pagal 2014 m. spalio mėn. Statinių statybos skaičiuojamąsias 
kainas  (UAB „Sistela“, Vilnius 2014, įregistruota VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre 2014-10-
31 Nr. B-14-021). 

 
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams aprašas 

 
Barškių gatvės, C1 ir C2 kategorijų gatvių įrengimui šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės 

poreikiams paimamų žemės sklypų plotai. 
 

1. Žemės sklypų savininkai ir (ar) kiti žemės naudotojai, jų gyvenamųjų vietų ar buveinių adresai 

Žemės sklypų registro išrašų ir savininkų deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenys yra iš VĮ 
“Registrų centras”.  

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr.

Žemės sklypo nuosavybė Žemės sklypo savininkų deklaruota gyvenamoji vieta 

2101/0036:81 Juozas Garbačiauskas Barškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 
Elena Žilienė Klemiškės g. 16 Klaipėda 

2101/0036:158 UAB “Brendan Company” Šaulių g. 7-10 Klaipėda 
2101/0036:100 Stanislava Gražina 

Puodžiukaitienė 
Naftininkų g. 8-36 Mažeikiai 

Aivaras Kazlauskas Skruzdynės g. 10-2 Neringa 
2101/0036:163 Adomas Ramanauskas Išvyko į užsienio valstybę Vokietija 
2101/0036:75 Justinas Remėza Saulės g. 18 Klaipėda 
2101/0036:98 Loreta Pocienė Jaunystės g. 8-19 Klaipėda 
2101/0036:296 Kazimieras Lukošius Klemiškės g. 45 Klaipėda 
2101/0036:168 Genovaitė Čiūželienė Jaunystės g. 22-5 Klaipėda 
2101/0036:60 Vidmantas Čejauskas Spindulio g. 7 Klaipėda 
2101/0036:26 Basė Benetienė Saulės g. 6 Klaipėda 
2101/0036:25 Steponas Banys Sruojos g. 5 Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 

Aloyzas Barkus Siauroji g. 9 Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav. 
2101/0036:88 Vytautas Lastauskas Liubeko g. 17-21 Klaipėda 
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2101/0035:51 Lietuvos Respublika; 
Valstybinės žemės patikėjimo 
teisė: Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos.  
Sudaryta nuomos sutartis su 
UAB “Rūta” 

 
Gedimino pr. 19 Vilniaus m.  
 
 
 
 
Klaipėdos r. sav. Dovilų mstl. 

 
2. Žemės sklypų adresai, unikalūs ir (ar) kadastriniai numeriai, taip pat žemės sklypų bendras plotas ir 
visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo dalis (kai paimama tik dalis žemės sklypo) 

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 

Žemės sklypo 
unikalus Nr. 

Žemės sklypo 
adresas 

Žemės sklypo 
plotas, ha 

Visuomenės poreikiams 
paimamo žemės sklypo dalis, ha 

Barškių gatvės įrengimui 
2101/0036:81 2101-0036-0081 Klaipėdos m. 0,3000 0,0281 

C1 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0036:158 4400-0469-8117 Klaipėdos m. 1,3740 0,1391 
2101/0036:100 2101-0036-0100 Klaipėdos m. 1,9897 0,1570 

2101/0036:163 4400-0545-5232 Klaipėdos m. 1,0000 0,0955 
2101/0036:75 2101-0036-0075 Klaipėdos m. 1,0366 0,0998 
2101/0036:98 2101-0036-0098 Klaipėdos m. 1,0000 0,1053 
2101/0036:296 4400-2852-5000 Klaipėdos m. 0,1869 0,1869 
2101/0036:168 4400-0560-3658 Klaipėdos m. 1,4000 0,4995 
2101/0036:60 2101-0036-0060 Klaipėdos m. 0,7100 0,0486 
2101/0036:26 2101-0036-0026 Klaipėdos m. 0,9302 0,0411 
2101/0036:25 2101-0036-0025 Klaipėdos m. 1,1400 0,0383 
2101/0036:88 2101-0036-0088 Klaipėdos m. 1,2200 0,0272 

C2 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0035:51 2101-0035-0051 Klaipėdos m. 

Tilžės g. 67 
4,0165 0,2546 

 
3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka su privačių ir valstybinių žemės sklypų ribomis 
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4. Tikslai, kuriais numatoma naudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę  

Sklypai ar sklypų dalys visuomenės poreikiams paimami su tikslu įrengti Barškių gatvę ir 
Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytas C1 ir C2 kategorijos gatves.  

Šiuo metu Barškių gatvė yra žvyruota (apie 0,64 km ilgio, ~5,5 m pločio, dviejų eismo juostų), 
nėra įrengti pėsčiųjų takai, nenustytos gatvės raudoniosios linijos atitinkančios STR 2.06.04:2014 “Gatvės 
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” nuostatas. Planuojamas Barškių gatvės koridorius 
skirtas įrengti reglamentuotą važiuojamąją dalį su kitais gatvės elementais (šaligatviais, pėsčiųjų takais), 
inžinerinius tinklus. Gatvė suformuos svarbią planuojamos teritorijos jungtį su miesto pagrindinėmis ir 
aptarnaujančiomis gatvėmis. Iš šios gatvės patenkama į esamas privačias žemės sklypų teritorijas.  

C1 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis, pagrindinė keleivių viešojo 
susisiekimo linija. Gatvės koridorius planuojamas atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį 
planą, į planuojamoje teritorijoje parengtus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, kurie formuoja 
C1 kategorijos gatvės 40 m pločio raudonąsias linijas. Tai pat ši gatvė yra pagrindinė susisiekimo jungtis 
su planuojamoje teritorijoje formuojamu sportiniu kompleksu, su formuojamomis pagalbinėmis gatvėmis.    

C2 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis. Gatvės koridorius planuojamas 
atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir privačią nuosavybę. Vadovaujantis statybos 
techniniais reglamentais C2 kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų projektuojamas minimalus 
t.y. 20 m. Tai pat ši gatvė yra optimaliausia susisiekimo jungtis su planuojamoje teritorijoje formuojamais 
gyvenamaisiais sklypais. 

 
5. Kitos visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams 

galimybės  

 5.1 Kitų sklypų išpirkimas 
Kitos galimybės nenagrinėjamos, kadangi Barškių gatvė yra esama; C1 kategorijos gatvės 

koridoriui šiaurinėje dalyje, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, suplanuoti žemės sklypai; 
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taip pat C1 ir C2 kategorijos gatvės koridoriai numatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose. 
Dėl šių priežasčių gatvių koridorių alternatyvaus sprendimo, išperkant kitus sklypus, nėra. 

5.2 Status quo, esamos padėties išlaikymas 
Analizėje nagrinėjami status quo išlaikymo teritorijos kaštai ir nauda. Esamos padėties išlaikymas 

komplikuotų planuojamos teritorijos plėtrą, kadangi Barškių gatvė, C1 ir C2 kategorijų gatvės yra 
svarbios susisiekimo jungtys. Išlaikant esamą padėtį planuojamoje teritorijoje neatsirastų visuomeniniai 
objektai (sporto kompleksas), nebūtų galimybės plėstis gyvenamosioms teritorijoms.  

 
6. Visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo procedūros dalyvius, 
kurie dėl to patirs naudos ar nuostolių 

Barškių gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:81: Juozas Garbačiauskas, gim. 1948-12-27;  
      Elena Žilienė, gim. 1946-03-31. 

C1 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:158: UAB “Brendan Company”, a.k. 300517424;    
Kad. Nr. 2101/0036:100: Stanislava Gražina Puodžiukaitienė, gim. 1939-04-06; 
            Aivaras Kazlauskas, gim. 1973-04-08; 
Kad. Nr. 2101/0036:163: Adomas Ramanauskas, gim. 1952-06-29;   
Kad. Nr. 2101/0036:75: Justinas Remėza, gim. 1922-08-06;   
Kad. Nr. 2101/0036:98: Loreta Pocienė, gim. 1978-07-17;  
Kad. Nr. 2101/0036:296: Kazimieras Lukošius, gim. 1932-11-14;  
Kad. Nr. 2101/0036:168: Genovaitė Čiūželienė, gim. 1948-02-12;  
Kad. Nr. 2101/0036:60: Vidmantas Čejauskas, gim. 1971-07-04;  
Kad. Nr. 2101/0036:26: Basė Benetienė, gim. 1941-07-20;  
Kad. Nr. 2101/0036:25: Steponas Banys, gim. 1945-01-27; 
       Aloyzas Barkus, gim. 1949-06-21; 
Kad. Nr. 2101/0036:88: Vytautas Lastauskas, gim. 1976-07-06. 

C2 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 
4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0035:51: Sudaryta nuomos sutartis su UAB “Rūta”, a.k. 163162447.    
 

7. Visuomenės poreikio tenkinimo ir žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros 
atlikimo (toliau kartu – projekto įgyvendinimas) ir galimybių, sąnaudų ir naudos skaičiavimas 

a. Žemės sklypų (jo dalių) paėmimo visuomenės poreikiams projekto sąnaudų ir naudos 
skaičiavimas 

Barškių gatvės įrengimui: 
 Kompensacija už žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) dalį (0,0281 ha) jo naudotojui 

skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos” aktualią redakciją: 
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Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal Registrų centro 
2016 m. nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Sklypo dalies paimamo visuomenės poreikiams kaina 
pagal Registrų centro 2016 m nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 
1. 2101/0036:81 17 000  ~1 600 

 
Pastaba: 
  Atsižvelgiant, kad šalia sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) yra valstybinė žemė, todėl 
vadovaujantis LR Žemės įstatymo 1994-04-26 Nr. I-446 47 straipsnio “Atlyginimas už visuomenės 
poreikiams paimamą žemę” 1 punktu “Kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, 
žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos 
vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi 
su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu” yra galimybė su savininko sutikimu jam suteikti 
0,0281 ha valstybinės žemės sklypą. 
 
C1 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Kompensacija už žemės sklypų (ar jo dalių) jo naudotojui skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos” aktualią redakciją: 

Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal 
Registrų centro 2016 m. 
nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Visuomenės 
poreikiams 

paimamo žemės 
sklypo dalis, ha 

Sklypo dalies paimamo visuomenės 
poreikiams kaina pagal Registrų 
centro 2016 m. nustatytą vidutinę 

rinkos vertę, Eur 
1. 2101/0036:158 71 800 0,1391 ~7 300 
2. 2101/0036:100 629 000 0,1570 ~50 000 
3. 2101/0036:163 53 200 0,0955 ~5 100 
4. 2101/0036:75 55 000 0,0998 ~5 300 
5. 2101/0036:98 53 200 0,1053 ~5 600 
6. 2101/0036:296 26 100 0,1869 ~26 100 
7. 2101/0036:168 73 100 0,4995 ~26 100 
8. 2101/0036:60 38 500  0,0486 ~2 640 
9. 2101/0036:26 49 700 0,0411 ~2 200 
10. 2101/0036:25 60 200 0,0383 ~2 020 
11. 2101/0036:88 64 200 0,0272 ~1 430 

Suma: ~133 790 
 
C2 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 47 straipsnio nuostatomis išnuomoto 
valstybinio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:51 (Unikalus Nr. 2101-0035-0051) nuomos 
sutartis su UAB “Rūta” bus keičiama iš 4,0165 ha žemės sklypo ploto į 3,762 ha žemės sklypo plotą 
(esamo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0035:51) plotas sumažinamas 0,2546 ha).         

 
Kitos išlaidos susidarančios dėl gatvių įrengimo paskaičiuotos aiškinamojo rašto priede Nr. 3.  
 

b. Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo 

Visuomenės gaunamą naudą sudarytų gatvių įrengimas, t.y. privažiuoti prie numatomo sporto 
komplekso, suplanuotų gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų.   

 
c. Tiesioginis poveikis esamų savininkų ir (ar) naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms, gamtos 

ištekliams (žemės ūkio naudmenoms, derlingajam dirvožemiui, miškui, vandens telkiniams, 
natūraliam kraštovaizdžiui ir kitkam) 

Šiuo metu aplinkinių sklypų savininkų ar naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygos nepablogėtų, 
kadangi sklypai yra žemės ūkio paskirties, o sklypas kad. Nr. 2101/0035:51 yra Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, kurioje yra pastatai – garažai, nuosavybė: Lietuvos Respublika. 
Sklypo dalies paimama visuomenės poreikiams nėra užstatyta.  
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Taip pat teritorijose kuriose vykdomi gyvenamųjų namų statybos darbai atsirastų asfaltuoti 
privažiavimai, pėsčiųjų takai. Įrengiant Barškių gatvės koridorių (išasfaltavus gatvę, įrengiant pėsčiųjų 
takus) pagerėtų gyventojų aplinkos oro kokybė, sumažėtų avarijų tikimybė.   

Įrengiant C1 ir C2 kategorijos gatvių koridorius ženkliai išaugtų aplinkinių sklypų investicinė 
vertė,   būtų įmanomos investicijos į potencialiai plėtrai palankias gretimas teritorijas. 
 

7.4. Projekto įgyvendinimo ir kitų galimybių grynosios esamos vertės skaičiavimas 

 Projekto įgyvendinimo esamą vertę sudarys žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams 
sąnaudos, išlaidos topografinės nuotraukos su teritorijų planavimo dokumentų (formavimo ir pertvarkymo 
projektais) parengimais, žemės sklypų įregistravimas VĮ ,,Registrų centras“, techninių projektų rengimas 
bei statybos darbų išlaidos, kas ir sudarys bendrą projekto įgyvendinimo grynąją vertę. Nauda išreikšta 
pinigais iš projekto nebus gaunama, kadangi projektu bus kuriama viešoji infrastruktūra. 

 
7.5 Projekto įgyvendinimo rizikos, numatomos jų valdymo priemonės 

 Išskirtos pagrindinės rizikos yra būdingos projektams, kuriuos įgyvendinant vykdoma statinių 
statyba, rekonstrukcija, remontas ar kitaip naudojamos statybinės medžiagos. Pagal teorinius rizikų 
klasifikavimo principus statybos rizikų grupė priskirtina specialioms rizikoms, kadangi jos susijusios su 
specialių rinkų segmentais. Taip pat statybos rizikomis galima vadinti bet kokius veiksnius, kurie daro 
neigiamą poveikį statybos trukmei, sąnaudoms ir kokybei. Vertinant pinigų srautais, statybos rizikų 
grupės rizikos turi tiesioginę įtaką projekto investicijų į statybos, rekonstravimo darbus išlaidoms.  

 Projekto įgyvendinimo rizikos grupės gali būti, šios: projektavimo klaidų, vėlavimo atlikti 
statybos darbus, atliktų statybos darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams, statybos 
darbų sąnaudų padidėjimo, techninės specifikacijos netikslumų ar projektinės dokumentacijos neatitikties 
projekto tikslams, žemės ar kito turto nuosavybės apribojimų, specialiųjų reikalavimų turtui, naujų 
technologijų atsiradimo ar naujų technologijų panaudojimo projektui įgyvendinti neigiamomis fizinėmis 
ir teisinėmis sąlygomis, darančiomis įtaką turto vertės ar jo naudingumo sumažėjimui, vėlavimo išduoti 
statinio projektavimo sąlygų sąvadus, vėlavimo išduoti statybos leidimus rizikos.   

 
 7.6 Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė 

 Jautrumo analizėje identifikuoti pagrindiniai projekto kritiniai kintamieji, darantys didžiausią įtaką 
projekto rezultatams. Įvertinus, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nuokrypiai veikia analizuojamo 
investicijų projekto rezultatus, galima teigti, kad  nei vienas  nagrinėjamų sąnaudų pokytis nelemia 
didelių projekto rezultatų pokyčio. Laikytina, kad ši investicija nėra rizikinga, kadangi nei viena iš 
prielaidų negali būti traktuojama, kaip kritinis veiksnys. 

 
 7.7 Išvados dėl žemės sklypų tinkamumo projektui įgyvendinti 

Projekto tikslas – 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.  

Kadangi vienas iš planavimo tikslų yra sporto komplekso įrengimas, tad jo funkcionavimui 
reikalingas geras pasiekiamumas nuo išorinio susisiekimo tinklų. Todėl būtinas C1 kategorijos gatvės 
įrengimas.  

Planuojamoje teritorijoje Barškių, C1 ir C2 kategorijos gatvių įrengimas sieks sudaryti prielaidas 
tolesnei besirobijančių teritorijų plėtrai, tinkamam planuojamų objektų aptarnavimui.   
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7.1.4. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 
 

Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas:  
• teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai; 
• poveikis socialinei aplinkai; 
• poveikis ekonominei aplinkai;  
• gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui;  
• urbanistinio ir paveldo objektų aspektu; 
• transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu; 
• paveldosauginiu aspektu; 
• aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu; 
• saugaus eismo aspektu;  
• valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtros aspektu. 

 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) planuojamos veiklos srities požiūriu. 

1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius? 
Detaliojo planavimo tikslas yra 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. Įgyvendinus 
detaliojo plano sprendinius planuojama teritorija bus urbanizuojama, kuriama teritorijos susisiekimo ir 
inžinerinė infrastruktūra, kuriama socialinė infrastruktūra. Bus sukurtos naujos darbo vietos.  

 
2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra? 
 Planuojamos teritorijos plėtrai turės teigiamą įtaką. Teritorija bus sistemingai urbanistiškai sutvarkyta, 
įrengta infrastruktūra, bus racionaliai išnaudojamas planuojamos teritorijos potencialas. 

 
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas? 
 Įgyvendinus planavimo tikslus numatomas teigiamas ilgalaikis efektas.  
 
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis? 
 Galimas teigiamas visų sprendinių poveikis. 
 
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato veiklos sritims neigiamo poveikio. Ypač socialiniai 

sričiai numatomas teigiamas poveikis, nes bus sukurta kokybiška nauja gyvenamoji aplinka, numatyta 
būtina socialinė infrastruktūra. Formuojamos atskirųjų želdynų teritorijos. 

 
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato jokiai veiklos sričiai neigiamo poveikio. 
 
Socialinės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gyventojų užimtumą? 

Sprendinių įgyvendinimas sukurs prielaidas vystyti verslą, naujų statybų darbams bus sukurtos naujos 
darbo vietos.  
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3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidą? 
Numatomas gyventojų koncentracijos padidėjimas planuojamoje teritorijoje. 

   
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą? 

Švietimui sprendiniai turės teigiamą įtaką, nes planuojamoje teritorijoje numatoma mokykla, vaikų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, taip pat pirminės sveikatos priežiūros centras. Bus sukurtos prielaidos 
bendruomenės kultūrinei ir poilsio veiklai plėtoti.  

 
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus asmenis,   

jaunimą, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)? 
Visoms miesto bendruomenės socialinėms grupėms bus sukuriamos prielaidos pagerinti gyvenimo 
kokybę, didinti užimtumą.  
 

6. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą? 
Dėl naujų visuomeninės, gyvenamojo ir komercinio ploto pagerės socialinė buklė. Naujos želdynų 
teritorijose įrengtos poilsio aikštelės, nauji takai turės teigiamą itaką žmonėms ir jų sveikatai. 

 
Ekonominės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių 
ekonominę plėtrą; padidins ar sumažins regionų skirtumus? 
Nagrinėjama teritorija neturės įtakos regioninei plėtrai. Sprendinių įgyvendinimas spartins ekonominę 
plėtrą, padidės teritorijos patrauklumas investicijoms. Kiekvienas naujai atsiradęs ūkinis subjektas 
teigiamai veiks vietovės ekonominę raidą, atsiradus naujoms statyboms atsiras naujų darbo vietų. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendruosius pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių 

struktūros pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
3. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam 

naudojimui? 
Sprendinių įgyvendinimas poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui neturės. 

 
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas? 

Sprendinių įgyvendinimas sudaro prielaidas pritraukti struktūrinių fondų investicijas, palankias sąlygas 
lokaliam verslui. 
 

5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos sąnaudų pokyčius? 
Įtakos neturės. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos pajėgumų panaudojimą? 

Esamų gamybos pajėgumų nėra, todėl sprendinių įgyvendinimas poveikio neturės. Sukuriamos 
prielaidos verslo kūrimui, naudojančiam modernias ekologiškas technologijas. 

 
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio rinkose? 
Įtakos neturės. 

 
8. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti valstybės ar savivaldybių biudžetams (pajamos ar 

išlaidos gali padidėti, sumažėti ar kita)? 
Įrengus sporto kompleksą su nauju stadionu bei komercinės paskirties plotus, savivaldybės pajamos 
padidės. 
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Gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę? 
Aplinkos oras 
            Metodas 

Oro taršos vertinimas susideda iš dviejų dalių: 
• vietinės taršos įtakos į regioninę ir globalinę taršą nustatymo t.y. metinio teršalų emisijos kiekio 

skaičiavimo planuojamos teritorijos gatvėse ir keliuose;  
• vietinės taršos nustatymo t.y. teršalų koncentracijos sklaidos detaliojo plano ribose skaičiavimo; 

Oro teršalų sklaida sumodeliuota 2020 metams. Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai 
skaičiuojami naudojant programinį paketą COPERT 4 (Computer program to calculate emissions from 
road transport), vėliau jie perskaičiuojami į emisijų faktorius, kurie naudojami modeliuojant oro taršą su 
Lakes Environmental Aermod 8 programiniu paketu. Oro teršalų emisijų faktoriai nuo šalia esančio 
geležinkelio, paskaičiuoti pagal teršalų, išmetamų į atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, 
vertinimo metodiką LAND 18-20111. Oro tarša skaičiuojama įvertinant eismo intensyvumą, eismo sudėtį 
(lengvųjų ir sunkiasvorių autotransporto priemonių santykis), vidutinį lengvojo ir sunkiojo autotransporto 
tolygaus važiavimo greitį, oro teršalų emisijas kelių tinkle, bei aplinkos temperatūros ir slėgio rodiklius, 
sieros ir sunkiųjų metalų kiekius degaluose. Naudojama programa yra specialiai pritaikyta teršalų emisijų 
iš automobilių skaičiavimui Lietuvoje. Visi programos parametrai ir skaičiavimams naudojami duomenys 
yra paruošti pagal bendrą Lietuvos automobilių parko sudėtį, meteorologines sąlygas ir naudojamo kuro 
sudėtį.  

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus  2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-
200 "Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijų patvirtinimo", atmosferos oro teršalų pasklidimui nuo važiuojamosios kelio dalies 
modeliuoti pasirinktas Lakes Environmental Aermod 8 programinis paketas. Oro sklaidos modeliavimui 
atlikti, buvo naudojamas Klaipėdos meteorologinės stoties penkerių metų meteorologinių duomenų 
paketas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma, apie penkerių 
metų Klaipėdos meteorologinės stoties duomenų įsigijimą, yra pateikta prieduose. 

Apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos lyginamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeista 2010 m. 
liepos 7 d. įsakymu Nr. D1–585/V–611.  
            Apskaičiuotos teršalų emisijos nagrinėjamame tinkle 2020 metams. 

Teršalai CO2, CO, NO2, KD2,5, KD10, SO2, švinas ir benzenas į aplinkos orą išmetami kaip 
šalutiniai degimo produktai susidarantys vidaus degimo varikliuose. Švino ir SO2 emisijos tiesiogiai 
priklauso nuo naudojamo kuro sudėties. Visas šiuo metu Lietuvoje pardavinėjamas automobilinis kuras 
yra bešvinis, tačiau skaičiavimuose įvertinamas švino kiekis biokure galimai atsirandantis kaip sunkiųjų 
metalų kaupimosi biomasėje padarinys. Apskaičiuotos metinės teršalų emisijos nagrinėjamame kelių 
tinkle pateiktos 1 lentelėje. 

 
 

1 lentelė. Prognozinės metinės autotransporto teršalų emisijos nagrinėjamame kelių tinkle 2020 m. 
Teršalų emisijos 

CO2, 
t/metus 

CO, 
t/metus 

NO2, 
t/metus 

KD 2,5, 
t/metus 

KD 10, 
t/metus 

SO2, 
t/metus 

PB, 
kg/metus 

Benzenas, 
t/metus 

9909 59,77 2,76 1,13 1,36 0,12 0,56 0,43 

 
 
 

                                                 
1 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 715 „Dėl teršalų, išmetamų į 
atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodikos LAND 18-2003/m-03 patvirtinimo“ pakeitimo, 2011 m. 
birželio 29 d. Nr. D1-531, Vilnius 
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            Teršalų sklaida 
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. AV-

347 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“) į atmosferos oro teršalų 
sklaidos modeliavimą, kaip foninė tarša buvo įtraukta oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės iš 
Klaipėdos oro kokybės tyrimo stočių (OKTS). Abi OKT stotys yra nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos 
tinkamu modeliavimui atstumu (iki 2 km), bet artimesnė yra OKTS „Klaipėdos Centras“. Šios OKTS 
vidutinės metinės oro teršalų koncentracijų vertės (KD10, SO2, NO2, CO) yra naudojamos foninės taršos 
įvertinimui, tačiau ši stotis neturi statistiškai patikimos kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinės metinės 
koncentracijos, todėl naudojama Klaipėdos Šilutės plento OKT stotyje apskaičiuota vidutinė metinė šio 
teršalo koncentracija. Vertinant benzeno, kaip aplinkos oro teršalo, foninę koncentraciją, buvo naudota 
2013 metais vykdytų indikatorinių tyrimų metu gauta vidutinė metinė šio teršalo koncentracija, iš 
artimiausio tiriamajai teritorijai tyrimų taško (KLAIPĖDA10).  

Modeliavimo metu naudotas platus receptorių tinklelis sudarytas iš 12390 receptorių, išdėstytų 15 
m vienas nuo kito. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikti prieduose (priedai Nr. 4). 

 
Išvados 
Visose detaliojo plano teritorijose, kuriose yra suplanuota gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 

pastatų statyba ir kuriose teisiškai2 leidžiama šių pastatų statyba (už kelio apsaugos zonos ribų), visų 
vertintų oro teršalų koncentracijos neviršija leistinų ribinių verčių3.  

Šalia planuojamos teritorijos didžiausias linijinis oro taršos šaltinis yra magistralinis kelias A13, 
todėl planuojant teritoriją didžiausią dėmesį reikėtų skirti būtent gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
atstumui nuo šio magistralinio kelio.  

 Detalesnė visų teršalų sklaida pavaizduota oro teršalų sklaidos žemėlapiuose, kurie yra 
informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą prieduose (priedai Nr. 4). 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų 

kokybę? 
Buitinės nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus, o paviršinės 
nuotekos surenkamos, išvalomos ir tada išleidžiamos į miesto centralizuotus lietaus nuotekų tinklus. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatavimo metu vandens tarša nenumatoma. 

 
3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas? 

Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos metu, tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas 
humusingas dirvožemio sluoksnis ir laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, 
darbus dirvožemis paskleidžiamas apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius 
išvežamas bei panaudojamas kitų teritorijų rekultivavimui. Buitinės ir lietaus nuotekos į dirvožemį 
nepateks, nes numatomi objektai bus prijungti prie miesto buitinių ir lietaus nuotekų tinklų. 
Dirvožemio erozija ar padidinta tarša nenumatoma. 
 

4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę? 
Sprendinių įgyvendinimas ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės. 

                                                 
2 Remiantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, nuo magistralinio kelio A13 briaunų į abi puses yra 
nustatoma 70 metrų kelio apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie 
nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu.  
3 Sumodeliuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija lyginant su to paties 
laikotarpio leidžiama ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija lyginant su leistina 
1h ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) vidutinė metinė koncentracija lyginant su leistina metine ribine verte, 
sumodeliuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija ir KD10 bei KD2,5 vidutinės metinės koncentracijos lyginant 
su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sieros dioksido (SO2) sumodeliuotos maksimali 1 valandos ir maksimali 24 
valandų vidurkio koncentracijos lyginant su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sumodeliuotos benzeno ir švino 
vidutinės metinės koncentracijos lyginant su leistinomis metinėmis ribinėmis koncentracijomis. 
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5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes? 
Įtakos neturės. Teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką? 

Sprendiniai leis vystyti kvartalų rekreacinę zoną, suaktyvinti jos panaudojimą.  
 

7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą? 
Numatomas žemės sklypų formavimas, naujas užstatymas, pastatų aukštingumas nesuardys teritorijos 
strukturos. Sutvarkoma teritorija, nauji želdynai praturtins teritorijos fluora. Detaliojo plano 
sprendiniai nenumato formuojamų žemės sklypų teritorijos reljefo keitimo. Maksimaliai saugomas 
esamas reljefas. Teritorija numatoma sutvarkyti taip, kad būtų patraukli gyventi, lankyti, praleisti 
laisvalaikį, investuoti. 
 

8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę? 
Sprendinių įgyvendinimas leis sukurti naują aplinkos kokybę formuojant sklypus, jų apželdinimą, 
ugdant šeimininkišką požiūrį į supančią aplinką. 
 

9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus? 
Sprendinių įgyvendinimas kultūros paveldo objektams poveikio neturės, nes planuojama teritorija 
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas. Arčiausiai planuojamos teritorijos pietinėje dalyje yra kultūros 
vertybė: Joniškės kapinynas:  

� Unikalus objekto kodas - 31844;  
� Adresas - Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.;  
� Objekto reikšmingumo lygmuo - regioninis;  
� Objektas įrašytas kaip pavienis objektas;  
� Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis reikšmingumą);  
� Teritorijos plotas - 4,3847 ha. 

 
Urbanistinio ir paveldo objektų aspektu. 

UAB „Dujų sfera“ užsakymu esamos būklės stadijoje, 250 ha plotui, 2014 m. Vilniaus 
universiteto Istorijos ir Archeologijos specialistai atliko Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, 
Klemiškės gatvės ir kelio A13 Klaipėdoje istorinę ir kartografinę analizę. Ji pateikta detaliojo plano 
esamos būklės analizėje. Analizės išvados teigia, kad su Klaipėdos miesto raidai reikšmingais istoriniais 
įvykiais ar asmenimis Teritorija nesusijusi. Todėl planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos urbanistinio 
ir paveldo objektams neturės. 

 
Transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu. 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 
patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. Planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams: apie 1,0 km ilgio Klaipėdos 
miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei; apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto 
bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei; apie 4,8 km ilgio D1 kategorijos gatvėms; 
apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei. 

Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu.  

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
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prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 
2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus (sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos transporto organizavimui ir parkavimo, normuojamų 
atstumų išlaikymui neturės. 
 
Paveldosauginiu aspektu. 

Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros paveldo objektų. Arčiausiai vakarinėje dalyje 
apie 20 m nuo planuojamos teritorijos yra Joniškės kapinynas (Unikalus objekto kodas – 31844). 
Detaliojo plano esamos būklės stadijoje UAB „Dujų sfera“ užsakymu, 2014 m. birželio mėnesį Vilniaus 
universiteto Archeologijos katedros specialistai atliko Joniškės kapinyno patenkančio į planuojamą 
teritoriją, archeologinius žvalgomuosius tyrimus. Tyrimų metu, ištirtas 80 m2 plotas, nei kapų, nei 
archeologinių radinių арie archeologiškai vertingų objektų neaptikta.  

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos nekilnojamojo kultūros paveldo objektui neturės.   
 
Aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu. 

Suplanuotoje šiuo metu neurbanizuotoje planuojamoje teritorijoje galima nežymi aplinkos oro 
tarša (oro taršos skaičiavimai pateikti aukščiau “gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu„ ) padidėjus 
automobilių eismui, stovėjimo vietoms. Suplanuoti gyvenamosios, visuomeninės paskirties pastatai ir 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų pastatai bus prijungti prie centralizuotų miesto tinklų. Šildymas 
numatomas pagal Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkreti energijos rūšis bus 
spręndžiama techninių projektų rengimo metu. Azoto oksidų ir anglies monoksidų kiekiai neviršys 
leistinų normų. Aplinka, suprojektuotos gatvės, privažiavimai bus sutvarkyti, apželdinti, konfliktai 
neprognozuojami. Neigiamas poveikis nenumatomas.  

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskirųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventoji pasyviam ir aktyviam poilsiui. Planuojamos ukinės veiklos poveikis aplinkos kokybei 
ir higieninei buklei (sveikos aplinkos - atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) - neigiamas poveikis 
neprognozuojamas. 
 
Saugaus eismo aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, teritorija bus išnaudota Klaipėdos miesto plėtrai. 
Planuojama teritorija nėra urbanizuota, nėra gatvių tinklo. Šiuo detaliuoju planu numatomas B1, C1, C2 ir 
D1 kategorijų gatvių tinklas. Gatvės bus įrengtos laikantis galiojančių normatyvų pritaikant naujausias 
technologijas ir technines priemones, kurios atitinka Europos sajungos standartus ir turės teigiamos įtakos 
eismo saugumui. Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai bus nustatomi techninių projektų rengimo 
metu. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos saugaus eismui neturės. 
 
Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo pl ėtros aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, naujų sankryžų su Palangos plentu, magistraliniu keliu 
Nr. A13 neformuojama, todėl sprendiniai neturės įtakos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklų 
plėtrai.  

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatyta Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu 
A13 – dviejų lygių sankryža. Šios sankryžos suplanavimas ir įrengimas bus sprendžiamas pilnai užstačius 
koncepcijos stadijos metu suplanuotas teritorijas, tolimesniuose vystymo planuose. 
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Triukšmas 

Triukšmo monitoringas 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl strateginių triukšmo 
žemėlapių patvirtinimo“ yra patvirtinusi strateginius Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo žemėlapius 
(Lnakties, Ldvn): kelių transporto, geležinkelių transporto, bendro poveikio (suminį) ir kitus. Kadangi 
detaliojo plano ribos patenka į strateginių triukšmo žemėlapių aprėptį, atliekant triukšmo sklaidos 
skaičiavimus ir sudarant triukšmo modelį detaliajam planui, atsižvelgta į šiuos strateginius triukšmo 
žemėlapius.  

Klaipėdos m. sav. taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-11 yra patvirtinusi, kad triukšmo 
prevencijos zonų dydis Ldvn gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, yra 65 dBA. 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-334 yra patvirtinusi Klaipėdos 
miesto savivaldybės transporto paros triukšmo Ldvn prevencijos zonų žemėlapį. Triukšmo prevencijos    
zona – gyvenamosios vietovės teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina 
įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones. Pagal šį žemėlapį prie Klemiškės g., ties kuria 
eina detaliojo plano riba, fiksuotas 1-2 dBA Ldvn triukšmo viršijimas. 

Skaičiavimo ir vertinimo metodika 

Skaičiavimai atlikti triukšmo skaičiavimo programa CadnaA 4.5, naudojant triukšmo skaičiavimo 
metodiką „XPS 31-133“. Ši metodika rekomenduojama strateginiam triukšmo kartografavimui pagal 
direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Skaičiavimai atlikti 2 m aukštyje. 
Triukšmo sklaidos gardelės dydis triukšmo sklaidos žemėlapiuose yra 5 x 5 m. 

Triukšmo skaičiavimas atliktas pagal prognozuojamą 2020 m. autotransporto eismo intensyvumą 
(lengvojo ir sunkaus autotransporto dalį), vidutinį greitį, įvertinant vidutines meteorologines sąlygas, 
kelio dangą, žemės paviršių, esamą užstatymą, aplinkos (žemės) triukšmo absorbciją. Autotransporto 
triukšmas įvertintas skaičiuojant triukšmo lygį tiek nuo naujai planuojamų gatvių detaliojo plano ribose, 
tiek nuo esamų kelių (gatvių), kurios yra ties detaliojo plano ribomis: magistralinis kelias A13 Klaipėda-
Liepoja, rajoninis kelias Nr. 2215 (Tilžės g.), Klemiškės g., kiek toliau – Joniškės g. 

Atliekant triukšmo skaičiavimus, į modelį taip pat įtrauktas geležinkelio linijos triukšmas, įvertintas 
triukšmo lygis planuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse (atskirose aikštelėse numatyta nuo 100 iki 
1000 vietų automobiliams statyti) bei įvertintas triukšmo lygis stadione, simuliuojant situaciją, kad 
stadione vyksta koncertas arba sporto rungtynės ir triukšmo lygis siekia 85 dBA (vienodai dienos, vakaro 
ir nakties metu). Pagal detaliajame plane nustatytą statinių aukštingumo ribojimą stadionas negali būti 
aukštesnis nei 30 m. 
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5 pav. Triukšmo 3D modelis su reljefu, pastatais, gatvėmis, geležinkeliu, stadionu, stovėjimo aikštelėmis 

Triukšmo pasekmės  gyvenamajai bei visuomeninei aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus 
ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti 
higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
Nr. V-604. 

 
2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 
pagal HN 33:2011 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas 

L dienos,  
6-18 h, dBA 

L vakaro,  
18-22 h dBA 

L nakties,  
22-6 h dBA 

3. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 
 

60 
 

55 
 

4. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 50 45 

*apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų 

 
Triukšmo lygis vertintas tose teritorijose, kur pagal detaliojo plano zonavimą gali iškilti  

gyvenamosios paskirties (vienbučiai, dvibučiai, daugiabučiai, bendrabučiai) bei visuomeminės paskirties 
pastatai. Tarp detaliajame plane suplanuotų visuomeninės paskirties pastatų, kuriems taikomi  triukšmo 
ribiniai dydžiai pagal apibrėžimą4 higienos normoje HN 33:2011, patenka tokie objektai kaip mokykla, 
darželis, pirminės sveikatos priežiūros centras, poliklinika, sportininkų apgyvendinimo pastatas. 
Detaliajame plane suplanuoti sporto paskirties pastatai (futbolo stadionas, lengvosios atletikos aikštė, 

                                                 
4 visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į statybos techninio 
reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatas priklausantis viešbučių, 
maitinimo, kultūros, mokslo (išskyrus mokslinio tyrimo institutus, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo 
(stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos), poilsio ar specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, 
pogrupiui. 
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sporto ir sveikatingumo salių kompleksas) nepatenka tarp visuomeninės paskirties pastatų pogrupių, 
kuriems taikomi triukšmo ribiniai dydžiai pagal higienos normos HN 33:2011 reikalavimus. Triukšmo 
šaltiniai ir teritorijos zonavimas pažymėtas triukšmo sklaidos žemėlapiuose (priedai Nr. 5). 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmo lygis iš kelių, geležinkelio, automobilių stovėjimo 
aikštelių ir stadiono lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 3, 
t.y. gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritorijose pagal 
detalųjį planą), veikiamoje transporto keliamo triukšmo.  

Atskirai apskaičiuota triukšmo sklaida iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu ir rezultatas 
lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 4, t.y. gyvenamųjų 
pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritoritijose pagal detalųjį planą), 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą.  

 
Triukšmas vertintas šiais scenarijais: 
� 2020 m. suminis variantas be triukšmą mažinančių priemonių; 
� 2020 m. suminis variantas su triukšmo užtvaromis; 
� 2020 m. stadiono triukšmo renginio metu variantas. 
 
Skaičiavimų rezultatai 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmas (Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn) iš kelių, geležinkelio, 
automobilių stovėjimo aikštelių ir stadiono pateiktas triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. variantas 
be triukšmą mažinančių priemonių“. Skaičiavimai parodė, kad prie kai kurių teritorijų, kuriuose galima 
gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų statyba, reikalinga numatyti triukšmą mažinančias priemones, 
antraip triukšmo lygis viršytų ribines vertes daugiausia vakaro metu 1-4 dBA prie Klemiškės gatvės 
suplanuotose gyvenamosiose teritorijose (kvartalai Nr. 2, 4, 7, 16, 38 (žiūrėti Planuojamos teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03)) bei 2-5 dBA netoli kelio A13 
suplanuotoje mišrioje gyvenamojoje teritorijoje (47 kvartalas (žiūrėti Planuojamos teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03) Koncepcija), kurioje gali būti statomi ir 
visuomeminės paskirties pastatai. Pažymėtina, kad triukšmo lygis 47 kvartale vertintas už kelio A13 
apsaugos zonos (70 m pločio), nes pagal LR vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų 
žemės ir miško sąlygų patvirtinimo“ kelių apsaugos zonose draudžiama „6.1. statyti gyvenamuosius 
namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu“. Triukšmo sklaidos 
rezultatai be triukšmo mažinimo priemonių pateikti triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis 
variantas be triukšmą mažinančių priemonių“ (priedai Nr. 5). 

Siekiant, kad detaliojo plano sprendiniai atitiktų triukšmo higienos normos reikalavimus, 
reikalinga numatyti triukšmo užtvarų įrengimą tose vietose, kur prognozuojamas triukšmo ribinių dydžių 
viršijimas. Triukšmo užtvarų vieta pažymėta triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis variantas 
su triukšmo užtvaromis“ (priedai Nr. 5), specifikacijos nurodytos 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Informacija apie triukšmo užtvarų vietą ir specifikacijas  

Užtvaros vieta 
Užtvaros 
aukštis, m 

Užtvaros 
ilgis, m Užtvaros tipas ir rodikliai 

Palei 
Klemiškės 

gatvę 

prie 4 kvartalo 

3  

108 Tipas – absorbuojanti (neskaidri) arba dalinai 
absorbuojanti. Triukšmo užtvaros (visos 
konstrukcijos) garso ore silpninimo rodiklis DLR 

turi būti ne mažesnis nei 24 decibelai (pagal LST 
EN 1793-2 standartą), garso sugerties rodiklis 
DLα ne mažesnis nei 8 decibelai (pagal LST EN 
1793-1 standartą), neįskaitant skaidrios, triukšmą 
atspindinčios triukšmo užtvaros dalies. 

prie 2 kvartalo 294 
prie 7 kvartalo 418 

prie 16 ir 38 kvartalų 267 

                        prie 47 kvartalo 4,5 472 

 
Jeigu triukšmo užtvarų įrengimo vietose būtų planuojama įrengti nuovažas ar gatveles, užtvaros 

turi būti papildomai pratęsiamos užlenkiant po 10 m į nuovažų/gatvelių pusę. 
 

Prieš projektuojant triukšmo užtvaras, turi būti atlikti detalesni triukšmo skaičiavimai ir užtvaros 
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vietos bei parametrai patikslinti, atsižvelgiant į projektinį reljefą, pastatų išsidėstymą ir kt. aplinkybes. 
Atskirai atlikti triukšmo skaičiavimai iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu parodė, kad 

prie artimiausios gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų statybos teritorijos triukšmo lygis 
neviršys 45 dBA dienos, vakaro ir nakties metu ir atitiks higienos normos HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr. 
4 reikalavimus. Triukšmo sklaidos rezultatai pateikti triukšmo sklaidos žemėlapyje „2020 m. stadiono 
triukšmo renginio metu variantas“ (priedai Nr. 5). 

Jeigu įgyvendinant detaliojo plano sprendinius pasikeistų triukšmo lygį reglamentuojantys teisės 
aktai, triukšmo mažinimo priemonės ir jų kiekis turi būti parinktas, atsižvelgiant į aktualias teisės aktų 
redakcijas.   

 
Išvada 

Detaliajame plane numačius triukšmo užtvarų įrengimą, triukšmo ribiniai dydžiai neviršys 
higienos normos HN 33:2011 reikalavimų visose planuojamų gyvenamųjų namų ir visuomeninės 
paskirties pastatų statybos teritorijose. 

 
Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo 
valdymo ir kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus Klaipėdos miesto sav. tarybos 
sprendimu patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse.  

Bendrieji reikalavimai  
 Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, 
nurodytų Triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl 
dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, 
sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir priemonės statybų metu“ gyventojų apsauga nuo 
triukšmo statybų metu turi būti tokia: 

� neįrengti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose, 
netoli gyvenamųjų teritorijų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, rekomenduojama taikyti 
laikinas triukšmo užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu; 

� iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar 
mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti nuo tankiausiai 
apgyvendintų teritorijų; 

� naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; 
� suderinti kelias reikšmingai triukšmingos operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. 
  
Specialieji reikalavimai 
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. Nr. T2-223 „Dėl 

triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“: 
14. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad 

naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų 
triukšmo ribinių dydžių; 

19. Gyvenamojoje aplinkoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtą techniką, išvežti 
atliekas, krauti prekes, produkciją ir kitas medžiagas vakare ir naktį, savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 
22.00 val. iki 9 val. galima, nekeliant triukšmo ir netrikdant gyventojų ramybės; 

22. Draudžiama: 
22.3. tyliosiose viešose zonose, gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 21.00 val. iki 

7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 20.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę, statybų, 
remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį 
arba miego kokybę; 

22.4. naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus tyliosiose viešose 
zonose, kitose Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose ir nustatytu laiku. 
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Vibracija 
Planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu neigiamas poveikis dėl vibracijos nenumatomas. 
 

Šviesa, Šiluma 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu šviesos ir šilumos taršos susidarymas 

nenumatomas. 
 

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu jonizuojančios ir nejonizuojančios 

(elektromagnetinės) spinduliuotės susidarymas nenumatomas. 
 

TERITORIJ Ų PLANAVIMO DOKUMENT Ų SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTEL Ė 

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas 

 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 
sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22. 

 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais –  
Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T2-79 

 6. Status quo situacija 
Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, nebūtų išpręsta planuojamos teritorijos infrastruktūra, 
nesuformuoti žemės sklypai sporto komplekso, socialinės infrastruktūros, gyvenamąjai statybai, nustatant 
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentus, pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, nebūtų 
teigiamo ilgalaikio poveikio teritorijos vystymo darnai, socialinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.  

 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
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. 

 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) 
Teigiamas ilgalaikis poveikis visuomeninei aplinkai, gyventojams. Sukuriamos naujos gyvenamosios, 
socialinės infrastruktūros, sporto komplekso bei želdynų teritorijos.  Bus suformuoti ir juridiškai įforminti 
sklypai, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentai. 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 
poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

 9. Sprendinio poveikis:   
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis, teritorija 
planuojama kompleksiškai, darniai 
vystomas kraštovaizdis ir miestovaizdis, 
padidės patrauklumas investicijoms. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Ekonominės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurtos naujos darbo vietos 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 
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Socialinės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurti nauji traukos objektai: Sporto 
kompleksas, socialinė infrastruktūra, 
patraukli gyvenamoji teritorija, 
komercinis centras bei atskirųjų želdynų 
erdvės su žaidimų ir poilsio aikštelėmis,
pėsčiųjų takais. Visi pastatai ir takai bus 
pritaikyti žmonėms su negalia. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis. 
Planuojama veikla turės teigiamą įtaką 
planuojamos teritorijos aplinkos kokybei, 
kadangi numatomas kompleksinis visos 
teritorijos tvarkymas. Igyvendinus 
detaliojo plano sprendinius gamtinė 
aplinka, kraštovaizdžio estetinė kokybė 
pagerės (bus įrengtos viešosios erdvės, 
žaidimų aikštelės, teritorija bus 
apželdinta). Planuojamos teritorijos 
reljefo keitimas nenumatomas. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Paveldosauginiu požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Saugaus eismo požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

 10. Siūlomos alternatyvos poveikis: 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

 
 
 

 

Ekonominės aplinkos požiūriu   
Socialinės aplinkos požiūriu   
Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

 
 

 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

  

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

  

Paveldosauginiu požiūriu   
Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

  

Saugaus eismo požiūriu   
Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 
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7.1. AIŠKINAMASIS 
RAŠTAS 

(SPRENDINIAI) 

Objektas: Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės 
gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas  

UAB “DUJŲ SFERA” 
Draugystės 19, LT-3031, Kaunas 

 
 
 
 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
7.1.1. ĮVADAS 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 
LT-91502 Klaipėda 
Detaliojo plano rengėjas: UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 
Planuojamos teritorijos plotas: ∼75,0 ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-

383 "Dėl detaliojo plano rengimo"; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. 

AD1-1815 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. 
įsakymo Nr. AD1-383 "Dėl detaliojo plano rengimo" pakeitimo"; 

o Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-47, 2012 m. lapkričio 28 
d. patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiojo architekto; 

o Planavimo užduotis, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. 
sausio 3 d. įsakymu Nr. AD1-28. 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl 

detaliojo plano rengimo“; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-02 įsakymas Nr. AD1-1815 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 
AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymas Nr. AD1-28 „Dėl 
planavimo užduoties patvirtinimo“; 

o Planavimo užduotis Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr. A13, 
Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr. AD1-2735 
„Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“; 

o Planavimo darbų programa Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr. 
A13, Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2012-11-28 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr. 
AR10-47; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2015-09-14 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr. 
AR10-2; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2012-10-
23 planavimo sąlygos Nr. AR9-54; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir 
miesto planavimo skyriaus 2015-09-11 raštas Nr. (21.11)-AR6-220 „Dėl detaliojo plano sąlygų 
pratęsimo“; 

o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. E2-12; 
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-08-10 raštas Nr. (7.5.)-V-4-2235; 
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. E2-6; 
o LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-23 planavimo 

sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-2669 vietovės lygmens detaliojo planavimo dokumentui rengti;  
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o Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2015-
08-31 teritorijų planavimo sąlygos Nr. (15.3)-A4-9535; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 
2012-03-16 raštas Nr. 13PL-2 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2012-08-17 raštas Nr. 13PL-14 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 13PLS-12-(14.13.42); 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. 26; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-08-14 
raštas Nr. (12.12)2KL-82 „Dėl planavimo sąlygų“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-11-26 
raštas Nr. (12.12)2KL-132 „Dėl planavimo sąlygų 2012 m. kovo 15 d. Nr. 26 papildymo“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2015-04-03 
teritorijų planavimo sąlygos Nr. (12.12-14)2kl-457; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-478; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-08-30 
raštas Nr. (12.13)Ar.5-1438 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2015-04-09 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-424; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-03-15 planavimo sąlygos 
Nr. PS-60; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-08-13 raštas Nr. (6.6)2-
4422; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-04-02 teritorijų planavimo 
sąlygos Nr. PS-10; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-03-22 raštas Nr. VS-1565 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-08-24 raštas Nr. VS-4036 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2015-03-27 raštas Nr. VS-1916 „Dėl reikalavimų detaliajam planui“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-03-26 raštas Nr. VS-1627 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-08-10 raštas Nr. VS-3855 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2015-04-01 raštas Nr. VS-2022 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti atnaujinimo“; 

o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-03-20 planavimo sąlygos Nr. 2012/S.6/3-229; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-08-21 raštas Nr. 2012/S.6/3-1099 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2015-04-15 raštas Nr. 2012/S.6/3-333 „Dėl detaliojo planavimo sąlygų 

galiojimo pratęsimo“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-03-22 planavimo sąlygos Nr. 135; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-09-05 raštas Nr. 1.9-(I25) S5-876 „Dėl planavimo 

sąlygų“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2015-04-09 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 325; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-04-06 planavimo sąlygos Nr. 7-215-716; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-08-20 raštas Nr. 7-215-1594 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13 
Klaipėdos miesto savivaldybėje“; 

o AB „Amber Grid“ 2015-06-12 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 7-221-922; 
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o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-03-15 raštas Nr. R-02-865 „Dėl paraiškos sąlygoms detaliojo 
planavimo dokumentui rengti“; 

o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-08-23 raštas Nr. R-02-2247 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos energija“ 2015-04-09 raštas Nr. R-02-805 „Dėl prašymo išduoti teritorijų planavimo 

sąlygas detaliam planui Teritorijoje tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, 
Klaipėdoje“; 

o TEO LT, AB 2012-03-13 planavimo sąlygos Nr. 03-2-05-743; 
o TEO LT, AB 2012-08-20 raštas Nr. 03-2-05-2092 „Dėl prisijungimo sąlygų pratęsimo“; 
o TEO LT, AB 2015-04-16 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 03-00429; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2012-08-14 planavimo sąlygos Nr. 12.35/21.11; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2015-07-11 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 15.33/21.11-AR6-181; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo plėtros skyriaus 2012-03-09 planavimo sąlygos Nr. TS-43030-

12-1041; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento 2012-08-17 raštas Nr. 43010-1175 „Dėl 

planavimo sąlygų“; 
o AB „Lesto“  2015-04-01 planavimo sąlygos Nr. TS-15-11008; 
o AB „Litgrid“ 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. SD-1211; 
o AB „Litgrid“ 2012-08-17 raštas Nr. SD-3571 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti“; 
o AB „Litgrid“ 2015-04-07 teritorijų planavimo sąlygos Nr. SD-1504.  

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais: 
o Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, (Aktuali nuo 

2012-11-15); 
o Lietuvos Respublikos teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407 (Žin., 

2013-07-16 Nr.76-3824; Žin., 2014-07-22 Nr.2014-10425; Žin., 2014-10-15 Nr.2014-14126); 
o Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (Aktuali nuo 2013-07-16); 
o Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 

(Aktuali nuo 2013-10-12; Žin., 2013-10-12 Nr. 107-5277);  
o Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. 

I-733 (Aktuali nuo 2013-10-24); 
o Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (Aktuali nuo 2012-06-30); 
o Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 (Aktuali nuo 2013-07-23); 
o Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (Aktuali nuo 

2013-06-01; Žin., 2013-05-28 Nr. 55-2729); 
o Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671 (Aktuali nuo 2013-09-01; 

Žin., 2013-07-09 Nr.73-3651); 
o Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Aktuali nuo 2009-12-28; 

Žin., 2009-12-28 Nr. 154-6955); 
o LR Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 03 d. įsakymas Nr. D1-239 “Dėl detaliųjų planų rengimo 

taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004-05-13, Nr. 79-2809; Žin., 2006-10-26, Nr. 114-4364; Žin., 2007-
04-26 Nr. 46-1776; Žin., 2008-03-27 Nr. 35-1258; Žin., 2009-12-08 Nr. 145-6462; Žin., 2010-02-03 
Nr. 14-673; Žin., 2010-09-23 Nr. 112-5698; Žin., 2012-07-13 Nr. 82-4298; Žin., 2013-02-14 Nr. 17-
863); 

o LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, 
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” 
(Aktuali nuo 2013-10-27; Žin., 2013-11-30 Nr. 123-6254); 

o LR Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004-07-22 Nr. 113-4228; Žin., 
2012-06-07 Nr. 64-3240); 

o LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878; Žin., 
2009-12-24, Nr. 152-6849; Žin., 2011-04-16 Nr. 46-2201); 
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o LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo” (Aktuali nuo 2014-07-15); 

o LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. Nutarimas Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Aktuali nuo 2011-05-01); 

o LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 
patvirtinimo” (Žin., 2006-05-25 Nr. 59-2103; Žin., 2007-10-25 Nr. 110-4522; Žin., 2009-07-14 Nr. 
83-3473; Žin., 2009-12-31 Nr. 159-7267; Žin., 2010-05-22 Nr. 59-2938; Žin., 2011-04-02 Nr. 39-
1888; Žin., 2012-10-04 Nr. 115-5841; Žin., 2013-02-01 Nr. 12-577); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007-04-14 Nr. 42-1594; Žin., 2013-01-24 Nr. 9-388); 

o LR Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30  d. įsakymas Nr. D1-230 “Dėl cheminėmis medžiagomis 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo” (Žin., 2008-05-10 Nr. 53-
1987; Žin., 2013-08-07 Nr. 86-4325); 

o Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. Įsakymas 
Nr. 1-104 “Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo” (Žin., 2008-06-21 Nr. 71-2759; Žin., 
2010-11-06 Nr. 130-6679; Žin., 2013-08-01 Nr. 84-4248); 

o  LR Kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-538 “Dėl paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo” (Žin., 2011-09-03 Nr. 
109-5162); 

o LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo 
administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-04-14; Žin., 2013-04-13 Nr. 38-1865); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-02-10 Nr. 17-815); 

o LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1442 ”Dėl nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo” (Aktuali nuo 2012-07-25; Žin., 2012-07-24 Nr. 
88-4592); 

o LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių 
patvirtinimo” (Žin., 2010-04-07 Nr. 39-1877; Žin., 2011-02-03 Nr. 14-627; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7584); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1-303 „Dėl skirstyklų ir pastočių 
elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-12-31 Nr. 165-7886); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309 „Dėl elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2012-01-05 Nr. 2-58; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7585); 

o LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo” (Žin., 2014-06-17 Nr. 2014-
07690); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 “Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” (Žin., 2007-12-28 Nr. 137-5624; Žin., 2010-12-21 Nr. 149-7655; Žin., 2014-01-20 Nr. 
2014-00298);  

o LR Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1154 “Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų 
patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-11-24); 

o LR Gamtinių dujų įstatymas 2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1973 (Aktuali nuo 2012-06-19; Žin., 2012-
06-19 Nr. 68-3467); 

o LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 86/146 “Dėl sritinio 
norminio dokumento “Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. projektavimas, medžiagos ir statyba. 
Taisyklės” patvirtinimo” (Žin., 2001-03-16 Nr. 23-771; Žin., 2006-11-30 Nr. 130-4922); 

o LR Ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 “Dėl skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo 
taisyklių ir skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2008-01-22 Nr. 
9-320); 

o 2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa; 
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o Kelių eismo konvencija (Žin., 2002-01-09 Nr. 2-54); 
o LR Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Aktuali nuo 2012-11-24; Žin., 2012-11-24 Nr. 136-6955); 
o LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891 (Aktuali nuo 2011-11-22; Žin., 2011-11-22 Nr. 

141-6615); 
o LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043 (Aktuali nuo 

2013-12-21); 
o LR Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 “Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo” (Aktuali nuo 2008-12-12); 
o Lietuvos Policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 5-V-671 „Dėl kelių eismo 

sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005-11-03 Nr. 130-4700; Žin., 2009-01-29 Nr. 
11-435; Žin., 2013-12-31 Nr. 2013-00268); 

o LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro 2008 m. sausio 09 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 
parvirtintas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008-01-22 Nr. 9-322; Žin., 2012-05-12 Nr. 
55-2744); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 
27 d. įsakymas Nr. V-329 “Dėl automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti 
bendrųjų taisyklių BT ITK 09  patvirtinimo” (Žin., 2009-11-07 Nr. 133-5825); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. 
įsakymas Nr. V-348 “Dėl prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties formos patvirtinimo” 
(Žin., 2010-12-02 Nr. 141-7245); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 06 d. 
įsakymas Nr. V-7 “Dėl planavimo ir prisijungimo sąlygų rengimo ir nustatymo bei teritorijų planavimo 
dokumentų derinimo ir statinių, inžinerinių tinklų ar kitos planuojamos ūkinės veiklos valstybinės 
reikšmės kelių juostoje ir jų apsaugos zonoje projektų patikrinimo” (Žin., 2011-01-13 Nr. 5-197); 

o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d., Nr VIII-1864. 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių planų sprendiniais: 
1) Bendrųjų planų:  
• Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22; 
• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės 

tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, registracijos Nr. 003551003200.  
2) Specialiųjų planų: 
• Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaipėdos miesto 

tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registracijos Nr. 00-15; 
• Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T2-201, registracijos Nr. 07-30; 
• Teritorijos tarp magistralinio kelio Nr. A13 „Klaipėda-Liepoja“, Klemiškės, Rūko ir Jaunystės gatvių, 

Klaipėdoje, infrastruktūros plėtros schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-48, registracijos Nr. 08-15; 

• Klaipėdos- Liepojos kelio ruožo nuo 0 iki 11,5 km specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-18 įsakymu Nr. 169, registracijos Nr. 04-10; 

• Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registracijos Nr. 05-32; 

• Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registracijos Nr. 01-62; 

• Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74 (pakeitimas 2009-05-29 sprendimu Nr. 
T2-221), registracijos Nr. 05-7;  

• Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registracijos Nr. 09-9; 
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• Danės upės slėnio teritorijos, nuo Biržos tilto iki Plangos kelio (miesto ribose) konversija ir 
panaudojimas vandens ir kultūros turizmo plėtrai specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-22 įsakymu Nr. AD1-1872; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, registracijos Nr. 
003553000658; 

• Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T11-781, registracijos 
Nr. 003552004225; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazuriškių, Trušelių, Gindulių k. 
ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacijų koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-260, registracijos 
Nr. 003552001420.     

3) Detaliųjų planų: 
• Žemės sklypų Barškių g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-07-05 sprendimu 

Nr. 69, registracijos Nr. 00-39; 
• Žemės sklypo Klemiškės g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-11-30 

sprendimu Nr. 180, registracijos Nr. 00-102; 
• Žemės sklypų (kadastro Nr. 2101/0035:52 ir Nr. 2101/0035:56) buv. Sudmantų k. detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003-01-30 sprendimu Nr. 35, registracijos Nr. 03-
7; 

• Žemės sklypo Nr. 4-1 (kadastro Nr. 2101/0035:37) buvusiame Barškių k. detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. 1-112, registracijos Nr. 04-19; 

• Žemės sklypo (kadastro Nr. 2101/0036:23) buvusiame Barškių kaime detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-04 įsakymu Nr. AD1-1529, 
registracijos Nr. 04-62; 

• Žemės sklypo Barškių g. 13, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:8) detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-22 įsakymu Nr. AD1-156, 
registracijos Nr. 07-5; 

• Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. AD1-
2415, registracijos Nr. 08-70; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:15) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-15 įsakymu Nr. AD1-
1234, registracijos Nr. 09-25; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268, registracijos Nr. 10-10; 

• Žemės sklypų Barškių g. 24, 26, 28, 30, 32 bei jų gretimybių, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-08 įsakymu Nr. AD1-599, 
registracijos Nr. 10-25; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:69), Klaipėdoje detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-30 įsakymu Nr. AD1-
780, registracijos Nr. 10-37; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:75) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-03 įsakymu Nr. AD1-
1039, registracijos Nr. 10-50; 

• Žemės sklypų (kadastriniai Nr. 2101/0036:157, 2101/0036:65, 2101/0036:38) buvusiame Barškių 
kaime, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2011-11-17 įsakymu Nr. AD1-2312, registracijos Nr. 11-65; 

• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0036:59, buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje detalusis 
planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-29 įsakymu 
Nr. AD1-425, registracijos Nr. 12-12; 
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• Žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488, registracijos Nr. 12-19; 

• Žemės sklypo Tilžės g. 72, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2010-07-28 įsakymu Nr. AD1-1338, registracijos Nr. 10-54; 

• Žemės sklypų prie Jakų žiedo, tarp Tilžės g. ir Klaipėdos-Liepojos kelio, detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-04-22 sprendimu Nr. 1-122, registracijos Nr. 04-25; 

• Rytinio pramonės rajono dalies prie Vilniaus plento detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2002-09-26 sprendimu Nr. 198, registracijos Nr. 02-56; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Klemiškės g. 18, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-27 
įsakymu Nr. AD1-403; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Tilžės g. 59, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 
įsakymu Nr. AD1-2734; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917, registracijos Nr. 14-29. 

 
7.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 
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. 
 

7.1.3. SPRENDINIAI 
 

Rengiamo Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos 
mieste detaliojo plano sprendiniai parengti, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 
sprendimu Nr. T2-186 patvirtinta planuojamos teritorijos koncepcija. 

Planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto rytinėje dalyje, šalia Jakų žiedo sankryžos. 
Koncepcijos stadijos metu planuojama teritorija apribota Palangos plentu (magistraliniu keliu Nr. A13), 
Tilžės gatve, geležinkeliu bei Klemiškės gatve. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.  

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymu 
Nr. AD1-28 „Dėl planavimo užduoties patvirtinimo“ patvirtintos planavimo užduoties 7.2.8. punktu, 
koncepcijos stadijos metu yra nustatyta apie 1/3 planuojamos teritorijos dalis, kurios sprendiniai 
detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijos metu.  
 Remiantis detaliojo plano tikslais ir plano prioritetais konkretizuojamą teritorijos dalį sudaro:  
• sporto komplekso su nauju stadionu statyba su reikalinga infrastruktūra;  
• Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytos C1 kategorijos gatvės tiesimas; 
• Kauno gatvės tęsinio tiesimas;  
• visuomeninių objektų t.y. mokyklos, darželio, pirminės sveikatos priežiūros centro statyba;  
• pagrindiniai susisiekimo koridoriai suplanuoti laisvoje valstybinėje žemėje; 
• vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje gyvenamųjų ir komercinės paskirties statinių, nepatenkančių 
į dujų skirstymo stoties sanitarinę apsaugos zoną, statyba; 

• atskirųjų želdynų teritorijų suplanavimas prie visuomeninių ir gyvenamųjų kvartalų; 

 1/3 planuojamos teritorijos dalį sudaro apie 75 ha žemės ploto.    
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Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinys yra parengtas vadovaujantis 
Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti, planavimo tikslais bei 
galiojančiais šiai teritorijai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 

 
Detaliojo plano sprendinių neatitikimas Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniams 

 
Detalusis planas rengimas iki 2014-01-01 galiojusį teisinį reguliavimą. 1 paveiksle pavaizduoti 

plotai, kurie neatitinka bendrojo plano sprendinių. 

 
1 pav. Detaliojo plano sprendiniai Klaipėdos miesto bendrojo plano kontekste 

 
Atsižvelgiant į iki 2014-01-01 galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 6 p. „savivaldybės 

teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jeigu šių planų gyvenamosios, 
visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo 
būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 procentų bendro konkrečios teritorijos 
pažymėto ploto, taip pat tais atvejais, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo 
naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei (šių objektų sąrašą 
tvirtina savivaldybės taryba)” detaliojo plano sprendiniai keičiami (1 pav.): 

• iš gyvenamosios paskirties (G) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %; 
• iš visuomeninės teritorijos (V) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 20 %. 
• iš visuomeninės teritorijos (V3) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %. 

Kauno gatvės tęsinio trajektorija pakreipiama piečiau, nes: visuomeninės paskirties teritorija bus 
optimaliai panaudota – suplanuota; sporto kompleksas šiek tiek atitols nuo šiaurinėje dalyje suplanuotų 
gyvenamosios paskirties sklypų, taip bus sumažintos išlaidos įrengiant apsaugines priemones nuo sporto 
komplekso keliamo triukšmo ir taršos; Kauno gatvės tęsinio susikirtimo su magistraliniu keliu A13 
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įrengimas gali būti tik dvišalė sankryža, (šiuo metu galiojančiuose Klaipėdos miesto bendrojo plano 
sprendiniuose Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu Nr. A13 suplanuota ties esamu pastatu „Ermitažas“) 
kurios įrengimas bus spręndžiamas tolimesniuose vystymo planuose. 

 
Sklypų suformavimas 

 
Planuojamoje teritorijoje formuojami  36 žemės sklypai:  

Sklypas Nr. 1 formuojamas 28,2167 ha ploto, kaip daugiafunkcinis sporto infrastruktūros 
objektas, tarptautinių, nacionalinių ir regioninių futbolo, lengvosios atletikos, ledo ritulio ir kitų sporto 
šakų varžybų bazė, neformalaus ugdymo, pramoginių ir kultūrinių renginių kompleksas.  

Stadiono ir sporto komplekse bus vystomos sporto šakos, kurios Klaipėdos miesto tarybos 2013-
05-30 sprendimu Nr. T2-129 įtrauktos į sporto šakų, finansuojamų miesto savivaldybės biudžetinėse 
sporto įstaigose, sąrašą: futbolas, krepšinis, rankinis, tinklinis, lengvoji atletika, dvikovinės sporto šakos 
bei į šį sąrašą neįtrauktos sporto šakos: paplūdimio tinklinis, ledo ritulys ir dailusis čiuožimas.  

Remiantis 2013 m. UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų 
dirbtuvės“ parengta Stadiono perspektyvų regione studija (galimybių studija) sklype Nr. 1 numatoma: 

1. Futbolo stadionas;  
2. Autobusų ir transporto aikštelė (joje turi būtį įrengta 22 vietų žurnalistų automobilių aikštelė; 10 vietų 

automobilių aikštelė žaidėjams ir arbitrams bei 2 vietų autobusų aikštelė; Aikštelė mobilioms TV 
studijoms); 

3. 160 vietų VIP automobilių aikštelė; 
4. Prie futbolo stadiono apie 1000 vietų automobilių aikštelė; 
5. Dengtas sporto ir sveikatingumo salių kompleksas (jame turi būti įrengta futbolo treniruočių salė; 

Sportininkų apšilimo salė su treniruokliais; Persirengimo ir buitinės patalpos; Kavinė su 100 sėdimų 
vietų; Ledo ritulio arena su žiūrovinėmis tribūnomis; Rankinio/futbolo salė; Dvi dvikovinių sporto 
šakų salės; Sunkosios atletikos salė; Salė tinklinio aikštelei); 

6. Šalia dengto sporto ir sveikatingumo salių komplekso apie 500 vietų automobilių aikštelė; 
7. Dvi paplūdimio tinklinio aikštelės su 250 žiūrovų vietų; 
8. Lengvosios atletikos aikštė (400 m bėgimo takas (8.1); Šuolio į aukštį sektorius (8.2); Du ieties 

metimo sektoriai (8.3); Du rutulio stūmimo sektoriai (8.4); Du disko kūjo metimo sektoriai (8.5); 
šuolio su kartimi sektorius (8.6); Du šuolio į tolį sektorius (8.7); apie 1000 vietų tribūnos (8.8)) (2 
pav.); 

9. Šalia lengvosios atletikos aikštės apie 300 vietų automobilių aikštelė; 
10. Sportininkų apgyvendinimo pastatas su automobilių parkavimo aiktelėmis. 
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2 pav. Lengvosios atletikos aikštės eksplikacija 

 
Planuojame sklype Nr. 1 numatomas kelio servitutas (203) - Nr. S1 (plotas 821 m2), leidžiantis 

privažiuoti prie vandens gręžinio (sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:55). Taip pat sklype 
numatoma naikinti d400 vandentiekio tinklus bei sukabeliuoti esamą 10 kV elektros oro liniją, perkeliant 
juos į planuojamos C1 gatvės koridorių. 

 
Sklypas Nr. 2 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,1204 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma vaikų darželio statinių statyba. 
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymo Nr. V-313 IV skyriumi, minimalus 
neužstatyta sklypo/ teritorijos dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelėms, turi būti nemažesnė kaip po 6 m2 
ploto vienam vaikui. Teritorija turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora. Įstaigos sklypas 
turi būti sistemingai valomas. Draudžiama sodinti ir auginti įsakymo 1 priede nurodytus nuodingus 
augalus. Teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, t. y. patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu 
atstumu, turi atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius. Žaidimo aikštelėse turi būti sudaryta galimybė 
apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Žaidimų aikštelės, atsižvelgiant į žaidimų 
pobūdį, turi būti padengtos saugia danga. Ūkinėms reikmėms skirtoje aikštelėje turi būti įrengta buitinių 
atliekų konteineriams skirta vieta su kieta danga ir pastoge, dengiančia konteinerius nuo kritulių. Ji turi 
būti aptverta ne žemesniu kaip 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių. Konteineriai turi būti su sandariai 
uždaromais dangčiais. Savivaldybės nustatyta tvarka buitinėms atliekoms tvarkyti gali būti naudojami ir 
kiti saugūs įrenginiai ir atliekų tvarkymo būdai. Tamsiu paros metu įstaigos darbo laiku įėjimas į pastatą 
ar patalpas turi būti apšviestas. 

Rytinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų 
teritorija. 

 
 Sklypas Nr. 3 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 2,2128 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma mokyklos statinių statyba. Vadovaujantis 
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-08-10 įsakymo Nr. V-773 IV skyriumi, mokyklos sklypas turi būti 
apželdintas, nuolat valomas. Statomų mokyklų sklype turi būti įrengtos vietos dviračiams laikyti. 
Draudžiama sklype sodinti ir auginti įsakymo priede nurodytus nuodingus augalus. Kūno kultūros zona 
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turi būti įrengta iš tos mokyklos pastato pusės, kurioje nėra mokymo klasių ir mokymo kabinetų. Naujai 
statomose mokyklose, numatytose daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti ne mažesnė kaip 3000 m2 futbolo 
aikštelė. Aplink futbolo aikštelę turi būti įrengtas bėgimo takas. Naujai statomose mokyklose, numatytose 
daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 800 m2 universali aikštelė lengvosios 
atletikos rungtims bei kitoms komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, sportiniams 
žaidimams). Naujai statomose mokyklose, numatytose iki 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 
2000 m2 universali aikštelė sportiniams žaidimams ir lengvosios atletikos rungtims. Tamsiu paros metu 
mokyklos darbo laiku įėjimas į mokyklos pastatą turi būti apšviestas. 

 
Sklypai Nr. 4 ir Nr. 6 planuojami šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigos 

teritorijų. Sklypų plotai Nr. 4 – 0,5904 ha, Nr. 6 – 0,9537 ha. Sklypai skirti rekreacinės, apsauginės 
želdynams įrengti. Sklypuose siūloma įrengti pėsčiųjų takus, nedidelias vaikų, mankštos įrenginių ir 
ramaus poilsio zonas.   

 
Sklypas Nr. 5 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,5768 ha. Sklype numatoma 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigos statyba. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-07-29 
įsakymo Nr. V-727 IV skyriumi, sklype turi būti suprojektuotos gydymo paskirties pastatų zona, poilsio-
rekreacinė zona, su ligoninės veikla susijusio aptarnaujančio transporto stovėjimo zona bei ūkio zona. 
Triukšmas įstaigos sklype neturi viršyti teisės akte nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Įstaigos sklypas turi 
būti tvarkingas, nušienautas. Jeigu įstaigos sklype įrengti (pastatyti) buitinių atliekų konteineriai, tai jie 
turi būti sandarūs, uždaromi, pastatyti ant kieto pagrindo, prisipildžius ištuštinami. 

 
 Sklypai Nr. 7 ir Nr. 10 formuojamas apie 1,6 km C1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypų plotai 

Nr. 7 – 4,0746 ha, Nr. 10 – 2,0929 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės 
raudonųjų linijų – 40 m; keturios eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m). Infrastruktūros 
koridoriaus ribose, lygiagrečiai gatvės, siūlomas apželdinimas 4-6 m pločio apsauginiais želdiniais. Taip 
bus sumažinamas transporto keliamas triukšmas ir oro tarša šalia esančioms gyvenamosios paskirties 
teritorijoms. Vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, 
patvirtinta Klaipėdos miesto tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55 planuojamame gatvės koridoriuje 
numatomas dviračių takas. 

 Formuojamas C1 kategorijos gatvės koridorius/sklypas, remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 11 privačių žemės sklypų. Šiuo metu yra 5 galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, kurie 
minėtos gatvės koridoriui suformavo sklypus inžinerinės infrastruktūros koridoriams (gatvės tiesimui) ir 
šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai:  
1. Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. 
AD1-2415 – formuojamas 7b sklypas – 1391 m2; 

2. Žemės sklypų Klemiškės g. 32 ir Klemiškės g. 32a., Klaipėdos m. formavimo ir pertvarkymo 
projektas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-03 
įsakymu Nr. AD1-2295 – formuojamas 7c sklypas – 1570 m2;  

3. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268 – formuojamas 7g sklypas – 1869 m2 (registruotas sklypas, kurio 
kadastrinis Nr. 2101/36:296); 

4. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917 – formuojami sklypai: 7h sklypas – 4995 m2; 7i sklypas – 486 m2; 

5. Žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488 – formuojami sklypai: 7i sklypas – 327 m2; 7m sklypas – 219 m2; 
7k suformuoto sklypo Nr. 15 dalis – 109 m2. 

Numatomas C1 gatvės koridorius taip pat kerta 4 privačius sklypus, kurių paskirtis – žemės ūkio. 
Todėl šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai: 
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas visuomenės 
poreikiams žemės sklypo 

naudojimo paskirtis (žemės 
naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo 

naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo 
būdai) - 

paliekamas 
esamas 

2101/0036:
163 

1,00 7d 7L 0,0955 0,9045 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
75 

1,0366 7e 7N 0,0998 0,9368 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
98 

1,00 7f 7P 0,1053 0,8947 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
26 

0,9302 7y 7R 0,0411 0,8891 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 
(Kiti žemės 
ūkio  

Pastaba: 
• Pilnam C1 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Sklypas Nr. 8 formuojamas apie 140 m ilgio D1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypo plotas 
0,1375 ha. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis 
– 3,0 m.  

 
Sklypai Nr. 9 ir Nr. 12 formuojamas apie 1,7 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, kelio A13 

dubliui. Sklypų plotai Nr. 9 – 2,9934 ha, Nr. 12 – 1,4655 ha. Gatvė reikalinga sporto komplekso 
aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio susisiekimo tinklo. Planuojamos gatvės atstumas tarp 
gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; dalis nuo šiaurės iki numatomo žiedo formuojamos keturios eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; dalis nuo žiedo iki pietinės dalies formuojamos dvi eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Taip pat šiaurinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, 
skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų teritorija.    

 
Sklypas Nr. 11 formuojamas Kauno gatvės tęsiniui numatytui Klaipėdos miesto bendrajame 

plane. Formuojama apie 1,0 km ilgio B1 kategorijos gatvės atkarpa. Sklypo plotas 5,5175 ha. B1 
kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo juostos su skiriamąja juosta; 
vienos eismo juostos plotis – 3,25 m. Siekiant plėtoti Klaipėdos miesto dviračių takų tinklą 
planuojamame gatvės koridoriuje numatomi dviračių takai. 

 
Sklypas Nr. 13 formuojamas apie 0,9 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės 

įrengimui/rekonstravimui. Sklypo plotas 1,2564 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su numatoma B1 
kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; 
vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. 
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  Formuojamas Barškių gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 privatų žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės poreikiams 
paimamas žemės sklypo plotas:  

Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) - 
paliekamas esamas 

2101/0036:81 0,3000 13b 13C 0,0281 0,2719 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių 
tinklų koridorių 

teritorijos) 

Žemės ūkio 

Pastaba: 
• Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūras. 
 
Sklypai Nr. 14, Nr. 15, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33 ir Nr. 35 

formuojami apie 2,1 km ilgio D1 kategorijos gatvių įrengimui. Sklypų plotai: Nr. 14 – 1,1576 ha; Nr. 15 
– 1,2406 ha; Nr. 20 – 0,0965 ha; Nr. 22 – 0,0972 ha; Nr. 25 – 0,0711 ha; Nr. 27 – 0,0713 ha; Nr. 29 – 
0,0713 ha; Nr. 31 – 0,0713 ha; Nr. 33 – 0,0713 ha ir Nr. 35 – 0,0716 ha. 

Atstumas tarp gatvių raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 
3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie planuojamoje teritorijoje numatytų gyvenamosios ir komercinės 
paskirties objektų. 

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, nepatenkančioje į dujų skirstymo 

stoties sanitarinę apsaugos zoną ir magistralinio dujotiekio apsaugos zonas, siūloma savivaldybei statyti 
socialinius būstus, skirtus tinkamus jaunoms šeimoms. Tuo tikslu formuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 
18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 vidutinio aukštingumo vidutinės klasės 
gyvenamų būstų statyboms (vienbučių ir dvibučių gyvenmaųjų pastatų bei daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių teritorijos). Taip pat kuriama šios teritorijos infrastruktūra ir susisiekimo tinklas – 
D kategorijos gatvės.  

 
Šiaurės vakarų dalyje, šalia minėtų gyvenamųjų teritorijų, vadovaujantis Klaipėdos miesto 

bendrojo plano sprendiniais, numatomas atskirųjų želdynų sklypas Nr. 23. Sklypo plotas 2,2637 ha. 
Sklypas yra miesto želdynų dalis, kuri svarbi urbanistinės struktūros dalis, skirta gyventojų poilsiui, 
rekreacijai, bendravimui bei estetinio patrauklumo didinimui. Sklypą siūloma apželdinti, įrengti poilsiui, 
sportui ar pramogoms skirtus įrenginius, taip pat siūloma įrengti pėščiųjų takus, kurie gali sujungti 
vakarinę gyvenamąją teritoriją su rytineje dalyje planuojamais visuomeninės paskirties objektais.         

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, formuojamas komercinės 

paskirties sklypas Nr. 24, skirtas gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, 
administracinės paskirties pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma 
ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba. Sklypo plotas 1,3074 ha. 

 
Sklypas Nr. 36 formuojamas apie 0,5 km ilgio C2 kategorijos gatvės įrengimui, nuo Tilžės gatvės 

šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi eismo juostos; vienos eismo juostos 
plotis – 3,0 m). Sklypo plotas 0,9635 ha.  

  Formuojamas C2 kategorijos gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 išnuomotą valstybinės žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės 
poreikiams paimamas žemės sklypo plotas:  
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 
- paliekamas 

esamas 

2101/0035:51 4,0165 36b 36C 0,2546 3,7619 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų 
koridorių 
teritorijos) 

Kita (Susisiekimo ir 
inžinerinių 

komunikacijų 
aptarnavimo 

objektų teritorijos) 

Pastaba: 
• Pilnam C2 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Bendros pastabos: 
1. Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, planuojamos teritorijos plėtrą: priskiria kitos paskirties žemės: gyvenamosioms 
teritorijoms; visuomeninėms teritorijoms, administracinių pastatų, mokslo ir mokymo, kultūros ir 
sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statyboms; komercinės paskirties objektų teritorijoms, 
prekybos, paslaugų, pramogų objektų, laidojimo paslaugų, degalinių ir autoservizų statinių statybai; 
inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, aptarnavimo 
objektų statybai; bendro naudojimo teritorijoms, želdinių įrengimui. 

2. Planuojamuose sklypuose konkrečios statinių vietos bus nustatytos techninio projekto rengimo metu. 
3. Planuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 bus 

detalizuojami atskirais projektais. 
4. Planuojamuose sklypuose Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 

siūlomų vaikų žaidimų aikštelių vietos taikomos tik daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 
teritorijoms (G2). 

5. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-10-30 įsakymo Nr. V-1208 "Dėl Lietuvos 
higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ IV skyriumi: Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių 
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, 
elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios 
vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies 
mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučių 
namų sklypuose, plotas turi atitikti STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus. 
Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 242 punktu: projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas 
turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų 
žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai 
sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus.  

6. Vaikų žaidimo, buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių vietos bus 
tikslinamos techninių projektų rengimo metu. 

7. Suformuotose sklypuose turi būti įrengtos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos, užtikrinančios 
normatyvinį minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių, numatytą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punkte. Tikslios automobilių 
saugyklų vietos bus numatomos rengiant techninius projektus. 

8. Įvažos į planuojamus sklypus bus tikslinamos techninių projektų rengimo metu.   
9. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninį reglamentą 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 192 punktu gyvenamieji pastatai ir su jais susiję (jiems 
tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad būtų 
įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei 
natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių 
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insoliacijos reikalavimai. Statinių išdėstymas sklype taip pat neturi pažeisti ir gretimų sklypų ir pastatų 
patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų.  

10. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 193 punktu reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu 
nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 3 m atstumu nuo 
sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, 
skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; 
didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam 
papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai 
gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.“   

11.Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai nustatomi techninių projektų rengimo metu. 
12. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VII skyriaus 25.4 punktu "Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, 
įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos, 
priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius 
dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos" sklypai patenkantys į Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
bei jų įrenginių apsaugos zonas turi būti suderinti su AB "Amber Grid" ir Valstybine darbo inspekcija 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

13. Sklypų plotus, matmenis ir koordinates tikslinti atliekant geodezinius matavimus.  
14. Planuojama teritorija sutampa su planuojamų sklypų ribomis. 

 
Teritorijos tvarkymas 

 
Detaliuoju planu suplanuotuose sklypuose apželdinimą, takų, žaidimų aikštelių išdėstymą, vietas 

gyventojų bendravimui, spręsti rengiant techninius ir/ar darbo projektus. 

Planuojamuose sklypuose numatomos maksimalios užstatymo zonos, konkretus pastatų užimamas 
plotas, aukštingumas (nekeičiant reglamentuoto) bus sprendžiamas, atsižvelgiant į gyventojų socialinius 
poreikius, finansines galimybes ir kitus faktorius.   

 
Teritorijos naudojimo reglamentai 

 
Žemės naudojimo reglamentai nustatomi įvertinant numatomą teritorijos panaudojimą, 

planuojamą pastatų paskirtį. 
Teritorijos naudojimo reglamentai aprašomi atskirai kiekvienam detaliuoju planu planuojamam 

žemės sklypui: 
Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 5 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės 

naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: V - Visuomeninės paskirties 
teritorijos. 

Nr. 2 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: V - Visuomeninės paskirties teritorijos; E - 
Atskirųjų želdynų teritorijos. 

Nr. 4, Nr. 6 ir Nr. 23 Teritorijos naudojimo tipas – Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija 
(BZ); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: E - Atskirųjų želdynų 
teritorijos. 

Nr. 7, Nr. 14 ir Nr. 15 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); 
Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos.  

Nr. 8, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33, Nr. 35 
ir Nr. 36  Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.  
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Nr. 9 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; E - Atskirųjų 
želdynų teritorijos.  

Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32 ir Nr. 34 Teritorijos 
naudojimo tipas – Gyvenamoji teritorija (GG); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; 
Žemės naudojimo būdai: G1 - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; G2 - Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

Nr. 24 Teritorijos naudojimo tipas – Paslaugų teritorija (PA); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos 
paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: K - Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

 
Planuojamų sklypų privalomieji ir papildomi teritorijos naudojimo reglamentai aprašyti Teritorijos 
naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje, kuri pateikta Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/02). 

 
Susisiekimo ir transporto sistema 

 
Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 

patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. 

T.y. planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams (3 pav.): 
• apie 1,0 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei 

t.y. Kauno gatvės tęsinio atkarpai (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo 
juostos su skiriamąja juosta; vienos eismo juostos plotis – 3,25 m). B1 kategorijos gatvės atkarpoje 
planuojamos 3 sankryžos. Sankryžos su Barškių gatve (Nr. 1) tipo parinkimas ir tikslus jos 
išdėstymas bus spręndžiamas techninio projekto rengimo metu, paliekant žemės plotą perspektyvoje 
įrengiant žiedinę sankryžą. Sankryža su planuojama C1 kategorijos gatve (sankryža Nr. 2) bus 
valdoma šviesoforais. Sankryža su kelio A13 dubliu (sankryža Nr. 3) numatoma žiedinė sankryža. 
Tikslus sankryžų išdėstymas turi būti numatytas techninio projekto rengimo metu. 

• apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei, 
jungiančiai Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 40 m; keturios 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m); 

• apie 1,1 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo C1 kategorijos iki B1 kategorijos gatvės 
žiedo. Gatvė reikalinga sporto komplekso aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio 
susisiekimo tinklo (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; keturios eismo juostos; vienos 
eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,54 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo B1 kategorijos gatvės žiedo iki pietinėje 
dalyje esančios nuovažos į kelią A13 (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 24-30 m; dvi eismo 
juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,86 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės įrengimui/rekonstravimui. Gatvė jungia 
Klemiškės gatvę su numatoma B1 kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų 
– 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; 

• apie 2,3 km D1 kategorijos gatvių įrengimui. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 12-15 m; 
dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie 
planuojamoje teritorijoje numatomų gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų; 

• apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei, 
einančiai nuo Tilžės gatvės šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m). 
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3 pav. Detaliojo plano sprendinių gatvių tinklas 

 
Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu:  

Prie gyvenamosios paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius nustatomas:  
o Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 

1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos; 
pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą 
kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 
m2 – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 
vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai - 1 vieta vienam butui. 
o Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai - 0,8 vietos vienam butui ar 

kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą. 

Prie sporto paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Stadionai, arenos, aikštelės - 1 vieta 10 
m2 tribūnų ploto; Sporto klubai, baseinai - 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto; Maitinimo paskirties pastatai - 
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1 vieta 15 m2 salės ploto; Viešbučiai - 1 vieta  2 kambariams (numeriams); Poilsio namai - 1 vieta 
kiekvienam kambariui (numeriui). 

Prie prekybos paskrites pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Maisto produktų parduotuvės - 1 
vieta 20 m2 prekybos salės ploto; Prekybos centrai - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto; Ne maisto 
produktų parduotuvės - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto. 

Prie mokslo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Bendrojo lavinimo mokyklos - 1 vieta 
30 mokinių; Vaikų darželiai, lopšeliai - 1 vieta 40 vaikų. 

Prie gydymo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Ligoninės, klinikos - 1 vieta 30 
m2 pagrindinio ploto; Poliklinikos - 3 vietos konsultaciniam kabinetui. 
 

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2004 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-419 ,,STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ planuojamuose sklypuose takai turi būti suprojektuoti taip, kad 
žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvės (kelio) iki pastato, nuo pastato iki jo priklausinių, 
želdynų, poilsio aikštelių, automobilio saugyklos ar garažo. Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių 
stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus 
(sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomi dideli urbanistiniai objektai, todėl Tilžės, C1 kategorijos ir 

Klemiškės gatvėse siūloma organizuoti visuomeninio transporto maršrutą.  
 

Sporto komplekso funkcionavimui reikalingos transporto sistemos analizė: 

Sporto komplekso teritorija iš visų pusių apribojama gatvėmis, iš kurių patenkama į šio 
komplekso automobilių parkingus. Viso numatomi 6 parkingai: 2 šiaurinėje dalyje, 2 vakarinėje dalyje 
(500 vietų ir 160 vietų VIP), 2 pietinėje dalyje – (1000 vietų su papildomai 50 vietų aptarnaujančiam 
transportui) ir  1 vakarinėje dalyje (300 vietų). 

Skaičiavimams priimti šie parametrai: 
- vienos eismo juostos maksimalus pralaidumas - 1760 aut./val. 
- sporto komplekso parkingų užsipildymo/išsivažinėjimo laikas – 45 min. 
- piko metu maksimalus valandos transporto intensyvumas sudaro 10 % vidutinio metinio paros 

intensyvumo. 
- planuojamoje teritorijoje ir greta jos esančių gyvenamųjų kvartalų transporto įtaka yra santykinai 

maža, todėl šiame etape nevertinama. 
Nagrinėta esama transporto sistema su papildoma C1 kategorijos gatvės atkarpa tarp Tilžės ir 

Klemiškės g. 
Nauja C kategorijos gatvės atkarpa turės 4 trišales sankryžas, valdomas šviesoforais (3 pav.). 

Priimame, kad trišalės šviesoforinės sankryžos pralaidumas viena juosta viena kryptimi per 1/3 šviesoforo 
ciklo yra lygus trečdaliui maksimalaus, t.y. 587 aut./val. 

Įvertinus sporto komplekso padėtį Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų, priemiesčių bei 
artimiausių kitų miestų atžvilgiu, maksimalūs tikėtini transpotro srautai į sporto kompleksą jame 
vykstančių renginių metu yra šie: 

 



2013/43/MDP/07/01 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
(SPRENDINIAI) 

Dokumento Nr. 2013/43/MDP/07/01 
Lapas 19 

Lapų 42 
Laida 0 

 

Srautas į stadioną Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos % 10 301 aut./val. 
Srautas į stadioną Klemiškės g. iš Klaipėdos m. % 30 904 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. iš Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) % 25 753 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos 451 aut./val. 
Bendras srautas Klemiškės g. iš Klaipėdos m. 1054 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Klemiškės g. 1285 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Tilžės g. 1888 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. iš Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) 1093 aut./val. 

Atitinkamai maksimalūs tikėtini transpotro srautai iš sporto komplekso, pasibaigus renginiams, 
yra šie: 

Srautas iš stadiono Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. % 40 1205 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. į Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi % 10 301 aut./val. 
Srautas iš stadiono per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi % 3,75 113 aut./val. 
Srautas iš stadiono per įvažą į A13 Gargždų kryptimi % 11,25 339 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. 1355 aut./val. 
Bendras srautas per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi 263 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Klemiškės g. 1398 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Tilžės g. 1436 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. į Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi 641 aut./val. 
Bendras srautas per įvažą į A13 Gargždų kryptimi 339 aut./val. 

Išvada: 
Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas iš Klaipėdos m., atvykstant į sporto kompleksą, 
neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža; Transporto srautas į Tilžės g./C-kat. g. 
sankryžą nuo Jakų žiedo, atvykstant į sporto kompleksą, turės neigiamą įtaką eismui Jakų žiede bei Tilžės 
g; Nepakankamas C-kat. g./Klemiškės g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, taip pat neigiamos įtakos transporto pralaidumui turės Klemiškės g. – Joniškės g. trišalė 
sankryža; Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža. 

Siūlymas: 
Siekiant užtikrinti tinkamą transporto srautų paskirstymą į/iš sporto komplekso, C-kat. gatvę ir 

aplink sporto kompleksą numatytas gatves būtina įrengti 4-ių joust. 
Reikalinga kiek įmanoma nukrauti transporto srautus nuo Tilžės g. visomis kryptimis bei nuo 

Klemiškės g. iš/į Klaipėdą. 
Transporto srautų nukrovimui nuo Tilžės g. ir Klemiškės g. rekomenduojama pratęsti planuojamą 

C-kat. gatvę pietų kryptimi iki magistralinio kelio A1 (Vilniaus pl.), ją numatant 4-ių juostų bei įrengiant 
2-jų lygių sankryžą su A1, taip pat užbaigti Jakų transporto mazgo statybą.  

Kadangi pagrindiniai transporto srautai tikėtini iš paties Klaipėdos miesto ir atgal, tokiu būdu 
atsirastų galimybė didele dalimi nukrauti Tilžės g., o persiskirsčius srautams dalinai būtų nukrauta ir 
Klemiškės g. – dalis transporto į/iš Klaipėdos m. galėtų pasiskirtyti per A1 (Vilniaus pl.), ypač pietine 
miesto kryptimi, o Palangos kryptimi galėtų išvažiuoti per A1 ir Jakų sankryžą. Siekiant užtikrinti 
maksimalų pralaidumą, C-kat./Tilžės g. sankryža tolimesnėje perspektyvoje rekomenduojama 2-jų lygių. 
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Inžinerin ė infrastrukt ūra 
 

Planuojamoje teritorijoje numatoma sukurti bei išvystyti visą reikalingą inžinerinę infrastruktūrą. 
Požeminės inžinerinės komunikacijos (elektros, ryšių linijos, dujotiekis, vandentiekio bei ūkinių ir lietaus 
nuotekų tinklai) numatomos planuojamų gatvių koridorių ribose. Inžinerinių tinkle brėžinyje pateikti 
gatvių koridoriai su visomis komunikacijomis.  

 
Elektros tiekimas 
Esamas 10 kV elektros oro linijas, kertančias planuojamas visuomeninės paskirties ir vakarinę 

gyvenamąsias teritorijas planuojama sukabeliuoti, t.y. pakeisti požeminiais kabeliais inžinerinių tinklų 
koridorių ribose.  

Numatoma išvystyti 0,4 ir 10 kV elektros paskirstymo tinklą gatvių infrastruktūros koridorių 
ribose. Elektros energijos tiekimas į planuojamus objektus numatomas iš planuojamų transformatorinių 
(siūlomas išdėstymas numatytas Inžinerinių tinkle brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/03)). 
Prisijungimą prie esamų elektros tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal AB „Lesto“ 
išduodamas sąlygas.  

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 VI skyrių 
„Elektros linijų apsaugos zonos“. Transformatorinei nustatyta 10 m apsaugos zona. 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomas gatvių apšvietimo tinklas, kuris planuojamas vienoje D1 

kategorijos gatvės ir dviejuose C1, B1 ir keturių eismo juostų D1 kategorijos gatvių pusėje. Numatoma 
apšviesti pėsčiųjų takus. Tikslus elektros tiekimo tinklų išdėstymas turi būti spendžiamas atskirais 
projektais. 

 
Vandens tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatomi vandentiekio tinklai yra sužiedinami, prisijungiant 

nuo esamų tinklų. Vartotojų pajungimas prie vandentiekio tinklų sprendžiamas atskirais techniniais 
projektais pagal vandentiekio tinklus eksploatuojančios įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Techniniu projekto metu gaisrams gesinti bus numatoma įrengti antžeminius priešgaisrinius 
hidrantus. Atstumai tarp hidrantų ne didesni kaip 200 m. Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau 
kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. 

Klojant naujus vandentiekio tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o 
nesant galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 

 
Nuotekų šalinimas 
Numatyta surinkti planuojamose teritorijose susidariusias buitines nuotekas į naujai suplanuotą 

ūkinių nuotekų kanalizaciją prijungiant prie miesto nuotekų tinklų infrastruktūros. Vartotojų pajungimas 
prie nuotekų tinklų sprendžiamas atskirais techniniais projektais pagal nutekų tinklus eksploatuojančios 
įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Klojant naujus nuotekų tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o nesant 
galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Paviršinių nuotekų surinkimas numatomas iš numatomų užstatyti netaršių teritorijų. Paviršiaus 
nuotėkas numatyta surinkti į naujai numatomus paviršinių nuotekų kanalizacijos tinklus. Prieš išleidžiant 
paviršines nuotekas būtina išvalyti. Paviršinių vandenų infiltracija į gruntus nėra galima. 

Numatoma sumažinti centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį (numatomas 
paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms). 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 
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Dujų tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatoma įrengti skirstomąjį vidutinio slėgio dujotiekio 

tinklą. Numatoma prisijungti prie planuojamoje teritorijoje esamų dujotiekio tinklų.  
Tikslus dujų tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 

projektais. 
Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 IX skyrių 

„Dujotiekių apsaugos zonos“. 
 
Šilumos tiekimas 
Šilumos tiekimą į formuojamus sklypus planuoti pagal Energijos rūšies ir naudojimo šildymui 

Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkrečią energijos rūšį spręsti techninių projektų 
rengimo metu.  

 
Telekomunikacijų tinklai ir ryšiai 
Siūloma įrengti ryšių kanalizaciją šviesolaidinio interneto, kabelinės televizijos bei kitų laidinių 

komunikacijų atvedimui. 
Planuojamuose gatvių koridoriuose, nevažiuojamoje dalyje, numatytos telekomunikacijų tinklų 

vietos. Tikslus ryšių tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 
projektais. Sklypų tvarkymo projektų rengimui išsiimti atskiras projektavimo sąlygas. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 I skyrių 
„Ryšių linijų apsaugos zonos“. 
 
Pastabos: 

• Planuojamose teritorijose yra valstybei priklausančių drenažo rinktuvų. Naujai suformuotų sklypų 
sausinimą, drenažo rinktuvų, mažesnių kaip d125, išdėstymą bei įrengimą spręsti techniniais 
projektais.  

• Sklypuose, kuriuose yra įrengti melioraciniai grioviai, statybos metu jie turi būti nesugriaunami. 
Techninio projekto metu turi būti tikslinama užstatymo zona vadovaujantis LR Melioracijos 
įstatymo nuostatomis.  

 
Naujai planuojamiems inžineriniams tinklams nustatyti servitutai. 

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 
(tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti 
daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). Žemės 
savininkas įpareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, 
leisti jo naudojamame žemės sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus 
apsaugos zonos ribose. 

Detaliuoju planu numatyti servitutai: 

Nr. Servitutas žemės 
sklypui, Nr. 

Servituto aprašymas 

S1 1 Kelio servitutas (203) - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) - 821 m² 
S2 1 Servitutas (202) - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis) - 2483 m² 
 

Želdynai 
 
Vadovaujantis informacija iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 

planuojama teritorija nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 gamtosaugines 
teritorijas. Planuojamoje teritorijoje neužfiksuota saugomų gyvūnų ar augalų rūšių. Planuojama teritorija 
yra skurdi augalija, didžiausią jos dalį užima pievos, ariama žemė.    
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Tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir 
laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, darbus dirvožemis paskleidžiamas 
apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius išvežamas bei panaudojamas kitų 
teritorijų rekultivavimui. 

Atskirųjų želdynų teritorijose ir prie projektuojamų gatvių siūloma apsodinti želdiniais. Želdiniai 
ir jų sodinimo vietos detalizuojamos techniniu projektu rengimo metu. 

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskitųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventojų pasyviam ir aktyviam poilsiui.  

Rengiant techninius projektus gatvių raudonųjų linijų ribose esančiose žaliosiose juostose bus 
numatytos želdinių juostos. Šios želdinių juostos taip pat apsaugos gyvenamąsias ir visuomeninės 
paskirties teritorijas nuo stadiono bei transporto priemonių sukeliamo triukšmo ir taršos.  

Tvarkant, projektuojant, kertant, genint želdinius ir želdinių grupes planuojamos teritorijos ribose, 
būtina vadovautis LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, LR Aplinkos ministro 2008-01-29 įsakymu Nr. D1-62 „Dėl atskirųjų želdynų apsaugos ir 
tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento 
patvirtinimo“ ir LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir 
medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. Želdynų tvarkymo darbams vykdyti turi buti rengiami atskiri 
želdynų tvarkymo projektai. 

Viešuose erdvėse draudžiama sodinti teršiančius aplinką medžius ir krūmus, želdinius su 
nuodingais vaisiais ar kitomis augalo dalimis, želdinius su dygliuotomis šakutėmis ar lapais, bei su 
valgomaisiais vaisiais. 

Rengiant suformuotų sklypų sutvarkymo techninius projektus, sklypai turi buti planuojami taip, 
kad būtų išlaikyta priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemųs sklypo ploto (pagal LR 
Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“): 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Žemės sklypų paskirtis Želdynų, įskaitant vejas ir 
gėlynus, plotas nuo viso 
žemės sklypo ploto, % 

Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios 
paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

25 

Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) 
gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių 
grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos 
namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamiesiems 
pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

30 

Visuomeninės 
paskirties teritorijos 

Žemės sklypai, skirti mokslo paskirties pastatams:  
vaikų darželiams, lopšeliams 60 
bendrojo lavinimo mokykloms 50 

Žemės sklypai, skirti gydymo paskirties pastatams:   
sanatorijoms 45 
ligoninėms, klinikoms, slaugos namams 35 

Žemės sklypai, skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, 
kitų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų išlaikomų įstaigų 
administraciniams pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; 
religinės paskirties pastatams ir religinių bendruomenių ir 
bendrijų veiklai; kultūros paskirties pastatams ir kitiems 
pastatams visuomeninės paskirties teritorijose 

15 

Komercinės paskirties 
objektų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; 
administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir 
savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių 
biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) 
pastatams; prekybos paskirties pastatams 

15 
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Žemės sklypai, skirti kitiems pastatams komercinės 
paskirties objektų teritorijose 

10 

Susisiekimo ir 
inžinerinių 
komunikacijų 
aptarnavimo objektų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir 
garažų paskirties pastatams, elektroninių ryšių 
infrastruktūros ir kitiems statiniams ir įrenginiams 
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijose 

12 

Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos 

Žemės sklypai, skirti susisiekimo komunikacijoms, 
inžineriniams tinklams ir vandenvietėms 

normuojami pagal STR 
2.06.04:2014 „ Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ ir kita 
 

Sprendinių įgyvendinimo programa 
 

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą galima išskirti į du etapus: pasirengimo etapą ir 
įgyvendinimo etapą.  

Pasirengimo etapą sudarytų suprojektuotų sklypų kadastriniai matavimai, jų įregistravimai, 
įstatymų nustatyta tvarka žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, toliau atskirų sklypų 
vystymo planai ir/ar techninių projektų rengimai planai.   
 Projekto sprendinių įgyvendinimo etapiškumas galimas sekantis (4 pav): 

 
4 pav. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (etapiškumas) 

 
I etapas. 
Siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostas, skirtas gatvių ir centralizuotiems inžinerinės 
infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti, t.y: 
• C1 kategorijos gatvės įrengimas. Atsižvelgiant, kad formuojamos C1 kategorijos gatvės koridorių 

kerta privatūs žemės sklypai, gatvė gali būti įrengiama dalimis: 
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1a poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas laisvoje valstybinėje žemėje, atkarpa nuo 
šiaurinėje dalyje planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve iki Tilžės gatvės. 
1b poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas, atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūras, atkarpa nuo Klemiškės gatvės iki planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve.    

• dalis B1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa nuo C1 kategorijos gatvės iki planuojamos D1 
kategorijos gatvės (kelio A13 dublis).  

• D1 kategorijos gatvių įrengimas, atkarpa nuo šiaurinėje dalyje planuojamos C1 kategorijos gatvės, 
rytinėje dalyje kelio A13 dublio įrengimas iki esamo išvažiavimo į kelią A13.  

• dalis D1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa įsiterpusi tarp planuojamų visuomeninės paskirties 
teritorijų (mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro).  
Įvertinant, kad gyvenamosios paskirties teritorijos plėtra (esanti tarp Barškių ir planuojamos C1 
kategorijos gatvių) numatyta koncepcijos rengimo stadijos vystymo I-ame etape, D1 kategorijos 
gatvės atkarpą numatoma įrengti šiame sprendinių įgyvendinimo etape.      

Tai pat I etape siūloma įrengti sporto ir sveikatingumo kompleksą su nauju stadionu. Remiantis 2013 m. 
UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ parengta Stadiono 
perspektyvų regione studija (galimybių studija) sporto komplekso teritorija bus įgyvendinta 4 etapais: 

1 – įrengiama futbolo stadionas su aikšte ir 8000 žiūrovų vietų tribūnomis, sporto ir sveikatingumo 
komplekso pastato dalis (futbolo treniruočių salė su tribūnomis, apšilimo salė su treniruokliais, 
persirengimo ir buitinės patalpos, kavinė su 100 sėdimų vietų) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
2 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (ledo ritulio arena su žiūrovų 
tribūnomis, rankinio salės ir futbolo salė su žiūrovų tribūnomis, dvi dvikovinių sporto šakų salės, 
sunkiosios atletikos salė, salė tinklinio aikštelei) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
3 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (lengvosios atletikos aikštė su 
žiūrovinėmis tribūnomis, dvi paplūdimio tinklinio aikštelės (numatoma šio etapo trukmė – 1 metai);    
4 – įrengimas sportininkų apgyvendinimo pastas su reikalinga infrastruktūra (numatoma šio etapo 
trukmė – 1 metai). 

 
II etapas. 
Šiame etape siūloma vystyti vakarinėje dalyje suplanuotas gyvenamąsias, komercinę ir atskirųjų želdynų 
teritorijas su būtinomis inžinerinių komunikacijų koridorių juostomis skirtomis D1 kategorijos gatvėms ir 
centralizuotos inžinerinės infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. 
Prie aukščiau minėtų teritorijų siūlomos trys privažiavimo alternatyvos: 
I – galimas privažiavimas iš Klemiškės gatvės įrengiant Barškių gatvės atkarpą nuo Klemiškės gatvės iki 
planuojamos D1 kategorijos gatvės. Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia 
atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.     
II – galimas privažiavimas iš planuojamos I etape C1 kategorijos gatvės, įrengiant dviejų eismo juostų B1 
kategorijos gatvės atkarpą nuo sankryžos Nr. 1 iki sankryžos Nr. 2, taip pat įrengiant Barškių gatvės 
tęsinio atkarpą tarp planuojamų D1 ir B1 kategorijų gatvių. 
III – galimas privažiavimas iš Tilžės gatvės įrengiant Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytą C2 
kategorijos gatvę šalia geležinkelio.   
Aukščiau minėtų gatvių koridorių juostose taip pat siūloma įrengti ir eksploatuoti centralizuotus 
inžinerinius tinklus.   
 
III etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti suplanuotą socialinę infrastruktūrą, t.y. vaikų darželio, mokyklos bei 
pirminės sveikatos priežiūros centro statybas. Taip pat siūloma įrengti atskirųjų želdynų teritorijas 
formuojamas šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro teritorijų, pritaikant gyventojų 
pasyviam ir aktyviam poilsiui.  
 
II/IV etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostą, skirtą Kauno gatvės tęsinio (B1 
kategorijos gatvės), atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos gatvės, ir centralizuotiems inžinerinės 
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infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. Šios gatvės įrengimas priklauso nuo koncepcijos stadijos 
metu nagrinėjamos teritorijos vystymo, todėl šį etapą siūloma vystyti sekančiai: 

• Pirma - plėtojantis koncepcijos I-ame etape numatytoms gyvenamosioms teritorijoms bei esant 
poreikiui, įrengiamos B1 kategorijos gatvės (atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos 
gatvės), dvi eismo juostos; 

• Antra - iškeliant planuojamoje teritorijoje esamą dujų skirstymo stotį ir įrengiant Kauno gatvės 
tęsinio atkarpą nuo Tilžės gatvės iki Barškių gatvės (keturias eismo juostas), įrengiamos B1 
kategorijos gatvės  - keturios eismo juostos.  

 
Pastaba: 

• Sprendinių įgyvendinimo etapai gali būti vystomi savarankiškai, nepriklausomai vienas nuo kito, 
o siūlomas etapiškumas yra rekomendacinio pobūdžio.  

 
Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo finansavimo šaltinių galimi du variantai: 

I – viešosios ir privačios partnerystės modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš 
privačių skolintų lėšų; 

II – viešasis modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš ES paramos, valstybės ir 
savivaldybės biudžeto lėšų. 

 
Investicijos 

 
Pagrindinės investicijos pateikiamos aiškinamojo rašto priede Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.  
Investicijos paskaičiuotos remiantis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamasiais 

ekonominiais rodikliais XXII, sudarytais pagal 2014 m. spalio mėn. Statinių statybos skaičiuojamąsias 
kainas  (UAB „Sistela“, Vilnius 2014, įregistruota VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre 2014-10-
31 Nr. B-14-021). 

 
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams aprašas 

 
Barškių gatvės, C1 ir C2 kategorijų gatvių įrengimui šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės 

poreikiams paimamų žemės sklypų plotai. 
 

1. Žemės sklypų savininkai ir (ar) kiti žemės naudotojai, jų gyvenamųjų vietų ar buveinių adresai 

Žemės sklypų registro išrašų ir savininkų deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenys yra iš VĮ 
“Registrų centras”.  

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr.

Žemės sklypo nuosavybė Žemės sklypo savininkų deklaruota gyvenamoji vieta 

2101/0036:81 Juozas Garbačiauskas Barškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 
Elena Žilienė Klemiškės g. 16 Klaipėda 

2101/0036:158 UAB “Brendan Company” Šaulių g. 7-10 Klaipėda 
2101/0036:100 Stanislava Gražina 

Puodžiukaitienė 
Naftininkų g. 8-36 Mažeikiai 

Aivaras Kazlauskas Skruzdynės g. 10-2 Neringa 
2101/0036:163 Adomas Ramanauskas Išvyko į užsienio valstybę Vokietija 
2101/0036:75 Justinas Remėza Saulės g. 18 Klaipėda 
2101/0036:98 Loreta Pocienė Jaunystės g. 8-19 Klaipėda 
2101/0036:296 Kazimieras Lukošius Klemiškės g. 45 Klaipėda 
2101/0036:168 Genovaitė Čiūželienė Jaunystės g. 22-5 Klaipėda 
2101/0036:60 Vidmantas Čejauskas Spindulio g. 7 Klaipėda 
2101/0036:26 Basė Benetienė Saulės g. 6 Klaipėda 
2101/0036:25 Steponas Banys Sruojos g. 5 Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 

Aloyzas Barkus Siauroji g. 9 Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav. 
2101/0036:88 Vytautas Lastauskas Liubeko g. 17-21 Klaipėda 
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2101/0035:51 Lietuvos Respublika; 
Valstybinės žemės patikėjimo 
teisė: Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos.  
Sudaryta nuomos sutartis su 
UAB “Rūta” 

 
Gedimino pr. 19 Vilniaus m.  
 
 
 
 
Klaipėdos r. sav. Dovilų mstl. 

 
2. Žemės sklypų adresai, unikalūs ir (ar) kadastriniai numeriai, taip pat žemės sklypų bendras plotas ir 
visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo dalis (kai paimama tik dalis žemės sklypo) 

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 

Žemės sklypo 
unikalus Nr. 

Žemės sklypo 
adresas 

Žemės sklypo 
plotas, ha 

Visuomenės poreikiams 
paimamo žemės sklypo dalis, ha 

Barškių gatvės įrengimui 
2101/0036:81 2101-0036-0081 Klaipėdos m. 0,3000 0,0281 

C1 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0036:158 4400-0469-8117 Klaipėdos m. 1,3740 0,1391 
2101/0036:100 2101-0036-0100 Klaipėdos m. 1,9897 0,1570 

2101/0036:163 4400-0545-5232 Klaipėdos m. 1,0000 0,0955 
2101/0036:75 2101-0036-0075 Klaipėdos m. 1,0366 0,0998 
2101/0036:98 2101-0036-0098 Klaipėdos m. 1,0000 0,1053 
2101/0036:296 4400-2852-5000 Klaipėdos m. 0,1869 0,1869 
2101/0036:168 4400-0560-3658 Klaipėdos m. 1,4000 0,4995 
2101/0036:60 2101-0036-0060 Klaipėdos m. 0,7100 0,0486 
2101/0036:26 2101-0036-0026 Klaipėdos m. 0,9302 0,0411 
2101/0036:25 2101-0036-0025 Klaipėdos m. 1,1400 0,0383 
2101/0036:88 2101-0036-0088 Klaipėdos m. 1,2200 0,0272 

C2 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0035:51 2101-0035-0051 Klaipėdos m. 

Tilžės g. 67 
4,0165 0,2546 

 
3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka su privačių ir valstybinių žemės sklypų ribomis 
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4. Tikslai, kuriais numatoma naudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę  

Sklypai ar sklypų dalys visuomenės poreikiams paimami su tikslu įrengti Barškių gatvę ir 
Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytas C1 ir C2 kategorijos gatves.  

Šiuo metu Barškių gatvė yra žvyruota (apie 0,64 km ilgio, ~5,5 m pločio, dviejų eismo juostų), 
nėra įrengti pėsčiųjų takai, nenustytos gatvės raudoniosios linijos atitinkančios STR 2.06.04:2014 “Gatvės 
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” nuostatas. Planuojamas Barškių gatvės koridorius 
skirtas įrengti reglamentuotą važiuojamąją dalį su kitais gatvės elementais (šaligatviais, pėsčiųjų takais), 
inžinerinius tinklus. Gatvė suformuos svarbią planuojamos teritorijos jungtį su miesto pagrindinėmis ir 
aptarnaujančiomis gatvėmis. Iš šios gatvės patenkama į esamas privačias žemės sklypų teritorijas.  

C1 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis, pagrindinė keleivių viešojo 
susisiekimo linija. Gatvės koridorius planuojamas atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį 
planą, į planuojamoje teritorijoje parengtus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, kurie formuoja 
C1 kategorijos gatvės 40 m pločio raudonąsias linijas. Tai pat ši gatvė yra pagrindinė susisiekimo jungtis 
su planuojamoje teritorijoje formuojamu sportiniu kompleksu, su formuojamomis pagalbinėmis gatvėmis.    

C2 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis. Gatvės koridorius planuojamas 
atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir privačią nuosavybę. Vadovaujantis statybos 
techniniais reglamentais C2 kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų projektuojamas minimalus 
t.y. 20 m. Tai pat ši gatvė yra optimaliausia susisiekimo jungtis su planuojamoje teritorijoje formuojamais 
gyvenamaisiais sklypais. 

 
5. Kitos visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams 

galimybės  

 5.1 Kitų sklypų išpirkimas 
Kitos galimybės nenagrinėjamos, kadangi Barškių gatvė yra esama; C1 kategorijos gatvės 

koridoriui šiaurinėje dalyje, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, suplanuoti žemės sklypai; 
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taip pat C1 ir C2 kategorijos gatvės koridoriai numatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose. 
Dėl šių priežasčių gatvių koridorių alternatyvaus sprendimo, išperkant kitus sklypus, nėra. 

5.2 Status quo, esamos padėties išlaikymas 
Analizėje nagrinėjami status quo išlaikymo teritorijos kaštai ir nauda. Esamos padėties išlaikymas 

komplikuotų planuojamos teritorijos plėtrą, kadangi Barškių gatvė, C1 ir C2 kategorijų gatvės yra 
svarbios susisiekimo jungtys. Išlaikant esamą padėtį planuojamoje teritorijoje neatsirastų visuomeniniai 
objektai (sporto kompleksas), nebūtų galimybės plėstis gyvenamosioms teritorijoms.  

 
6. Visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo procedūros dalyvius, 
kurie dėl to patirs naudos ar nuostolių 

Barškių gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:81: Juozas Garbačiauskas, gim. 1948-12-27;  
      Elena Žilienė, gim. 1946-03-31. 

C1 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:158: UAB “Brendan Company”, a.k. 300517424;    
Kad. Nr. 2101/0036:100: Stanislava Gražina Puodžiukaitienė, gim. 1939-04-06; 
            Aivaras Kazlauskas, gim. 1973-04-08; 
Kad. Nr. 2101/0036:163: Adomas Ramanauskas, gim. 1952-06-29;   
Kad. Nr. 2101/0036:75: Justinas Remėza, gim. 1922-08-06;   
Kad. Nr. 2101/0036:98: Loreta Pocienė, gim. 1978-07-17;  
Kad. Nr. 2101/0036:296: Kazimieras Lukošius, gim. 1932-11-14;  
Kad. Nr. 2101/0036:168: Genovaitė Čiūželienė, gim. 1948-02-12;  
Kad. Nr. 2101/0036:60: Vidmantas Čejauskas, gim. 1971-07-04;  
Kad. Nr. 2101/0036:26: Basė Benetienė, gim. 1941-07-20;  
Kad. Nr. 2101/0036:25: Steponas Banys, gim. 1945-01-27; 
       Aloyzas Barkus, gim. 1949-06-21; 
Kad. Nr. 2101/0036:88: Vytautas Lastauskas, gim. 1976-07-06. 

C2 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 
4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0035:51: Sudaryta nuomos sutartis su UAB “Rūta”, a.k. 163162447.    
 

7. Visuomenės poreikio tenkinimo ir žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros 
atlikimo (toliau kartu – projekto įgyvendinimas) ir galimybių, sąnaudų ir naudos skaičiavimas 

a. Žemės sklypų (jo dalių) paėmimo visuomenės poreikiams projekto sąnaudų ir naudos 
skaičiavimas 

Barškių gatvės įrengimui: 
 Kompensacija už žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) dalį (0,0281 ha) jo naudotojui 

skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos” aktualią redakciją: 
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Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal Registrų centro 
2016 m. nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Sklypo dalies paimamo visuomenės poreikiams kaina 
pagal Registrų centro 2016 m nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 
1. 2101/0036:81 17 000  ~1 600 

 
Pastaba: 
  Atsižvelgiant, kad šalia sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) yra valstybinė žemė, todėl 
vadovaujantis LR Žemės įstatymo 1994-04-26 Nr. I-446 47 straipsnio “Atlyginimas už visuomenės 
poreikiams paimamą žemę” 1 punktu “Kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, 
žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos 
vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi 
su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu” yra galimybė su savininko sutikimu jam suteikti 
0,0281 ha valstybinės žemės sklypą. 
 
C1 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Kompensacija už žemės sklypų (ar jo dalių) jo naudotojui skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos” aktualią redakciją: 

Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal 
Registrų centro 2016 m. 
nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Visuomenės 
poreikiams 

paimamo žemės 
sklypo dalis, ha 

Sklypo dalies paimamo visuomenės 
poreikiams kaina pagal Registrų 
centro 2016 m. nustatytą vidutinę 

rinkos vertę, Eur 
1. 2101/0036:158 71 800 0,1391 ~7 300 
2. 2101/0036:100 629 000 0,1570 ~50 000 
3. 2101/0036:163 53 200 0,0955 ~5 100 
4. 2101/0036:75 55 000 0,0998 ~5 300 
5. 2101/0036:98 53 200 0,1053 ~5 600 
6. 2101/0036:296 26 100 0,1869 ~26 100 
7. 2101/0036:168 73 100 0,4995 ~26 100 
8. 2101/0036:60 38 500  0,0486 ~2 640 
9. 2101/0036:26 49 700 0,0411 ~2 200 
10. 2101/0036:25 60 200 0,0383 ~2 020 
11. 2101/0036:88 64 200 0,0272 ~1 430 

Suma: ~133 790 
 
C2 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 47 straipsnio nuostatomis išnuomoto 
valstybinio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:51 (Unikalus Nr. 2101-0035-0051) nuomos 
sutartis su UAB “Rūta” bus keičiama iš 4,0165 ha žemės sklypo ploto į 3,762 ha žemės sklypo plotą 
(esamo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0035:51) plotas sumažinamas 0,2546 ha).         

 
Kitos išlaidos susidarančios dėl gatvių įrengimo paskaičiuotos aiškinamojo rašto priede Nr. 3.  
 

b. Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo 

Visuomenės gaunamą naudą sudarytų gatvių įrengimas, t.y. privažiuoti prie numatomo sporto 
komplekso, suplanuotų gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų.   

 
c. Tiesioginis poveikis esamų savininkų ir (ar) naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms, gamtos 

ištekliams (žemės ūkio naudmenoms, derlingajam dirvožemiui, miškui, vandens telkiniams, 
natūraliam kraštovaizdžiui ir kitkam) 

Šiuo metu aplinkinių sklypų savininkų ar naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygos nepablogėtų, 
kadangi sklypai yra žemės ūkio paskirties, o sklypas kad. Nr. 2101/0035:51 yra Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, kurioje yra pastatai – garažai, nuosavybė: Lietuvos Respublika. 
Sklypo dalies paimama visuomenės poreikiams nėra užstatyta.  
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Taip pat teritorijose kuriose vykdomi gyvenamųjų namų statybos darbai atsirastų asfaltuoti 
privažiavimai, pėsčiųjų takai. Įrengiant Barškių gatvės koridorių (išasfaltavus gatvę, įrengiant pėsčiųjų 
takus) pagerėtų gyventojų aplinkos oro kokybė, sumažėtų avarijų tikimybė.   

Įrengiant C1 ir C2 kategorijos gatvių koridorius ženkliai išaugtų aplinkinių sklypų investicinė 
vertė,   būtų įmanomos investicijos į potencialiai plėtrai palankias gretimas teritorijas. 
 

7.4. Projekto įgyvendinimo ir kitų galimybių grynosios esamos vertės skaičiavimas 

 Projekto įgyvendinimo esamą vertę sudarys žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams 
sąnaudos, išlaidos topografinės nuotraukos su teritorijų planavimo dokumentų (formavimo ir pertvarkymo 
projektais) parengimais, žemės sklypų įregistravimas VĮ ,,Registrų centras“, techninių projektų rengimas 
bei statybos darbų išlaidos, kas ir sudarys bendrą projekto įgyvendinimo grynąją vertę. Nauda išreikšta 
pinigais iš projekto nebus gaunama, kadangi projektu bus kuriama viešoji infrastruktūra. 

 
7.5 Projekto įgyvendinimo rizikos, numatomos jų valdymo priemonės 

 Išskirtos pagrindinės rizikos yra būdingos projektams, kuriuos įgyvendinant vykdoma statinių 
statyba, rekonstrukcija, remontas ar kitaip naudojamos statybinės medžiagos. Pagal teorinius rizikų 
klasifikavimo principus statybos rizikų grupė priskirtina specialioms rizikoms, kadangi jos susijusios su 
specialių rinkų segmentais. Taip pat statybos rizikomis galima vadinti bet kokius veiksnius, kurie daro 
neigiamą poveikį statybos trukmei, sąnaudoms ir kokybei. Vertinant pinigų srautais, statybos rizikų 
grupės rizikos turi tiesioginę įtaką projekto investicijų į statybos, rekonstravimo darbus išlaidoms.  

 Projekto įgyvendinimo rizikos grupės gali būti, šios: projektavimo klaidų, vėlavimo atlikti 
statybos darbus, atliktų statybos darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams, statybos 
darbų sąnaudų padidėjimo, techninės specifikacijos netikslumų ar projektinės dokumentacijos neatitikties 
projekto tikslams, žemės ar kito turto nuosavybės apribojimų, specialiųjų reikalavimų turtui, naujų 
technologijų atsiradimo ar naujų technologijų panaudojimo projektui įgyvendinti neigiamomis fizinėmis 
ir teisinėmis sąlygomis, darančiomis įtaką turto vertės ar jo naudingumo sumažėjimui, vėlavimo išduoti 
statinio projektavimo sąlygų sąvadus, vėlavimo išduoti statybos leidimus rizikos.   

 
 7.6 Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė 

 Jautrumo analizėje identifikuoti pagrindiniai projekto kritiniai kintamieji, darantys didžiausią įtaką 
projekto rezultatams. Įvertinus, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nuokrypiai veikia analizuojamo 
investicijų projekto rezultatus, galima teigti, kad  nei vienas  nagrinėjamų sąnaudų pokytis nelemia 
didelių projekto rezultatų pokyčio. Laikytina, kad ši investicija nėra rizikinga, kadangi nei viena iš 
prielaidų negali būti traktuojama, kaip kritinis veiksnys. 

 
 7.7 Išvados dėl žemės sklypų tinkamumo projektui įgyvendinti 

Projekto tikslas – 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.  

Kadangi vienas iš planavimo tikslų yra sporto komplekso įrengimas, tad jo funkcionavimui 
reikalingas geras pasiekiamumas nuo išorinio susisiekimo tinklų. Todėl būtinas C1 kategorijos gatvės 
įrengimas.  

Planuojamoje teritorijoje Barškių, C1 ir C2 kategorijos gatvių įrengimas sieks sudaryti prielaidas 
tolesnei besirobijančių teritorijų plėtrai, tinkamam planuojamų objektų aptarnavimui.   
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7.1.4. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 
 

Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas:  
• teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai; 
• poveikis socialinei aplinkai; 
• poveikis ekonominei aplinkai;  
• gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui;  
• urbanistinio ir paveldo objektų aspektu; 
• transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu; 
• paveldosauginiu aspektu; 
• aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu; 
• saugaus eismo aspektu;  
• valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtros aspektu. 

 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) planuojamos veiklos srities požiūriu. 

1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius? 
Detaliojo planavimo tikslas yra 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. Įgyvendinus 
detaliojo plano sprendinius planuojama teritorija bus urbanizuojama, kuriama teritorijos susisiekimo ir 
inžinerinė infrastruktūra, kuriama socialinė infrastruktūra. Bus sukurtos naujos darbo vietos.  

 
2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra? 
 Planuojamos teritorijos plėtrai turės teigiamą įtaką. Teritorija bus sistemingai urbanistiškai sutvarkyta, 
įrengta infrastruktūra, bus racionaliai išnaudojamas planuojamos teritorijos potencialas. 

 
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas? 
 Įgyvendinus planavimo tikslus numatomas teigiamas ilgalaikis efektas.  
 
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis? 
 Galimas teigiamas visų sprendinių poveikis. 
 
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato veiklos sritims neigiamo poveikio. Ypač socialiniai 

sričiai numatomas teigiamas poveikis, nes bus sukurta kokybiška nauja gyvenamoji aplinka, numatyta 
būtina socialinė infrastruktūra. Formuojamos atskirųjų želdynų teritorijos. 

 
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato jokiai veiklos sričiai neigiamo poveikio. 
 
Socialinės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gyventojų užimtumą? 

Sprendinių įgyvendinimas sukurs prielaidas vystyti verslą, naujų statybų darbams bus sukurtos naujos 
darbo vietos.  
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3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidą? 
Numatomas gyventojų koncentracijos padidėjimas planuojamoje teritorijoje. 

   
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą? 

Švietimui sprendiniai turės teigiamą įtaką, nes planuojamoje teritorijoje numatoma mokykla, vaikų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, taip pat pirminės sveikatos priežiūros centras. Bus sukurtos prielaidos 
bendruomenės kultūrinei ir poilsio veiklai plėtoti.  

 
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus asmenis,   

jaunimą, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)? 
Visoms miesto bendruomenės socialinėms grupėms bus sukuriamos prielaidos pagerinti gyvenimo 
kokybę, didinti užimtumą.  
 

6. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą? 
Dėl naujų visuomeninės, gyvenamojo ir komercinio ploto pagerės socialinė buklė. Naujos želdynų 
teritorijose įrengtos poilsio aikštelės, nauji takai turės teigiamą itaką žmonėms ir jų sveikatai. 

 
Ekonominės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių 
ekonominę plėtrą; padidins ar sumažins regionų skirtumus? 
Nagrinėjama teritorija neturės įtakos regioninei plėtrai. Sprendinių įgyvendinimas spartins ekonominę 
plėtrą, padidės teritorijos patrauklumas investicijoms. Kiekvienas naujai atsiradęs ūkinis subjektas 
teigiamai veiks vietovės ekonominę raidą, atsiradus naujoms statyboms atsiras naujų darbo vietų. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendruosius pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių 

struktūros pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
3. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam 

naudojimui? 
Sprendinių įgyvendinimas poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui neturės. 

 
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas? 

Sprendinių įgyvendinimas sudaro prielaidas pritraukti struktūrinių fondų investicijas, palankias sąlygas 
lokaliam verslui. 
 

5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos sąnaudų pokyčius? 
Įtakos neturės. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos pajėgumų panaudojimą? 

Esamų gamybos pajėgumų nėra, todėl sprendinių įgyvendinimas poveikio neturės. Sukuriamos 
prielaidos verslo kūrimui, naudojančiam modernias ekologiškas technologijas. 

 
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio rinkose? 
Įtakos neturės. 

 
8. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti valstybės ar savivaldybių biudžetams (pajamos ar 

išlaidos gali padidėti, sumažėti ar kita)? 
Įrengus sporto kompleksą su nauju stadionu bei komercinės paskirties plotus, savivaldybės pajamos 
padidės. 
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Gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę? 
Aplinkos oras 
            Metodas 

Oro taršos vertinimas susideda iš dviejų dalių: 
• vietinės taršos įtakos į regioninę ir globalinę taršą nustatymo t.y. metinio teršalų emisijos kiekio 

skaičiavimo planuojamos teritorijos gatvėse ir keliuose;  
• vietinės taršos nustatymo t.y. teršalų koncentracijos sklaidos detaliojo plano ribose skaičiavimo; 

Oro teršalų sklaida sumodeliuota 2020 metams. Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai 
skaičiuojami naudojant programinį paketą COPERT 4 (Computer program to calculate emissions from 
road transport), vėliau jie perskaičiuojami į emisijų faktorius, kurie naudojami modeliuojant oro taršą su 
Lakes Environmental Aermod 8 programiniu paketu. Oro teršalų emisijų faktoriai nuo šalia esančio 
geležinkelio, paskaičiuoti pagal teršalų, išmetamų į atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, 
vertinimo metodiką LAND 18-20111. Oro tarša skaičiuojama įvertinant eismo intensyvumą, eismo sudėtį 
(lengvųjų ir sunkiasvorių autotransporto priemonių santykis), vidutinį lengvojo ir sunkiojo autotransporto 
tolygaus važiavimo greitį, oro teršalų emisijas kelių tinkle, bei aplinkos temperatūros ir slėgio rodiklius, 
sieros ir sunkiųjų metalų kiekius degaluose. Naudojama programa yra specialiai pritaikyta teršalų emisijų 
iš automobilių skaičiavimui Lietuvoje. Visi programos parametrai ir skaičiavimams naudojami duomenys 
yra paruošti pagal bendrą Lietuvos automobilių parko sudėtį, meteorologines sąlygas ir naudojamo kuro 
sudėtį.  

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus  2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-
200 "Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijų patvirtinimo", atmosferos oro teršalų pasklidimui nuo važiuojamosios kelio dalies 
modeliuoti pasirinktas Lakes Environmental Aermod 8 programinis paketas. Oro sklaidos modeliavimui 
atlikti, buvo naudojamas Klaipėdos meteorologinės stoties penkerių metų meteorologinių duomenų 
paketas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma, apie penkerių 
metų Klaipėdos meteorologinės stoties duomenų įsigijimą, yra pateikta prieduose. 

Apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos lyginamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeista 2010 m. 
liepos 7 d. įsakymu Nr. D1–585/V–611.  
            Apskaičiuotos teršalų emisijos nagrinėjamame tinkle 2020 metams. 

Teršalai CO2, CO, NO2, KD2,5, KD10, SO2, švinas ir benzenas į aplinkos orą išmetami kaip 
šalutiniai degimo produktai susidarantys vidaus degimo varikliuose. Švino ir SO2 emisijos tiesiogiai 
priklauso nuo naudojamo kuro sudėties. Visas šiuo metu Lietuvoje pardavinėjamas automobilinis kuras 
yra bešvinis, tačiau skaičiavimuose įvertinamas švino kiekis biokure galimai atsirandantis kaip sunkiųjų 
metalų kaupimosi biomasėje padarinys. Apskaičiuotos metinės teršalų emisijos nagrinėjamame kelių 
tinkle pateiktos 1 lentelėje. 

 
 

1 lentelė. Prognozinės metinės autotransporto teršalų emisijos nagrinėjamame kelių tinkle 2020 m. 
Teršalų emisijos 

CO2, 
t/metus 

CO, 
t/metus 

NO2, 
t/metus 

KD 2,5, 
t/metus 

KD 10, 
t/metus 

SO2, 
t/metus 

PB, 
kg/metus 

Benzenas, 
t/metus 

9909 59,77 2,76 1,13 1,36 0,12 0,56 0,43 

 
 
 

                                                 
1 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 715 „Dėl teršalų, išmetamų į 
atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodikos LAND 18-2003/m-03 patvirtinimo“ pakeitimo, 2011 m. 
birželio 29 d. Nr. D1-531, Vilnius 
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            Teršalų sklaida 
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. AV-

347 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“) į atmosferos oro teršalų 
sklaidos modeliavimą, kaip foninė tarša buvo įtraukta oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės iš 
Klaipėdos oro kokybės tyrimo stočių (OKTS). Abi OKT stotys yra nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos 
tinkamu modeliavimui atstumu (iki 2 km), bet artimesnė yra OKTS „Klaipėdos Centras“. Šios OKTS 
vidutinės metinės oro teršalų koncentracijų vertės (KD10, SO2, NO2, CO) yra naudojamos foninės taršos 
įvertinimui, tačiau ši stotis neturi statistiškai patikimos kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinės metinės 
koncentracijos, todėl naudojama Klaipėdos Šilutės plento OKT stotyje apskaičiuota vidutinė metinė šio 
teršalo koncentracija. Vertinant benzeno, kaip aplinkos oro teršalo, foninę koncentraciją, buvo naudota 
2013 metais vykdytų indikatorinių tyrimų metu gauta vidutinė metinė šio teršalo koncentracija, iš 
artimiausio tiriamajai teritorijai tyrimų taško (KLAIPĖDA10).  

Modeliavimo metu naudotas platus receptorių tinklelis sudarytas iš 12390 receptorių, išdėstytų 15 
m vienas nuo kito. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikti prieduose (priedai Nr. 4). 

 
Išvados 
Visose detaliojo plano teritorijose, kuriose yra suplanuota gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 

pastatų statyba ir kuriose teisiškai2 leidžiama šių pastatų statyba (už kelio apsaugos zonos ribų), visų 
vertintų oro teršalų koncentracijos neviršija leistinų ribinių verčių3.  

Šalia planuojamos teritorijos didžiausias linijinis oro taršos šaltinis yra magistralinis kelias A13, 
todėl planuojant teritoriją didžiausią dėmesį reikėtų skirti būtent gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
atstumui nuo šio magistralinio kelio.  

 Detalesnė visų teršalų sklaida pavaizduota oro teršalų sklaidos žemėlapiuose, kurie yra 
informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą prieduose (priedai Nr. 4). 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų 

kokybę? 
Buitinės nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus, o paviršinės 
nuotekos surenkamos, išvalomos ir tada išleidžiamos į miesto centralizuotus lietaus nuotekų tinklus. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatavimo metu vandens tarša nenumatoma. 

 
3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas? 

Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos metu, tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas 
humusingas dirvožemio sluoksnis ir laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, 
darbus dirvožemis paskleidžiamas apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius 
išvežamas bei panaudojamas kitų teritorijų rekultivavimui. Buitinės ir lietaus nuotekos į dirvožemį 
nepateks, nes numatomi objektai bus prijungti prie miesto buitinių ir lietaus nuotekų tinklų. 
Dirvožemio erozija ar padidinta tarša nenumatoma. 
 

4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę? 
Sprendinių įgyvendinimas ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės. 

                                                 
2 Remiantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, nuo magistralinio kelio A13 briaunų į abi puses yra 
nustatoma 70 metrų kelio apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie 
nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu.  
3 Sumodeliuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija lyginant su to paties 
laikotarpio leidžiama ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija lyginant su leistina 
1h ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) vidutinė metinė koncentracija lyginant su leistina metine ribine verte, 
sumodeliuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija ir KD10 bei KD2,5 vidutinės metinės koncentracijos lyginant 
su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sieros dioksido (SO2) sumodeliuotos maksimali 1 valandos ir maksimali 24 
valandų vidurkio koncentracijos lyginant su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sumodeliuotos benzeno ir švino 
vidutinės metinės koncentracijos lyginant su leistinomis metinėmis ribinėmis koncentracijomis. 
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5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes? 
Įtakos neturės. Teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką? 

Sprendiniai leis vystyti kvartalų rekreacinę zoną, suaktyvinti jos panaudojimą.  
 

7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą? 
Numatomas žemės sklypų formavimas, naujas užstatymas, pastatų aukštingumas nesuardys teritorijos 
strukturos. Sutvarkoma teritorija, nauji želdynai praturtins teritorijos fluora. Detaliojo plano 
sprendiniai nenumato formuojamų žemės sklypų teritorijos reljefo keitimo. Maksimaliai saugomas 
esamas reljefas. Teritorija numatoma sutvarkyti taip, kad būtų patraukli gyventi, lankyti, praleisti 
laisvalaikį, investuoti. 
 

8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę? 
Sprendinių įgyvendinimas leis sukurti naują aplinkos kokybę formuojant sklypus, jų apželdinimą, 
ugdant šeimininkišką požiūrį į supančią aplinką. 
 

9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus? 
Sprendinių įgyvendinimas kultūros paveldo objektams poveikio neturės, nes planuojama teritorija 
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas. Arčiausiai planuojamos teritorijos pietinėje dalyje yra kultūros 
vertybė: Joniškės kapinynas:  

� Unikalus objekto kodas - 31844;  
� Adresas - Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.;  
� Objekto reikšmingumo lygmuo - regioninis;  
� Objektas įrašytas kaip pavienis objektas;  
� Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis reikšmingumą);  
� Teritorijos plotas - 4,3847 ha. 

 
Urbanistinio ir paveldo objektų aspektu. 

UAB „Dujų sfera“ užsakymu esamos būklės stadijoje, 250 ha plotui, 2014 m. Vilniaus 
universiteto Istorijos ir Archeologijos specialistai atliko Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, 
Klemiškės gatvės ir kelio A13 Klaipėdoje istorinę ir kartografinę analizę. Ji pateikta detaliojo plano 
esamos būklės analizėje. Analizės išvados teigia, kad su Klaipėdos miesto raidai reikšmingais istoriniais 
įvykiais ar asmenimis Teritorija nesusijusi. Todėl planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos urbanistinio 
ir paveldo objektams neturės. 

 
Transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu. 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 
patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. Planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams: apie 1,0 km ilgio Klaipėdos 
miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei; apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto 
bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei; apie 4,8 km ilgio D1 kategorijos gatvėms; 
apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei. 

Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu.  

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
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prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 
2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus (sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos transporto organizavimui ir parkavimo, normuojamų 
atstumų išlaikymui neturės. 
 
Paveldosauginiu aspektu. 

Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros paveldo objektų. Arčiausiai vakarinėje dalyje 
apie 20 m nuo planuojamos teritorijos yra Joniškės kapinynas (Unikalus objekto kodas – 31844). 
Detaliojo plano esamos būklės stadijoje UAB „Dujų sfera“ užsakymu, 2014 m. birželio mėnesį Vilniaus 
universiteto Archeologijos katedros specialistai atliko Joniškės kapinyno patenkančio į planuojamą 
teritoriją, archeologinius žvalgomuosius tyrimus. Tyrimų metu, ištirtas 80 m2 plotas, nei kapų, nei 
archeologinių radinių арie archeologiškai vertingų objektų neaptikta.  

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos nekilnojamojo kultūros paveldo objektui neturės.   
 
Aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu. 

Suplanuotoje šiuo metu neurbanizuotoje planuojamoje teritorijoje galima nežymi aplinkos oro 
tarša (oro taršos skaičiavimai pateikti aukščiau “gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu„ ) padidėjus 
automobilių eismui, stovėjimo vietoms. Suplanuoti gyvenamosios, visuomeninės paskirties pastatai ir 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų pastatai bus prijungti prie centralizuotų miesto tinklų. Šildymas 
numatomas pagal Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkreti energijos rūšis bus 
spręndžiama techninių projektų rengimo metu. Azoto oksidų ir anglies monoksidų kiekiai neviršys 
leistinų normų. Aplinka, suprojektuotos gatvės, privažiavimai bus sutvarkyti, apželdinti, konfliktai 
neprognozuojami. Neigiamas poveikis nenumatomas.  

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskirųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventoji pasyviam ir aktyviam poilsiui. Planuojamos ukinės veiklos poveikis aplinkos kokybei 
ir higieninei buklei (sveikos aplinkos - atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) - neigiamas poveikis 
neprognozuojamas. 
 
Saugaus eismo aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, teritorija bus išnaudota Klaipėdos miesto plėtrai. 
Planuojama teritorija nėra urbanizuota, nėra gatvių tinklo. Šiuo detaliuoju planu numatomas B1, C1, C2 ir 
D1 kategorijų gatvių tinklas. Gatvės bus įrengtos laikantis galiojančių normatyvų pritaikant naujausias 
technologijas ir technines priemones, kurios atitinka Europos sajungos standartus ir turės teigiamos įtakos 
eismo saugumui. Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai bus nustatomi techninių projektų rengimo 
metu. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos saugaus eismui neturės. 
 
Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo pl ėtros aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, naujų sankryžų su Palangos plentu, magistraliniu keliu 
Nr. A13 neformuojama, todėl sprendiniai neturės įtakos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklų 
plėtrai.  

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatyta Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu 
A13 – dviejų lygių sankryža. Šios sankryžos suplanavimas ir įrengimas bus sprendžiamas pilnai užstačius 
koncepcijos stadijos metu suplanuotas teritorijas, tolimesniuose vystymo planuose. 
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Triukšmas 

Triukšmo monitoringas 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl strateginių triukšmo 
žemėlapių patvirtinimo“ yra patvirtinusi strateginius Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo žemėlapius 
(Lnakties, Ldvn): kelių transporto, geležinkelių transporto, bendro poveikio (suminį) ir kitus. Kadangi 
detaliojo plano ribos patenka į strateginių triukšmo žemėlapių aprėptį, atliekant triukšmo sklaidos 
skaičiavimus ir sudarant triukšmo modelį detaliajam planui, atsižvelgta į šiuos strateginius triukšmo 
žemėlapius.  

Klaipėdos m. sav. taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-11 yra patvirtinusi, kad triukšmo 
prevencijos zonų dydis Ldvn gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, yra 65 dBA. 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-334 yra patvirtinusi Klaipėdos 
miesto savivaldybės transporto paros triukšmo Ldvn prevencijos zonų žemėlapį. Triukšmo prevencijos    
zona – gyvenamosios vietovės teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina 
įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones. Pagal šį žemėlapį prie Klemiškės g., ties kuria 
eina detaliojo plano riba, fiksuotas 1-2 dBA Ldvn triukšmo viršijimas. 

Skaičiavimo ir vertinimo metodika 

Skaičiavimai atlikti triukšmo skaičiavimo programa CadnaA 4.5, naudojant triukšmo skaičiavimo 
metodiką „XPS 31-133“. Ši metodika rekomenduojama strateginiam triukšmo kartografavimui pagal 
direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Skaičiavimai atlikti 2 m aukštyje. 
Triukšmo sklaidos gardelės dydis triukšmo sklaidos žemėlapiuose yra 5 x 5 m. 

Triukšmo skaičiavimas atliktas pagal prognozuojamą 2020 m. autotransporto eismo intensyvumą 
(lengvojo ir sunkaus autotransporto dalį), vidutinį greitį, įvertinant vidutines meteorologines sąlygas, 
kelio dangą, žemės paviršių, esamą užstatymą, aplinkos (žemės) triukšmo absorbciją. Autotransporto 
triukšmas įvertintas skaičiuojant triukšmo lygį tiek nuo naujai planuojamų gatvių detaliojo plano ribose, 
tiek nuo esamų kelių (gatvių), kurios yra ties detaliojo plano ribomis: magistralinis kelias A13 Klaipėda-
Liepoja, rajoninis kelias Nr. 2215 (Tilžės g.), Klemiškės g., kiek toliau – Joniškės g. 

Atliekant triukšmo skaičiavimus, į modelį taip pat įtrauktas geležinkelio linijos triukšmas, įvertintas 
triukšmo lygis planuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse (atskirose aikštelėse numatyta nuo 100 iki 
1000 vietų automobiliams statyti) bei įvertintas triukšmo lygis stadione, simuliuojant situaciją, kad 
stadione vyksta koncertas arba sporto rungtynės ir triukšmo lygis siekia 85 dBA (vienodai dienos, vakaro 
ir nakties metu). Pagal detaliajame plane nustatytą statinių aukštingumo ribojimą stadionas negali būti 
aukštesnis nei 30 m. 
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5 pav. Triukšmo 3D modelis su reljefu, pastatais, gatvėmis, geležinkeliu, stadionu, stovėjimo aikštelėmis 

Triukšmo pasekmės  gyvenamajai bei visuomeninei aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus 
ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti 
higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
Nr. V-604. 

 
2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 
pagal HN 33:2011 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas 

L dienos,  
6-18 h, dBA 

L vakaro,  
18-22 h dBA 

L nakties,  
22-6 h dBA 

3. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 
 

60 
 

55 
 

4. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 50 45 

*apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų 

 
Triukšmo lygis vertintas tose teritorijose, kur pagal detaliojo plano zonavimą gali iškilti  

gyvenamosios paskirties (vienbučiai, dvibučiai, daugiabučiai, bendrabučiai) bei visuomeminės paskirties 
pastatai. Tarp detaliajame plane suplanuotų visuomeninės paskirties pastatų, kuriems taikomi  triukšmo 
ribiniai dydžiai pagal apibrėžimą4 higienos normoje HN 33:2011, patenka tokie objektai kaip mokykla, 
darželis, pirminės sveikatos priežiūros centras, poliklinika, sportininkų apgyvendinimo pastatas. 
Detaliajame plane suplanuoti sporto paskirties pastatai (futbolo stadionas, lengvosios atletikos aikštė, 

                                                 
4 visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į statybos techninio 
reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatas priklausantis viešbučių, 
maitinimo, kultūros, mokslo (išskyrus mokslinio tyrimo institutus, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo 
(stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos), poilsio ar specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, 
pogrupiui. 
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sporto ir sveikatingumo salių kompleksas) nepatenka tarp visuomeninės paskirties pastatų pogrupių, 
kuriems taikomi triukšmo ribiniai dydžiai pagal higienos normos HN 33:2011 reikalavimus. Triukšmo 
šaltiniai ir teritorijos zonavimas pažymėtas triukšmo sklaidos žemėlapiuose (priedai Nr. 5). 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmo lygis iš kelių, geležinkelio, automobilių stovėjimo 
aikštelių ir stadiono lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 3, 
t.y. gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritorijose pagal 
detalųjį planą), veikiamoje transporto keliamo triukšmo.  

Atskirai apskaičiuota triukšmo sklaida iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu ir rezultatas 
lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 4, t.y. gyvenamųjų 
pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritoritijose pagal detalųjį planą), 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą.  

 
Triukšmas vertintas šiais scenarijais: 
� 2020 m. suminis variantas be triukšmą mažinančių priemonių; 
� 2020 m. suminis variantas su triukšmo užtvaromis; 
� 2020 m. stadiono triukšmo renginio metu variantas. 
 
Skaičiavimų rezultatai 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmas (Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn) iš kelių, geležinkelio, 
automobilių stovėjimo aikštelių ir stadiono pateiktas triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. variantas 
be triukšmą mažinančių priemonių“. Skaičiavimai parodė, kad prie kai kurių teritorijų, kuriuose galima 
gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų statyba, reikalinga numatyti triukšmą mažinančias priemones, 
antraip triukšmo lygis viršytų ribines vertes daugiausia vakaro metu 1-4 dBA prie Klemiškės gatvės 
suplanuotose gyvenamosiose teritorijose (kvartalai Nr. 2, 4, 7, 16, 38 (žiūrėti Planuojamos teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03)) bei 2-5 dBA netoli kelio A13 
suplanuotoje mišrioje gyvenamojoje teritorijoje (47 kvartalas (žiūrėti Planuojamos teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03) Koncepcija), kurioje gali būti statomi ir 
visuomeminės paskirties pastatai. Pažymėtina, kad triukšmo lygis 47 kvartale vertintas už kelio A13 
apsaugos zonos (70 m pločio), nes pagal LR vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų 
žemės ir miško sąlygų patvirtinimo“ kelių apsaugos zonose draudžiama „6.1. statyti gyvenamuosius 
namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu“. Triukšmo sklaidos 
rezultatai be triukšmo mažinimo priemonių pateikti triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis 
variantas be triukšmą mažinančių priemonių“ (priedai Nr. 5). 

Siekiant, kad detaliojo plano sprendiniai atitiktų triukšmo higienos normos reikalavimus, 
reikalinga numatyti triukšmo užtvarų įrengimą tose vietose, kur prognozuojamas triukšmo ribinių dydžių 
viršijimas. Triukšmo užtvarų vieta pažymėta triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis variantas 
su triukšmo užtvaromis“ (priedai Nr. 5), specifikacijos nurodytos 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Informacija apie triukšmo užtvarų vietą ir specifikacijas  

Užtvaros vieta 
Užtvaros 
aukštis, m 

Užtvaros 
ilgis, m Užtvaros tipas ir rodikliai 

Palei 
Klemiškės 

gatvę 

prie 4 kvartalo 

3  

108 Tipas – absorbuojanti (neskaidri) arba dalinai 
absorbuojanti. Triukšmo užtvaros (visos 
konstrukcijos) garso ore silpninimo rodiklis DLR 

turi būti ne mažesnis nei 24 decibelai (pagal LST 
EN 1793-2 standartą), garso sugerties rodiklis 
DLα ne mažesnis nei 8 decibelai (pagal LST EN 
1793-1 standartą), neįskaitant skaidrios, triukšmą 
atspindinčios triukšmo užtvaros dalies. 

prie 2 kvartalo 294 
prie 7 kvartalo 418 

prie 16 ir 38 kvartalų 267 

                        prie 47 kvartalo 4,5 472 

 
Jeigu triukšmo užtvarų įrengimo vietose būtų planuojama įrengti nuovažas ar gatveles, užtvaros 

turi būti papildomai pratęsiamos užlenkiant po 10 m į nuovažų/gatvelių pusę. 
 

Prieš projektuojant triukšmo užtvaras, turi būti atlikti detalesni triukšmo skaičiavimai ir užtvaros 
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vietos bei parametrai patikslinti, atsižvelgiant į projektinį reljefą, pastatų išsidėstymą ir kt. aplinkybes. 
Atskirai atlikti triukšmo skaičiavimai iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu parodė, kad 

prie artimiausios gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų statybos teritorijos triukšmo lygis 
neviršys 45 dBA dienos, vakaro ir nakties metu ir atitiks higienos normos HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr. 
4 reikalavimus. Triukšmo sklaidos rezultatai pateikti triukšmo sklaidos žemėlapyje „2020 m. stadiono 
triukšmo renginio metu variantas“ (priedai Nr. 5). 

Jeigu įgyvendinant detaliojo plano sprendinius pasikeistų triukšmo lygį reglamentuojantys teisės 
aktai, triukšmo mažinimo priemonės ir jų kiekis turi būti parinktas, atsižvelgiant į aktualias teisės aktų 
redakcijas.   

 
Išvada 

Detaliajame plane numačius triukšmo užtvarų įrengimą, triukšmo ribiniai dydžiai neviršys 
higienos normos HN 33:2011 reikalavimų visose planuojamų gyvenamųjų namų ir visuomeninės 
paskirties pastatų statybos teritorijose. 

 
Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo 
valdymo ir kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus Klaipėdos miesto sav. tarybos 
sprendimu patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse.  

Bendrieji reikalavimai  
 Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, 
nurodytų Triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl 
dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, 
sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir priemonės statybų metu“ gyventojų apsauga nuo 
triukšmo statybų metu turi būti tokia: 

� neįrengti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose, 
netoli gyvenamųjų teritorijų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, rekomenduojama taikyti 
laikinas triukšmo užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu; 

� iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar 
mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti nuo tankiausiai 
apgyvendintų teritorijų; 

� naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; 
� suderinti kelias reikšmingai triukšmingos operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. 
  
Specialieji reikalavimai 
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. Nr. T2-223 „Dėl 

triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“: 
14. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad 

naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų 
triukšmo ribinių dydžių; 

19. Gyvenamojoje aplinkoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtą techniką, išvežti 
atliekas, krauti prekes, produkciją ir kitas medžiagas vakare ir naktį, savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 
22.00 val. iki 9 val. galima, nekeliant triukšmo ir netrikdant gyventojų ramybės; 

22. Draudžiama: 
22.3. tyliosiose viešose zonose, gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 21.00 val. iki 

7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 20.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę, statybų, 
remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį 
arba miego kokybę; 

22.4. naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus tyliosiose viešose 
zonose, kitose Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose ir nustatytu laiku. 
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Vibracija 
Planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu neigiamas poveikis dėl vibracijos nenumatomas. 
 

Šviesa, Šiluma 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu šviesos ir šilumos taršos susidarymas 

nenumatomas. 
 

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu jonizuojančios ir nejonizuojančios 

(elektromagnetinės) spinduliuotės susidarymas nenumatomas. 
 

TERITORIJ Ų PLANAVIMO DOKUMENT Ų SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTEL Ė 

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas 

 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 
sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22. 

 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais –  
Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T2-79 

 6. Status quo situacija 
Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, nebūtų išpręsta planuojamos teritorijos infrastruktūra, 
nesuformuoti žemės sklypai sporto komplekso, socialinės infrastruktūros, gyvenamąjai statybai, nustatant 
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentus, pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, nebūtų 
teigiamo ilgalaikio poveikio teritorijos vystymo darnai, socialinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.  

 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
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. 

 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) 
Teigiamas ilgalaikis poveikis visuomeninei aplinkai, gyventojams. Sukuriamos naujos gyvenamosios, 
socialinės infrastruktūros, sporto komplekso bei želdynų teritorijos.  Bus suformuoti ir juridiškai įforminti 
sklypai, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentai. 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 
poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

 9. Sprendinio poveikis:   
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis, teritorija 
planuojama kompleksiškai, darniai 
vystomas kraštovaizdis ir miestovaizdis, 
padidės patrauklumas investicijoms. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Ekonominės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurtos naujos darbo vietos 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 
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Socialinės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurti nauji traukos objektai: Sporto 
kompleksas, socialinė infrastruktūra, 
patraukli gyvenamoji teritorija, 
komercinis centras bei atskirųjų želdynų 
erdvės su žaidimų ir poilsio aikštelėmis,
pėsčiųjų takais. Visi pastatai ir takai bus 
pritaikyti žmonėms su negalia. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis. 
Planuojama veikla turės teigiamą įtaką 
planuojamos teritorijos aplinkos kokybei, 
kadangi numatomas kompleksinis visos 
teritorijos tvarkymas. Igyvendinus 
detaliojo plano sprendinius gamtinė 
aplinka, kraštovaizdžio estetinė kokybė 
pagerės (bus įrengtos viešosios erdvės, 
žaidimų aikštelės, teritorija bus 
apželdinta). Planuojamos teritorijos 
reljefo keitimas nenumatomas. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Paveldosauginiu požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Saugaus eismo požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

 10. Siūlomos alternatyvos poveikis: 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

 
 
 

 

Ekonominės aplinkos požiūriu   
Socialinės aplinkos požiūriu   
Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

 
 

 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

  

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

  

Paveldosauginiu požiūriu   
Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

  

Saugaus eismo požiūriu   
Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 
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gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas  
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Draugystės 19, LT-3031, Kaunas 

 
 
 
 

 

7.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
7.1.1. ĮVADAS 

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 
LT-91502 Klaipėda 
Detaliojo plano rengėjas: UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 
Planuojamos teritorijos plotas: ∼75,0 ha. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-

383 "Dėl detaliojo plano rengimo"; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2d. įsakymas Nr. 

AD1-1815 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. 
įsakymo Nr. AD1-383 "Dėl detaliojo plano rengimo" pakeitimo"; 

o Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. AR10-47, 2012 m. lapkričio 28 
d. patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės vyriausiojo architekto; 

o Planavimo užduotis, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. 
sausio 3 d. įsakymu Nr. AD1-28. 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šiomis planavimo sąlygomis: 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-23 įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl 

detaliojo plano rengimo“; 
o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-02 įsakymas Nr. AD1-1815 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 
AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymas Nr. AD1-28 „Dėl 
planavimo užduoties patvirtinimo“; 

o Planavimo užduotis Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr. A13, 
Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 įsakymas Nr. AD1-2735 
„Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“; 

o Planavimo darbų programa Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio Nr. 
A13, Klaipėdoje, detaliajam planui rengti; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2012-11-28 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr. 
AR10-47; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės vyr. architekto 2015-09-14 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas Nr. 
AR10-2; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus 2012-10-
23 planavimo sąlygos Nr. AR9-54; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir 
miesto planavimo skyriaus 2015-09-11 raštas Nr. (21.11)-AR6-220 „Dėl detaliojo plano sąlygų 
pratęsimo“; 

o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. E2-12; 
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2012-08-10 raštas Nr. (7.5.)-V-4-2235; 
o Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. E2-6; 
o LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-23 planavimo 

sąlygos Nr. (9.14.3.)-LV4-2669 vietovės lygmens detaliojo planavimo dokumentui rengti;  
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o Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriaus 2015-
08-31 teritorijų planavimo sąlygos Nr. (15.3)-A4-9535; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 
2012-03-16 raštas Nr. 13PL-2 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2012-08-17 raštas Nr. 13PL-14 „Dėl detaliojo plano planavimo sąlygų“; 

o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 
2015-04-08 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 13PLS-12-(14.13.42); 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. 26; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-08-14 
raštas Nr. (12.12)2KL-82 „Dėl planavimo sąlygų“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2012-11-26 
raštas Nr. (12.12)2KL-132 „Dėl planavimo sąlygų 2012 m. kovo 15 d. Nr. 26 papildymo“; 

o Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2015-04-03 
teritorijų planavimo sąlygos Nr. (12.12-14)2kl-457; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-03-15 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-478; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2012-08-30 
raštas Nr. (12.13)Ar.5-1438 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti“; 

o Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2015-04-09 
planavimo sąlygos Nr. (12.13)Ar.5-424; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-03-15 planavimo sąlygos 
Nr. PS-60; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012-08-13 raštas Nr. (6.6)2-
4422; 

o Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015-04-02 teritorijų planavimo 
sąlygos Nr. PS-10; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-03-22 raštas Nr. VS-1565 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2012-08-24 raštas Nr. VS-4036 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos 
skyriaus 2015-03-27 raštas Nr. VS-1916 „Dėl reikalavimų detaliajam planui“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-03-26 raštas Nr. VS-1627 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2012-08-10 raštas Nr. VS-3855 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti“; 

o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Žemėtvarkos 
skyriaus 2015-04-01 raštas Nr. VS-2022 „Dėl reikalavimų detaliajam planui rengti atnaujinimo“; 

o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-03-20 planavimo sąlygos Nr. 2012/S.6/3-229; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2012-08-21 raštas Nr. 2012/S.6/3-1099 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos vanduo“ 2015-04-15 raštas Nr. 2012/S.6/3-333 „Dėl detaliojo planavimo sąlygų 

galiojimo pratęsimo“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-03-22 planavimo sąlygos Nr. 135; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2012-09-05 raštas Nr. 1.9-(I25) S5-876 „Dėl planavimo 

sąlygų“; 
o AB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialo 2015-04-09 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 325; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-04-06 planavimo sąlygos Nr. 7-215-716; 
o AB „Lietuvos dujos“ 2012-08-20 raštas Nr. 7-215-1594 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13 
Klaipėdos miesto savivaldybėje“; 

o AB „Amber Grid“ 2015-06-12 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 7-221-922; 
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o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-03-15 raštas Nr. R-02-865 „Dėl paraiškos sąlygoms detaliojo 
planavimo dokumentui rengti“; 

o AB „Klaip ėdos energija“ 2012-08-23 raštas Nr. R-02-2247 „Dėl planavimo sąlygų“; 
o AB „Klaip ėdos energija“ 2015-04-09 raštas Nr. R-02-805 „Dėl prašymo išduoti teritorijų planavimo 

sąlygas detaliam planui Teritorijoje tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, 
Klaipėdoje“; 

o TEO LT, AB 2012-03-13 planavimo sąlygos Nr. 03-2-05-743; 
o TEO LT, AB 2012-08-20 raštas Nr. 03-2-05-2092 „Dėl prisijungimo sąlygų pratęsimo“; 
o TEO LT, AB 2015-04-16 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 03-00429; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2012-08-14 planavimo sąlygos Nr. 12.35/21.11; 
o UAB „Gatvių apšvietimas“ 2015-07-11 teritorijų planavimo sąlygos Nr. 15.33/21.11-AR6-181; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo plėtros skyriaus 2012-03-09 planavimo sąlygos Nr. TS-43030-

12-1041; 
o AB „Lesto“ Klaipėdos regiono tinklo valdymo departamento 2012-08-17 raštas Nr. 43010-1175 „Dėl 

planavimo sąlygų“; 
o AB „Lesto“  2015-04-01 planavimo sąlygos Nr. TS-15-11008; 
o AB „Litgrid“ 2012-03-15 planavimo sąlygos Nr. SD-1211; 
o AB „Litgrid“ 2012-08-17 raštas Nr. SD-3571 „Dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo 

dokumentui rengti“; 
o AB „Litgrid“ 2015-04-07 teritorijų planavimo sąlygos Nr. SD-1504.  

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių normatyvinių dokumentų reikalavimais: 
o Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, (Aktuali nuo 

2012-11-15); 
o Lietuvos Respublikos teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407 (Žin., 

2013-07-16 Nr.76-3824; Žin., 2014-07-22 Nr.2014-10425; Žin., 2014-10-15 Nr.2014-14126); 
o Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 1996 m. 

rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (Aktuali nuo 2013-07-16); 
o Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 

(Aktuali nuo 2013-10-12; Žin., 2013-10-12 Nr. 107-5277);  
o Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. 

I-733 (Aktuali nuo 2013-10-24); 
o Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (Aktuali nuo 2012-06-30); 
o Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 (Aktuali nuo 2013-07-23); 
o Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (Aktuali nuo 

2013-06-01; Žin., 2013-05-28 Nr. 55-2729); 
o Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671 (Aktuali nuo 2013-09-01; 

Žin., 2013-07-09 Nr.73-3651); 
o Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 (Aktuali nuo 2009-12-28; 

Žin., 2009-12-28 Nr. 154-6955); 
o LR Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 03 d. įsakymas Nr. D1-239 “Dėl detaliųjų planų rengimo 

taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2004-05-13, Nr. 79-2809; Žin., 2006-10-26, Nr. 114-4364; Žin., 2007-
04-26 Nr. 46-1776; Žin., 2008-03-27 Nr. 35-1258; Žin., 2009-12-08 Nr. 145-6462; Žin., 2010-02-03 
Nr. 14-673; Žin., 2010-09-23 Nr. 112-5698; Žin., 2012-07-13 Nr. 82-4298; Žin., 2013-02-14 Nr. 17-
863); 

o LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, 
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” 
(Aktuali nuo 2013-10-27; Žin., 2013-11-30 Nr. 123-6254); 

o LR Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 920 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004-07-22 Nr. 113-4228; Žin., 
2012-06-07 Nr. 64-3240); 

o LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinių 
apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004-09-02, Nr. 134-4878; Žin., 
2009-12-24, Nr. 152-6849; Žin., 2011-04-16 Nr. 46-2201); 
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o LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo” (Aktuali nuo 2014-07-15); 

o LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. Nutarimas Nr. 967 “Dėl planų ir programų strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Aktuali nuo 2011-05-01); 

o LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 
patvirtinimo” (Žin., 2006-05-25 Nr. 59-2103; Žin., 2007-10-25 Nr. 110-4522; Žin., 2009-07-14 Nr. 
83-3473; Žin., 2009-12-31 Nr. 159-7267; Žin., 2010-05-22 Nr. 59-2938; Žin., 2011-04-02 Nr. 39-
1888; Žin., 2012-10-04 Nr. 115-5841; Žin., 2013-02-01 Nr. 12-577); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento patvirtinimo” (Žin., 2007-04-14 Nr. 42-1594; Žin., 2013-01-24 Nr. 9-388); 

o LR Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30  d. įsakymas Nr. D1-230 “Dėl cheminėmis medžiagomis 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo” (Žin., 2008-05-10 Nr. 53-
1987; Žin., 2013-08-07 Nr. 86-4325); 

o Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. Įsakymas 
Nr. 1-104 “Dėl ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo” (Žin., 2008-06-21 Nr. 71-2759; Žin., 
2010-11-06 Nr. 130-6679; Žin., 2013-08-01 Nr. 84-4248); 

o  LR Kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-538 “Dėl paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo” (Žin., 2011-09-03 Nr. 
109-5162); 

o LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo 
administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-04-14; Žin., 2013-04-13 Nr. 38-1865); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 „Dėl apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-02-10 Nr. 17-815); 

o LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1442 ”Dėl nacionalinės energetikos strategijos 
įgyvendinimo 2008–2012 metų plano patvirtinimo” (Aktuali nuo 2012-07-25; Žin., 2012-07-24 Nr. 
88-4592); 

o LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių 
patvirtinimo” (Žin., 2010-04-07 Nr. 39-1877; Žin., 2011-02-03 Nr. 14-627; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7584); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1-303 „Dėl skirstyklų ir pastočių 
elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011-12-31 Nr. 165-7886); 

o LR Energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309 „Dėl elektros linijų ir 
instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2012-01-05 Nr. 2-58; Žin., 2012-12-15 Nr. 147-
7585); 

o LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 
2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo” (Žin., 2014-06-17 Nr. 2014-
07690); 

o LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-694 “Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo” (Žin., 2007-12-28 Nr. 137-5624; Žin., 2010-12-21 Nr. 149-7655; Žin., 2014-01-20 Nr. 
2014-00298);  

o LR Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1154 “Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų 
patvirtinimo” (Aktuali nuo 2013-11-24); 

o LR Gamtinių dujų įstatymas 2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-1973 (Aktuali nuo 2012-06-19; Žin., 2012-
06-19 Nr. 68-3467); 

o LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 86/146 “Dėl sritinio 
norminio dokumento “Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. projektavimas, medžiagos ir statyba. 
Taisyklės” patvirtinimo” (Žin., 2001-03-16 Nr. 23-771; Žin., 2006-11-30 Nr. 130-4922); 

o LR Ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 4-6 “Dėl skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo 
taisyklių ir skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2008-01-22 Nr. 
9-320); 

o 2002-2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa; 
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o Kelių eismo konvencija (Žin., 2002-01-09 Nr. 2-54); 
o LR Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Aktuali nuo 2012-11-24; Žin., 2012-11-24 Nr. 136-6955); 
o LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891 (Aktuali nuo 2011-11-22; Žin., 2011-11-22 Nr. 

141-6615); 
o LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043 (Aktuali nuo 

2013-12-21); 
o LR Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 “Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo” (Aktuali nuo 2008-12-12); 
o Lietuvos Policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 5-V-671 „Dėl kelių eismo 

sąlygų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005-11-03 Nr. 130-4700; Žin., 2009-01-29 Nr. 
11-435; Žin., 2013-12-31 Nr. 2013-00268); 

o LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro 2008 m. sausio 09 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 
parvirtintas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008-01-22 Nr. 9-322; Žin., 2012-05-12 Nr. 
55-2744); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 
27 d. įsakymas Nr. V-329 “Dėl automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti 
bendrųjų taisyklių BT ITK 09  patvirtinimo” (Žin., 2009-11-07 Nr. 133-5825); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. 
įsakymas Nr. V-348 “Dėl prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties formos patvirtinimo” 
(Žin., 2010-12-02 Nr. 141-7245); 

o LR Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 06 d. 
įsakymas Nr. V-7 “Dėl planavimo ir prisijungimo sąlygų rengimo ir nustatymo bei teritorijų planavimo 
dokumentų derinimo ir statinių, inžinerinių tinklų ar kitos planuojamos ūkinės veiklos valstybinės 
reikšmės kelių juostoje ir jų apsaugos zonoje projektų patikrinimo” (Žin., 2011-01-13 Nr. 5-197); 

o Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000 m. liepos 18 d., Nr VIII-1864. 

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis šių planų sprendiniais: 
1) Bendrųjų planų:  
• Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22; 
• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės 

tarybos 2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111, registracijos Nr. 003551003200.  
2) Specialiųjų planų: 
• Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, patvirtinta Klaipėdos miesto 

tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55, registracijos Nr. 00-15; 
• Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T2-201, registracijos Nr. 07-30; 
• Teritorijos tarp magistralinio kelio Nr. A13 „Klaipėda-Liepoja“, Klemiškės, Rūko ir Jaunystės gatvių, 

Klaipėdoje, infrastruktūros plėtros schema – specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-48, registracijos Nr. 08-15; 

• Klaipėdos- Liepojos kelio ruožo nuo 0 iki 11,5 km specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-02-18 įsakymu Nr. 169, registracijos Nr. 04-10; 

• Klaipėdos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. T2-267, registracijos Nr. 05-32; 

• Energijos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šildymui Klaipėdos mieste specialusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001-11-08 sprendimu Nr. 254, registracijos Nr. 01-62; 

• Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir ūkio nuotekų šalinimo specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimu Nr. T2-74 (pakeitimas 2009-05-29 sprendimu Nr. 
T2-221), registracijos Nr. 05-7;  

• Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų lietaus nuotekų tinklų specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. T2-9, registracijos Nr. 09-9; 
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• Danės upės slėnio teritorijos, nuo Biržos tilto iki Plangos kelio (miesto ribose) konversija ir 
panaudojimas vandens ir kultūros turizmo plėtrai specialusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-22 įsakymu Nr. AD1-1872; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schema, registracijos Nr. 
003553000658; 

• Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T11-781, registracijos 
Nr. 003552004225; 

• Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazuriškių, Trušelių, Gindulių k. 
ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacijų koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr. T11-260, registracijos 
Nr. 003552001420.     

3) Detaliųjų planų: 
• Žemės sklypų Barškių g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-07-05 sprendimu 

Nr. 69, registracijos Nr. 00-39; 
• Žemės sklypo Klemiškės g. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2000-11-30 

sprendimu Nr. 180, registracijos Nr. 00-102; 
• Žemės sklypų (kadastro Nr. 2101/0035:52 ir Nr. 2101/0035:56) buv. Sudmantų k. detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003-01-30 sprendimu Nr. 35, registracijos Nr. 03-
7; 

• Žemės sklypo Nr. 4-1 (kadastro Nr. 2101/0035:37) buvusiame Barškių k. detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-03-25 sprendimu Nr. 1-112, registracijos Nr. 04-19; 

• Žemės sklypo (kadastro Nr. 2101/0036:23) buvusiame Barškių kaime detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-10-04 įsakymu Nr. AD1-1529, 
registracijos Nr. 04-62; 

• Žemės sklypo Barškių g. 13, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:8) detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-01-22 įsakymu Nr. AD1-156, 
registracijos Nr. 07-5; 

• Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. AD1-
2415, registracijos Nr. 08-70; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:15) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-15 įsakymu Nr. AD1-
1234, registracijos Nr. 09-25; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268, registracijos Nr. 10-10; 

• Žemės sklypų Barškių g. 24, 26, 28, 30, 32 bei jų gretimybių, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-08 įsakymu Nr. AD1-599, 
registracijos Nr. 10-25; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:69), Klaipėdoje detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-30 įsakymu Nr. AD1-
780, registracijos Nr. 10-37; 

• Žemės sklypo buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/0035:75) detalusis planas, 
patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-03 įsakymu Nr. AD1-
1039, registracijos Nr. 10-50; 

• Žemės sklypų (kadastriniai Nr. 2101/0036:157, 2101/0036:65, 2101/0036:38) buvusiame Barškių 
kaime, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2011-11-17 įsakymu Nr. AD1-2312, registracijos Nr. 11-65; 

• Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0036:59, buvusiame Barškių kaime, Klaipėdoje detalusis 
planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-29 įsakymu 
Nr. AD1-425, registracijos Nr. 12-12; 
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• Žemės sklypų, kurių kadastriniai numeriai 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488, registracijos Nr. 12-19; 

• Žemės sklypo Tilžės g. 72, Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2010-07-28 įsakymu Nr. AD1-1338, registracijos Nr. 10-54; 

• Žemės sklypų prie Jakų žiedo, tarp Tilžės g. ir Klaipėdos-Liepojos kelio, detalusis planas, patvirtintas 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-04-22 sprendimu Nr. 1-122, registracijos Nr. 04-25; 

• Rytinio pramonės rajono dalies prie Vilniaus plento detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2002-09-26 sprendimu Nr. 198, registracijos Nr. 02-56; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Klemiškės g. 18, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-02-27 
įsakymu Nr. AD1-403; 

• Žemės sklypo Klaipėdoje, Tilžės g. 59, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-05 
įsakymu Nr. AD1-2734; 

• Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917, registracijos Nr. 14-29. 

 
7.1.2. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 
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. 
 

7.1.3. SPRENDINIAI 
 

Rengiamo Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos 
mieste detaliojo plano sprendiniai parengti, remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 
sprendimu Nr. T2-186 patvirtinta planuojamos teritorijos koncepcija. 

Planuojama teritorija yra Klaipėdos miesto rytinėje dalyje, šalia Jakų žiedo sankryžos. 
Koncepcijos stadijos metu planuojama teritorija apribota Palangos plentu (magistraliniu keliu Nr. A13), 
Tilžės gatve, geležinkeliu bei Klemiškės gatve. Planuojamos teritorijos plotas – apie 250 ha.  

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-03 įsakymu 
Nr. AD1-28 „Dėl planavimo užduoties patvirtinimo“ patvirtintos planavimo užduoties 7.2.8. punktu, 
koncepcijos stadijos metu yra nustatyta apie 1/3 planuojamos teritorijos dalis, kurios sprendiniai 
detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijos metu.  
 Remiantis detaliojo plano tikslais ir plano prioritetais konkretizuojamą teritorijos dalį sudaro:  
• sporto komplekso su nauju stadionu statyba su reikalinga infrastruktūra;  
• Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytos C1 kategorijos gatvės tiesimas; 
• Kauno gatvės tęsinio tiesimas;  
• visuomeninių objektų t.y. mokyklos, darželio, pirminės sveikatos priežiūros centro statyba;  
• pagrindiniai susisiekimo koridoriai suplanuoti laisvoje valstybinėje žemėje; 
• vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje gyvenamųjų ir komercinės paskirties statinių, nepatenkančių 
į dujų skirstymo stoties sanitarinę apsaugos zoną, statyba; 

• atskirųjų želdynų teritorijų suplanavimas prie visuomeninių ir gyvenamųjų kvartalų; 

 1/3 planuojamos teritorijos dalį sudaro apie 75 ha žemės ploto.    
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Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinys yra parengtas vadovaujantis 
Planavimo sąlygų sąvadu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui rengti, planavimo tikslais bei 
galiojančiais šiai teritorijai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 

 
Detaliojo plano sprendinių neatitikimas Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniams 

 
Detalusis planas rengimas iki 2014-01-01 galiojusį teisinį reguliavimą. 1 paveiksle pavaizduoti 

plotai, kurie neatitinka bendrojo plano sprendinių. 

 
1 pav. Detaliojo plano sprendiniai Klaipėdos miesto bendrojo plano kontekste 

 
Atsižvelgiant į iki 2014-01-01 galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 12 str. 6 p. „savivaldybės 

teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jeigu šių planų gyvenamosios, 
visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo 
būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 procentų bendro konkrečios teritorijos 
pažymėto ploto, taip pat tais atvejais, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo 
naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei (šių objektų sąrašą 
tvirtina savivaldybės taryba)” detaliojo plano sprendiniai keičiami (1 pav.): 

• iš gyvenamosios paskirties (G) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %; 
• iš visuomeninės teritorijos (V) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 20 %. 
• iš visuomeninės teritorijos (V3) į atskirųjų želdynų teritorijas – apie 0,4 %. 

Kauno gatvės tęsinio trajektorija pakreipiama piečiau, nes: visuomeninės paskirties teritorija bus 
optimaliai panaudota – suplanuota; sporto kompleksas šiek tiek atitols nuo šiaurinėje dalyje suplanuotų 
gyvenamosios paskirties sklypų, taip bus sumažintos išlaidos įrengiant apsaugines priemones nuo sporto 
komplekso keliamo triukšmo ir taršos; Kauno gatvės tęsinio susikirtimo su magistraliniu keliu A13 
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įrengimas gali būti tik dvišalė sankryža, (šiuo metu galiojančiuose Klaipėdos miesto bendrojo plano 
sprendiniuose Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu Nr. A13 suplanuota ties esamu pastatu „Ermitažas“) 
kurios įrengimas bus spręndžiamas tolimesniuose vystymo planuose. 

 
Sklypų suformavimas 

 
Planuojamoje teritorijoje formuojami  36 žemės sklypai:  

Sklypas Nr. 1 formuojamas 28,2167 ha ploto, kaip daugiafunkcinis sporto infrastruktūros 
objektas, tarptautinių, nacionalinių ir regioninių futbolo, lengvosios atletikos, ledo ritulio ir kitų sporto 
šakų varžybų bazė, neformalaus ugdymo, pramoginių ir kultūrinių renginių kompleksas.  

Stadiono ir sporto komplekse bus vystomos sporto šakos, kurios Klaipėdos miesto tarybos 2013-
05-30 sprendimu Nr. T2-129 įtrauktos į sporto šakų, finansuojamų miesto savivaldybės biudžetinėse 
sporto įstaigose, sąrašą: futbolas, krepšinis, rankinis, tinklinis, lengvoji atletika, dvikovinės sporto šakos 
bei į šį sąrašą neįtrauktos sporto šakos: paplūdimio tinklinis, ledo ritulys ir dailusis čiuožimas.  

Remiantis 2013 m. UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų 
dirbtuvės“ parengta Stadiono perspektyvų regione studija (galimybių studija) sklype Nr. 1 numatoma: 

1. Futbolo stadionas;  
2. Autobusų ir transporto aikštelė (joje turi būtį įrengta 22 vietų žurnalistų automobilių aikštelė; 10 vietų 

automobilių aikštelė žaidėjams ir arbitrams bei 2 vietų autobusų aikštelė; Aikštelė mobilioms TV 
studijoms); 

3. 160 vietų VIP automobilių aikštelė; 
4. Prie futbolo stadiono apie 1000 vietų automobilių aikštelė; 
5. Dengtas sporto ir sveikatingumo salių kompleksas (jame turi būti įrengta futbolo treniruočių salė; 

Sportininkų apšilimo salė su treniruokliais; Persirengimo ir buitinės patalpos; Kavinė su 100 sėdimų 
vietų; Ledo ritulio arena su žiūrovinėmis tribūnomis; Rankinio/futbolo salė; Dvi dvikovinių sporto 
šakų salės; Sunkosios atletikos salė; Salė tinklinio aikštelei); 

6. Šalia dengto sporto ir sveikatingumo salių komplekso apie 500 vietų automobilių aikštelė; 
7. Dvi paplūdimio tinklinio aikštelės su 250 žiūrovų vietų; 
8. Lengvosios atletikos aikštė (400 m bėgimo takas (8.1); Šuolio į aukštį sektorius (8.2); Du ieties 

metimo sektoriai (8.3); Du rutulio stūmimo sektoriai (8.4); Du disko kūjo metimo sektoriai (8.5); 
šuolio su kartimi sektorius (8.6); Du šuolio į tolį sektorius (8.7); apie 1000 vietų tribūnos (8.8)) (2 
pav.); 

9. Šalia lengvosios atletikos aikštės apie 300 vietų automobilių aikštelė; 
10. Sportininkų apgyvendinimo pastatas su automobilių parkavimo aiktelėmis. 
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2 pav. Lengvosios atletikos aikštės eksplikacija 

 
Planuojame sklype Nr. 1 numatomas kelio servitutas (203) - Nr. S1 (plotas 821 m2), leidžiantis 

privažiuoti prie vandens gręžinio (sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:55). Taip pat sklype 
numatoma naikinti d400 vandentiekio tinklus bei sukabeliuoti esamą 10 kV elektros oro liniją, perkeliant 
juos į planuojamos C1 gatvės koridorių. 

 
Sklypas Nr. 2 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,1204 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma vaikų darželio statinių statyba. 
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymo Nr. V-313 IV skyriumi, minimalus 
neužstatyta sklypo/ teritorijos dalis, skirta vaikų žaidimo aikštelėms, turi būti nemažesnė kaip po 6 m2 
ploto vienam vaikui. Teritorija turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora. Įstaigos sklypas 
turi būti sistemingai valomas. Draudžiama sodinti ir auginti įsakymo 1 priede nurodytus nuodingus 
augalus. Teritorijoje esantys įrenginiai turi būti saugūs, t. y. patikimai pritvirtinti, išdėstyti saugiu 
atstumu, turi atitikti vaikų amžių ir ūgį, ugdymo poreikius. Žaidimo aikštelėse turi būti sudaryta galimybė 
apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Žaidimų aikštelės, atsižvelgiant į žaidimų 
pobūdį, turi būti padengtos saugia danga. Ūkinėms reikmėms skirtoje aikštelėje turi būti įrengta buitinių 
atliekų konteineriams skirta vieta su kieta danga ir pastoge, dengiančia konteinerius nuo kritulių. Ji turi 
būti aptverta ne žemesniu kaip 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių. Konteineriai turi būti su sandariai 
uždaromais dangčiais. Savivaldybės nustatyta tvarka buitinėms atliekoms tvarkyti gali būti naudojami ir 
kiti saugūs įrenginiai ir atliekų tvarkymo būdai. Tamsiu paros metu įstaigos darbo laiku įėjimas į pastatą 
ar patalpas turi būti apšviestas. 

Rytinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų 
teritorija. 

 
 Sklypas Nr. 3 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 2,2128 ha. Vadovaujantis 

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais sklype numatoma mokyklos statinių statyba. Vadovaujantis 
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-08-10 įsakymo Nr. V-773 IV skyriumi, mokyklos sklypas turi būti 
apželdintas, nuolat valomas. Statomų mokyklų sklype turi būti įrengtos vietos dviračiams laikyti. 
Draudžiama sklype sodinti ir auginti įsakymo priede nurodytus nuodingus augalus. Kūno kultūros zona 
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turi būti įrengta iš tos mokyklos pastato pusės, kurioje nėra mokymo klasių ir mokymo kabinetų. Naujai 
statomose mokyklose, numatytose daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti ne mažesnė kaip 3000 m2 futbolo 
aikštelė. Aplink futbolo aikštelę turi būti įrengtas bėgimo takas. Naujai statomose mokyklose, numatytose 
daugiau kaip 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 800 m2 universali aikštelė lengvosios 
atletikos rungtims bei kitoms komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, sportiniams 
žaidimams). Naujai statomose mokyklose, numatytose iki 1000 mokinių, turi būti įrengta ne mažesnė kaip 
2000 m2 universali aikštelė sportiniams žaidimams ir lengvosios atletikos rungtims. Tamsiu paros metu 
mokyklos darbo laiku įėjimas į mokyklos pastatą turi būti apšviestas. 

 
Sklypai Nr. 4 ir Nr. 6 planuojami šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigos 

teritorijų. Sklypų plotai Nr. 4 – 0,5904 ha, Nr. 6 – 0,9537 ha. Sklypai skirti rekreacinės, apsauginės 
želdynams įrengti. Sklypuose siūloma įrengti pėsčiųjų takus, nedidelias vaikų, mankštos įrenginių ir 
ramaus poilsio zonas.   

 
Sklypas Nr. 5 formuojamas socialinėms reikmėms. Sklypo plotas 1,5768 ha. Sklype numatoma 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigos statyba. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-07-29 
įsakymo Nr. V-727 IV skyriumi, sklype turi būti suprojektuotos gydymo paskirties pastatų zona, poilsio-
rekreacinė zona, su ligoninės veikla susijusio aptarnaujančio transporto stovėjimo zona bei ūkio zona. 
Triukšmas įstaigos sklype neturi viršyti teisės akte nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Įstaigos sklypas turi 
būti tvarkingas, nušienautas. Jeigu įstaigos sklype įrengti (pastatyti) buitinių atliekų konteineriai, tai jie 
turi būti sandarūs, uždaromi, pastatyti ant kieto pagrindo, prisipildžius ištuštinami. 

 
 Sklypai Nr. 7 ir Nr. 10 formuojamas apie 1,6 km C1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypų plotai 

Nr. 7 – 4,0746 ha, Nr. 10 – 2,0929 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės 
raudonųjų linijų – 40 m; keturios eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m). Infrastruktūros 
koridoriaus ribose, lygiagrečiai gatvės, siūlomas apželdinimas 4-6 m pločio apsauginiais želdiniais. Taip 
bus sumažinamas transporto keliamas triukšmas ir oro tarša šalia esančioms gyvenamosios paskirties 
teritorijoms. Vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių transporto infrastruktūros išvystymo schema, 
patvirtinta Klaipėdos miesto tarybos 2000-03-30 sprendimu Nr. 55 planuojamame gatvės koridoriuje 
numatomas dviračių takas. 

 Formuojamas C1 kategorijos gatvės koridorius/sklypas, remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 11 privačių žemės sklypų. Šiuo metu yra 5 galiojantys teritorijų planavimo dokumentai, kurie 
minėtos gatvės koridoriui suformavo sklypus inžinerinės infrastruktūros koridoriams (gatvės tiesimui) ir 
šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai:  
1. Žemės sklypo Nr. 144-2 buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:158) detalusis planas, 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-11 įsakymu Nr. 
AD1-2415 – formuojamas 7b sklypas – 1391 m2; 

2. Žemės sklypų Klemiškės g. 32 ir Klemiškės g. 32a., Klaipėdos m. formavimo ir pertvarkymo 
projektas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-03 
įsakymu Nr. AD1-2295 – formuojamas 7c sklypas – 1570 m2;  

3. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime (kadastro Nr. 2101/0036:72 ir Nr. 2101/0036:114), 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2010-02-20 įsakymu Nr. AD1-268 – formuojamas 7g sklypas – 1869 m2 (registruotas sklypas, kurio 
kadastrinis Nr. 2101/36:296); 

4. Žemės sklypų buvusiame Barškių kaime, kadastriniai Nr. 2101/0036:168, 2101/0036:60, Klaipėdoje, 
detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-28 
įsakymu Nr. AD1-917 – formuojami sklypai: 7h sklypas – 4995 m2; 7i sklypas – 486 m2; 

5. Žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0036:88 ir 2101/0036:25, buvusiame Barškių kaime, 
Klaipėdoje detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
2012-03-07 įsakymu Nr. AD1-488 – formuojami sklypai: 7i sklypas – 327 m2; 7m sklypas – 219 m2; 
7k suformuoto sklypo Nr. 15 dalis – 109 m2. 

Numatomas C1 gatvės koridorius taip pat kerta 4 privačius sklypus, kurių paskirtis – žemės ūkio. 
Todėl šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų plotai: 
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo 
dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas visuomenės 
poreikiams žemės sklypo 

naudojimo paskirtis (žemės 
naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo 

naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo 
būdai) - 

paliekamas 
esamas 

2101/0036:
163 

1,00 7d 7L 0,0955 0,9045 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
75 

1,0366 7e 7N 0,0998 0,9368 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
98 

1,00 7f 7P 0,1053 0,8947 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 

2101/0036:
26 

0,9302 7y 7R 0,0411 0,8891 

Kita (I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų 
teritorijos) 

Žemės ūkio 
(Kiti žemės 
ūkio  

Pastaba: 
• Pilnam C1 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Sklypas Nr. 8 formuojamas apie 140 m ilgio D1 kategorijos gatvės įrengimui. Sklypo plotas 
0,1375 ha. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis 
– 3,0 m.  

 
Sklypai Nr. 9 ir Nr. 12 formuojamas apie 1,7 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, kelio A13 

dubliui. Sklypų plotai Nr. 9 – 2,9934 ha, Nr. 12 – 1,4655 ha. Gatvė reikalinga sporto komplekso 
aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio susisiekimo tinklo. Planuojamos gatvės atstumas tarp 
gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; dalis nuo šiaurės iki numatomo žiedo formuojamos keturios eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; dalis nuo žiedo iki pietinės dalies formuojamos dvi eismo 
juostos, vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Taip pat šiaurinėje sklypo dalyje šalia vandens kanalo, 
skirtingo režimo riba, numatoma atskirųjų želdynų teritorija.    

 
Sklypas Nr. 11 formuojamas Kauno gatvės tęsiniui numatytui Klaipėdos miesto bendrajame 

plane. Formuojama apie 1,0 km ilgio B1 kategorijos gatvės atkarpa. Sklypo plotas 5,5175 ha. B1 
kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo juostos su skiriamąja juosta; 
vienos eismo juostos plotis – 3,25 m. Siekiant plėtoti Klaipėdos miesto dviračių takų tinklą 
planuojamame gatvės koridoriuje numatomi dviračių takai. 

 
Sklypas Nr. 13 formuojamas apie 0,9 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės 

įrengimui/rekonstravimui. Sklypo plotas 1,2564 ha. Gatvė jungia Klemiškės gatvę su numatoma B1 
kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; 
vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. 
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  Formuojamas Barškių gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 privatų žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės poreikiams 
paimamas žemės sklypo plotas:  

Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) - 
paliekamas esamas 

2101/0036:81 0,3000 13b 13C 0,0281 0,2719 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių 
tinklų koridorių 

teritorijos) 

Žemės ūkio 

Pastaba: 
• Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūras. 
 
Sklypai Nr. 14, Nr. 15, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33 ir Nr. 35 

formuojami apie 2,1 km ilgio D1 kategorijos gatvių įrengimui. Sklypų plotai: Nr. 14 – 1,1576 ha; Nr. 15 
– 1,2406 ha; Nr. 20 – 0,0965 ha; Nr. 22 – 0,0972 ha; Nr. 25 – 0,0711 ha; Nr. 27 – 0,0713 ha; Nr. 29 – 
0,0713 ha; Nr. 31 – 0,0713 ha; Nr. 33 – 0,0713 ha ir Nr. 35 – 0,0716 ha. 

Atstumas tarp gatvių raudonųjų linijų – 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 
3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie planuojamoje teritorijoje numatytų gyvenamosios ir komercinės 
paskirties objektų. 

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, nepatenkančioje į dujų skirstymo 

stoties sanitarinę apsaugos zoną ir magistralinio dujotiekio apsaugos zonas, siūloma savivaldybei statyti 
socialinius būstus, skirtus tinkamus jaunoms šeimoms. Tuo tikslu formuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 
18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 vidutinio aukštingumo vidutinės klasės 
gyvenamų būstų statyboms (vienbučių ir dvibučių gyvenmaųjų pastatų bei daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių teritorijos). Taip pat kuriama šios teritorijos infrastruktūra ir susisiekimo tinklas – 
D kategorijos gatvės.  

 
Šiaurės vakarų dalyje, šalia minėtų gyvenamųjų teritorijų, vadovaujantis Klaipėdos miesto 

bendrojo plano sprendiniais, numatomas atskirųjų želdynų sklypas Nr. 23. Sklypo plotas 2,2637 ha. 
Sklypas yra miesto želdynų dalis, kuri svarbi urbanistinės struktūros dalis, skirta gyventojų poilsiui, 
rekreacijai, bendravimui bei estetinio patrauklumo didinimui. Sklypą siūloma apželdinti, įrengti poilsiui, 
sportui ar pramogoms skirtus įrenginius, taip pat siūloma įrengti pėščiųjų takus, kurie gali sujungti 
vakarinę gyvenamąją teritoriją su rytineje dalyje planuojamais visuomeninės paskirties objektais.         

 
Vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje, valstybinėje žemėje, formuojamas komercinės 

paskirties sklypas Nr. 24, skirtas gyventojų aptarnavimui reikalingiems prekybos, paslaugų objektams, 
administracinės paskirties pastatams, kitiems negyvenamosios paskirties pastatams, kuriuose vykdoma 
ūkinė veikla nesusijusi su taršia gamyba. Sklypo plotas 1,3074 ha. 

 
Sklypas Nr. 36 formuojamas apie 0,5 km ilgio C2 kategorijos gatvės įrengimui, nuo Tilžės gatvės 

šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi eismo juostos; vienos eismo juostos 
plotis – 3,0 m). Sklypo plotas 0,9635 ha.  

  Formuojamas C2 kategorijos gatvės koridorius/sklypas remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, 
patenka į 1 išnuomotą valstybinės žemės sklypą. Todėl šiuo detaliuoju planu numatomas visuomenės 
poreikiams paimamas žemės sklypo plotas:  
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Kadastrinis 
sklypo Nr. 

Kadastrinio 
sklypo 

plotas, ha 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 

žemės sklypo 
dalis (žymuo 
brėžinyje) 

Likusi 
sklypo dalis 

(žymuo 
brėžinyje) 

Paimamas 
visuomenės 
poreikiams 
plotas, ha 

Lik ęs 
sklypo 
plotas, 

ha 

Paimamas 
visuomenės 

poreikiams žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 

Likusio žemės 
sklypo naudojimo 
paskirtis (žemės 

naudojimo būdai) 
- paliekamas 

esamas 

2101/0035:51 4,0165 36b 36C 0,2546 3,7619 

Kita (I2 - 
Susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų 
koridorių 
teritorijos) 

Kita (Susisiekimo ir 
inžinerinių 

komunikacijų 
aptarnavimo 

objektų teritorijos) 

Pastaba: 
• Pilnam C2 kategorijos gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia atlikti žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūras. 
 

Bendros pastabos: 
1. Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 

sprendimu Nr. T2-110, planuojamos teritorijos plėtrą: priskiria kitos paskirties žemės: gyvenamosioms 
teritorijoms; visuomeninėms teritorijoms, administracinių pastatų, mokslo ir mokymo, kultūros ir 
sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statyboms; komercinės paskirties objektų teritorijoms, 
prekybos, paslaugų, pramogų objektų, laidojimo paslaugų, degalinių ir autoservizų statinių statybai; 
inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, aptarnavimo 
objektų statybai; bendro naudojimo teritorijoms, želdinių įrengimui. 

2. Planuojamuose sklypuose konkrečios statinių vietos bus nustatytos techninio projekto rengimo metu. 
3. Planuojami sklypai Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 bus 

detalizuojami atskirais projektais. 
4. Planuojamuose sklypuose Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 

siūlomų vaikų žaidimų aikštelių vietos taikomos tik daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 
teritorijoms (G2). 

5. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-10-30 įsakymo Nr. V-1208 "Dėl Lietuvos 
higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ IV skyriumi: Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių 
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, 
elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios 
vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies 
mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučių 
namų sklypuose, plotas turi atitikti STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus. 
Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 242 punktu: projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas 
turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų 
žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai 
sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus.  

6. Vaikų žaidimo, buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių vietos bus 
tikslinamos techninių projektų rengimo metu. 

7. Suformuotose sklypuose turi būti įrengtos automobilių saugojimo ir stovėjimo vietos, užtikrinančios 
normatyvinį minimalų automobilių stovėjimo vietų skaičių, numatytą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punkte. Tikslios automobilių 
saugyklų vietos bus numatomos rengiant techninius projektus. 

8. Įvažos į planuojamus sklypus bus tikslinamos techninių projektų rengimo metu.   
9. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl statybos techninį reglamentą 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 192 punktu gyvenamieji pastatai ir su jais susiję (jiems 
tarnaujantys) tame pačiame sklype statomi statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad būtų 
įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų bei esančių pastatų patalpų insoliacijos bei 
natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype esančių ar įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių 
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insoliacijos reikalavimai. Statinių išdėstymas sklype taip pat neturi pažeisti ir gretimų sklypų ir pastatų 
patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų.  

10. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymo Nr. 705 "Dėl  statybos techninį reglamentą 
STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 193 punktu reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu 
nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 3 m atstumu nuo 
sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, 
skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; 
didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam 
papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai 
gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.“   

11.Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai nustatomi techninių projektų rengimo metu. 
12. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VII skyriaus 25.4 punktu "Rengiantis statyti bet kuriuos pastatus, 
įrenginius ar kitus objektus 350 metrų atstumu nuo magistralinio dujotiekio ar naftotiekio trasos, 
priešprojektinius pasiūlymus bei projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinius 
dujotiekius ir naftotiekius eksploatuojančia organizacija bei Valstybine darbo inspekcija prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos" sklypai patenkantys į Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių 
bei jų įrenginių apsaugos zonas turi būti suderinti su AB "Amber Grid" ir Valstybine darbo inspekcija 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

13. Sklypų plotus, matmenis ir koordinates tikslinti atliekant geodezinius matavimus.  
14. Planuojama teritorija sutampa su planuojamų sklypų ribomis. 

 
Teritorijos tvarkymas 

 
Detaliuoju planu suplanuotuose sklypuose apželdinimą, takų, žaidimų aikštelių išdėstymą, vietas 

gyventojų bendravimui, spręsti rengiant techninius ir/ar darbo projektus. 

Planuojamuose sklypuose numatomos maksimalios užstatymo zonos, konkretus pastatų užimamas 
plotas, aukštingumas (nekeičiant reglamentuoto) bus sprendžiamas, atsižvelgiant į gyventojų socialinius 
poreikius, finansines galimybes ir kitus faktorius.   

 
Teritorijos naudojimo reglamentai 

 
Žemės naudojimo reglamentai nustatomi įvertinant numatomą teritorijos panaudojimą, 

planuojamą pastatų paskirtį. 
Teritorijos naudojimo reglamentai aprašomi atskirai kiekvienam detaliuoju planu planuojamam 

žemės sklypui: 
Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 5 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės 

naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: V - Visuomeninės paskirties 
teritorijos. 

Nr. 2 Teritorijos naudojimo tipas – Socialinės infrastruktūros teritorija (SI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: V - Visuomeninės paskirties teritorijos; E - 
Atskirųjų želdynų teritorijos. 

Nr. 4, Nr. 6 ir Nr. 23 Teritorijos naudojimo tipas – Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija 
(BZ); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdas: E - Atskirųjų želdynų 
teritorijos. 

Nr. 7, Nr. 14 ir Nr. 15 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); 
Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos.  

Nr. 8, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 25, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31, Nr. 33, Nr. 35 
ir Nr. 36  Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos.  
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Nr. 9 Teritorijos naudojimo tipas – Inžinerinės infrastruktūros teritorija (TI); Žemės naudojimo 
paskirtis – Kitos paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: I2 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 
teritorijos; I1 - Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; E - Atskirųjų 
želdynų teritorijos.  

Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr. 21, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30, Nr. 32 ir Nr. 34 Teritorijos 
naudojimo tipas – Gyvenamoji teritorija (GG); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos paskirties žemė; 
Žemės naudojimo būdai: G1 - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; G2 - Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 

Nr. 24 Teritorijos naudojimo tipas – Paslaugų teritorija (PA); Žemės naudojimo paskirtis – Kitos 
paskirties žemė; Žemės naudojimo būdai: K - Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

 
Planuojamų sklypų privalomieji ir papildomi teritorijos naudojimo reglamentai aprašyti Teritorijos 
naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje, kuri pateikta Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/02). 

 
Susisiekimo ir transporto sistema 

 
Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 

patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. 

T.y. planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams (3 pav.): 
• apie 1,0 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei 

t.y. Kauno gatvės tęsinio atkarpai (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 50 m; keturios eismo 
juostos su skiriamąja juosta; vienos eismo juostos plotis – 3,25 m). B1 kategorijos gatvės atkarpoje 
planuojamos 3 sankryžos. Sankryžos su Barškių gatve (Nr. 1) tipo parinkimas ir tikslus jos 
išdėstymas bus spręndžiamas techninio projekto rengimo metu, paliekant žemės plotą perspektyvoje 
įrengiant žiedinę sankryžą. Sankryža su planuojama C1 kategorijos gatve (sankryža Nr. 2) bus 
valdoma šviesoforais. Sankryža su kelio A13 dubliu (sankryža Nr. 3) numatoma žiedinė sankryža. 
Tikslus sankryžų išdėstymas turi būti numatytas techninio projekto rengimo metu. 

• apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei, 
jungiančiai Klemiškės gatvę su Tilžės gatve (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 40 m; keturios 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,5 m); 

• apie 1,1 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo C1 kategorijos iki B1 kategorijos gatvės 
žiedo. Gatvė reikalinga sporto komplekso aptarnavimui ir jo pasiekiamumui nuo išorinio 
susisiekimo tinklo (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 18-30 m; keturios eismo juostos; vienos 
eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,54 km D1 kategorijos gatvės įrengimui, atkarpai nuo B1 kategorijos gatvės žiedo iki pietinėje 
dalyje esančios nuovažos į kelią A13 (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 24-30 m; dvi eismo 
juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m);  

• apie 0,86 km ilgio Barškių D1 kategorijos gatvės įrengimui/rekonstravimui. Gatvė jungia 
Klemiškės gatvę su numatoma B1 kategorijos gatve. Barškių gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų 
– 15 m; dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m; 

• apie 2,3 km D1 kategorijos gatvių įrengimui. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 12-15 m; 
dviejų eismo juostų; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m. Gatvės reikalingos privažiuoti prie 
planuojamoje teritorijoje numatomų gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų; 

• apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei, 
einančiai nuo Tilžės gatvės šalia geležinkelio (atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų – 20 m; dvi 
eismo juostos; vienos eismo juostos plotis – 3,0 m). 
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3 pav. Detaliojo plano sprendinių gatvių tinklas 

 
Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu:  

Prie gyvenamosios paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius nustatomas:  
o Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 

1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos; 
pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą 
kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai - pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 
m2 – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 
vietą kiekvienam iki 35 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui. 

o Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai - 1 vieta vienam butui. 
o Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastatai - 0,8 vietos vienam butui ar 

kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą. 

Prie sporto paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Stadionai, arenos, aikštelės - 1 vieta 10 
m2 tribūnų ploto; Sporto klubai, baseinai - 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto; Maitinimo paskirties pastatai - 
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1 vieta 15 m2 salės ploto; Viešbučiai - 1 vieta  2 kambariams (numeriams); Poilsio namai - 1 vieta 
kiekvienam kambariui (numeriui). 

Prie prekybos paskrites pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Maisto produktų parduotuvės - 1 
vieta 20 m2 prekybos salės ploto; Prekybos centrai - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto; Ne maisto 
produktų parduotuvės - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto. 

Prie mokslo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Bendrojo lavinimo mokyklos - 1 vieta 
30 mokinių; Vaikų darželiai, lopšeliai - 1 vieta 40 vaikų. 

Prie gydymo paskirties pastatų minimalus stovėjimo vietų skaičius: Ligoninės, klinikos - 1 vieta 30 
m2 pagrindinio ploto; Poliklinikos - 3 vietos konsultaciniam kabinetui. 
 

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2004 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-419 ,,STR 
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ planuojamuose sklypuose takai turi būti suprojektuoti taip, kad 
žmonės su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvės (kelio) iki pastato, nuo pastato iki jo priklausinių, 
želdynų, poilsio aikštelių, automobilio saugyklos ar garažo. Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių 
stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 
2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus 
(sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomi dideli urbanistiniai objektai, todėl Tilžės, C1 kategorijos ir 

Klemiškės gatvėse siūloma organizuoti visuomeninio transporto maršrutą.  
 

Sporto komplekso funkcionavimui reikalingos transporto sistemos analizė: 

Sporto komplekso teritorija iš visų pusių apribojama gatvėmis, iš kurių patenkama į šio 
komplekso automobilių parkingus. Viso numatomi 6 parkingai: 2 šiaurinėje dalyje, 2 vakarinėje dalyje 
(500 vietų ir 160 vietų VIP), 2 pietinėje dalyje – (1000 vietų su papildomai 50 vietų aptarnaujančiam 
transportui) ir  1 vakarinėje dalyje (300 vietų). 

Skaičiavimams priimti šie parametrai: 
- vienos eismo juostos maksimalus pralaidumas - 1760 aut./val. 
- sporto komplekso parkingų užsipildymo/išsivažinėjimo laikas – 45 min. 
- piko metu maksimalus valandos transporto intensyvumas sudaro 10 % vidutinio metinio paros 

intensyvumo. 
- planuojamoje teritorijoje ir greta jos esančių gyvenamųjų kvartalų transporto įtaka yra santykinai 

maža, todėl šiame etape nevertinama. 
Nagrinėta esama transporto sistema su papildoma C1 kategorijos gatvės atkarpa tarp Tilžės ir 

Klemiškės g. 
Nauja C kategorijos gatvės atkarpa turės 4 trišales sankryžas, valdomas šviesoforais (3 pav.). 

Priimame, kad trišalės šviesoforinės sankryžos pralaidumas viena juosta viena kryptimi per 1/3 šviesoforo 
ciklo yra lygus trečdaliui maksimalaus, t.y. 587 aut./val. 

Įvertinus sporto komplekso padėtį Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų, priemiesčių bei 
artimiausių kitų miestų atžvilgiu, maksimalūs tikėtini transpotro srautai į sporto kompleksą jame 
vykstančių renginių metu yra šie: 
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Srautas į stadioną Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos % 10 301 aut./val. 
Srautas į stadioną Klemiškės g. iš Klaipėdos m. % 30 904 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. iš Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas į stadioną Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) % 25 753 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. nuo A13 iš Palangos 451 aut./val. 
Bendras srautas Klemiškės g. iš Klaipėdos m. 1054 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Klemiškės g. 1285 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve nuo Tilžės g. 1888 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. iš Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. nuo Jakų žiedo (Gargždai, Šilutė) 1093 aut./val. 

Atitinkamai maksimalūs tikėtini transpotro srautai iš sporto komplekso, pasibaigus renginiams, 
yra šie: 

Srautas iš stadiono Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. % 40 1205 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. į Klaipėdos m. % 35 1055 aut./val. 
Srautas iš stadiono Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi % 10 301 aut./val. 
Srautas iš stadiono per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi % 3,75 113 aut./val. 
Srautas iš stadiono per įvažą į A13 Gargždų kryptimi % 11,25 339 aut./val. 

Papildomai įvertinus esamą transporto, nesusijusio su stadione vykstančiais renginiais, 
intensyvumą, gaunami šie transporto srautai: 

Bendras srautas Klemiškės g. į Klaipėdos m. ir A13 per Liepų g. 1355 aut./val. 
Bendras srautas per Klemiškės g. į A13 Gargždų kryptimi 263 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Klemiškės g. 1398 aut./val. 
Bendras srautas C-kat. gatve į Tilžės g. 1436 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. į Klaipėdos m. 1395 aut./val. 
Bendras srautas Tilžės g. per Jakų žiedą Šilutės kryptimi 641 aut./val. 
Bendras srautas per įvažą į A13 Gargždų kryptimi 339 aut./val. 

Išvada: 
Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas iš Klaipėdos m., atvykstant į sporto kompleksą, 
neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža; Transporto srautas į Tilžės g./C-kat. g. 
sankryžą nuo Jakų žiedo, atvykstant į sporto kompleksą, turės neigiamą įtaką eismui Jakų žiede bei Tilžės 
g; Nepakankamas C-kat. g./Klemiškės g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, taip pat neigiamos įtakos transporto pralaidumui turės Klemiškės g. – Joniškės g. trišalė 
sankryža; Nepakankamas Tilžės g./C-kat. g. sankryžos pralaidumas į Klaipėdos m., išvykstant iš sporto 
komplekso, neigiamos įtakos taip pat turės esama geležinkelio pervaža. 

Siūlymas: 
Siekiant užtikrinti tinkamą transporto srautų paskirstymą į/iš sporto komplekso, C-kat. gatvę ir 

aplink sporto kompleksą numatytas gatves būtina įrengti 4-ių joust. 
Reikalinga kiek įmanoma nukrauti transporto srautus nuo Tilžės g. visomis kryptimis bei nuo 

Klemiškės g. iš/į Klaipėdą. 
Transporto srautų nukrovimui nuo Tilžės g. ir Klemiškės g. rekomenduojama pratęsti planuojamą 

C-kat. gatvę pietų kryptimi iki magistralinio kelio A1 (Vilniaus pl.), ją numatant 4-ių juostų bei įrengiant 
2-jų lygių sankryžą su A1, taip pat užbaigti Jakų transporto mazgo statybą.  

Kadangi pagrindiniai transporto srautai tikėtini iš paties Klaipėdos miesto ir atgal, tokiu būdu 
atsirastų galimybė didele dalimi nukrauti Tilžės g., o persiskirsčius srautams dalinai būtų nukrauta ir 
Klemiškės g. – dalis transporto į/iš Klaipėdos m. galėtų pasiskirtyti per A1 (Vilniaus pl.), ypač pietine 
miesto kryptimi, o Palangos kryptimi galėtų išvažiuoti per A1 ir Jakų sankryžą. Siekiant užtikrinti 
maksimalų pralaidumą, C-kat./Tilžės g. sankryža tolimesnėje perspektyvoje rekomenduojama 2-jų lygių. 
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Inžinerin ė infrastrukt ūra 
 

Planuojamoje teritorijoje numatoma sukurti bei išvystyti visą reikalingą inžinerinę infrastruktūrą. 
Požeminės inžinerinės komunikacijos (elektros, ryšių linijos, dujotiekis, vandentiekio bei ūkinių ir lietaus 
nuotekų tinklai) numatomos planuojamų gatvių koridorių ribose. Inžinerinių tinkle brėžinyje pateikti 
gatvių koridoriai su visomis komunikacijomis.  

 
Elektros tiekimas 
Esamas 10 kV elektros oro linijas, kertančias planuojamas visuomeninės paskirties ir vakarinę 

gyvenamąsias teritorijas planuojama sukabeliuoti, t.y. pakeisti požeminiais kabeliais inžinerinių tinklų 
koridorių ribose.  

Numatoma išvystyti 0,4 ir 10 kV elektros paskirstymo tinklą gatvių infrastruktūros koridorių 
ribose. Elektros energijos tiekimas į planuojamus objektus numatomas iš planuojamų transformatorinių 
(siūlomas išdėstymas numatytas Inžinerinių tinkle brėžinyje (Dok. Nr. 2013/43/MDP/07/03)). 
Prisijungimą prie esamų elektros tinklų siūloma spręsti techniniais projektais pagal AB „Lesto“ 
išduodamas sąlygas.  

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 VI skyrių 
„Elektros linijų apsaugos zonos“. Transformatorinei nustatyta 10 m apsaugos zona. 

 
Planuojamoje teritorijoje numatomas gatvių apšvietimo tinklas, kuris planuojamas vienoje D1 

kategorijos gatvės ir dviejuose C1, B1 ir keturių eismo juostų D1 kategorijos gatvių pusėje. Numatoma 
apšviesti pėsčiųjų takus. Tikslus elektros tiekimo tinklų išdėstymas turi būti spendžiamas atskirais 
projektais. 

 
Vandens tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatomi vandentiekio tinklai yra sužiedinami, prisijungiant 

nuo esamų tinklų. Vartotojų pajungimas prie vandentiekio tinklų sprendžiamas atskirais techniniais 
projektais pagal vandentiekio tinklus eksploatuojančios įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Techniniu projekto metu gaisrams gesinti bus numatoma įrengti antžeminius priešgaisrinius 
hidrantus. Atstumai tarp hidrantų ne didesni kaip 200 m. Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau 
kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. 

Klojant naujus vandentiekio tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o 
nesant galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 

 
Nuotekų šalinimas 
Numatyta surinkti planuojamose teritorijose susidariusias buitines nuotekas į naujai suplanuotą 

ūkinių nuotekų kanalizaciją prijungiant prie miesto nuotekų tinklų infrastruktūros. Vartotojų pajungimas 
prie nuotekų tinklų sprendžiamas atskirais techniniais projektais pagal nutekų tinklus eksploatuojančios 
įmonės išduodamas technines sąlygas. 

Klojant naujus nuotekų tinklus būtina užtikrinti esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą, o nesant 
galimybės išsaugoti, būtina gauti projektavimo sąlygas tinklams perkelti. 

Paviršinių nuotekų surinkimas numatomas iš numatomų užstatyti netaršių teritorijų. Paviršiaus 
nuotėkas numatyta surinkti į naujai numatomus paviršinių nuotekų kanalizacijos tinklus. Prieš išleidžiant 
paviršines nuotekas būtina išvalyti. Paviršinių vandenų infiltracija į gruntus nėra galima. 

Numatoma sumažinti centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį (numatomas 
paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms). 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 XLIX skyrių 
„Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos“. 
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Dujų tiekimas 
Planuojamų gatvių koridorių ribose numatoma įrengti skirstomąjį vidutinio slėgio dujotiekio 

tinklą. Numatoma prisijungti prie planuojamoje teritorijoje esamų dujotiekio tinklų.  
Tikslus dujų tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 

projektais. 
Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 IX skyrių 

„Dujotiekių apsaugos zonos“. 
 
Šilumos tiekimas 
Šilumos tiekimą į formuojamus sklypus planuoti pagal Energijos rūšies ir naudojimo šildymui 

Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkrečią energijos rūšį spręsti techninių projektų 
rengimo metu.  

 
Telekomunikacijų tinklai ir ryšiai 
Siūloma įrengti ryšių kanalizaciją šviesolaidinio interneto, kabelinės televizijos bei kitų laidinių 

komunikacijų atvedimui. 
Planuojamuose gatvių koridoriuose, nevažiuojamoje dalyje, numatytos telekomunikacijų tinklų 

vietos. Tikslus ryšių tiekimo tinklų išdėstymas bei prisijungimas turi būti spendžiamas techniniais 
projektais. Sklypų tvarkymo projektų rengimui išsiimti atskiras projektavimo sąlygas. 

Šiems tinklams nustatomos apsaugos zonos pagal LR Vyriausybės nutarimo Nr. 343 I skyrių 
„Ryšių linijų apsaugos zonos“. 
 
Pastabos: 

• Planuojamose teritorijose yra valstybei priklausančių drenažo rinktuvų. Naujai suformuotų sklypų 
sausinimą, drenažo rinktuvų, mažesnių kaip d125, išdėstymą bei įrengimą spręsti techniniais 
projektais.  

• Sklypuose, kuriuose yra įrengti melioraciniai grioviai, statybos metu jie turi būti nesugriaunami. 
Techninio projekto metu turi būti tikslinama užstatymo zona vadovaujantis LR Melioracijos 
įstatymo nuostatomis.  

 
Naujai planuojamiems inžineriniams tinklams nustatyti servitutai. 

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu 
(tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti 
daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančio daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas LR Seimo 2000-07-18 nutarimu Nr.VIII-1864). Žemės 
savininkas įpareigojamas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, 
leisti jo naudojamame žemės sklype aptarnauti bei remontuoti esamus magistralinius inžinerinius tinklus 
apsaugos zonos ribose. 

Detaliuoju planu numatyti servitutai: 

Nr. Servitutas žemės 
sklypui, Nr. 

Servituto aprašymas 

S1 1 Kelio servitutas (203) - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis) - 821 m² 
S2 1 Servitutas (202) - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis) - 2483 m² 
 

Želdynai 
 
Vadovaujantis informacija iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, 

planuojama teritorija nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 gamtosaugines 
teritorijas. Planuojamoje teritorijoje neužfiksuota saugomų gyvūnų ar augalų rūšių. Planuojama teritorija 
yra skurdi augalija, didžiausią jos dalį užima pievos, ariama žemė.    
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Tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas humusingas dirvožemio sluoksnis ir 
laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, darbus dirvožemis paskleidžiamas 
apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius išvežamas bei panaudojamas kitų 
teritorijų rekultivavimui. 

Atskirųjų želdynų teritorijose ir prie projektuojamų gatvių siūloma apsodinti želdiniais. Želdiniai 
ir jų sodinimo vietos detalizuojamos techniniu projektu rengimo metu. 

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskitųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventojų pasyviam ir aktyviam poilsiui.  

Rengiant techninius projektus gatvių raudonųjų linijų ribose esančiose žaliosiose juostose bus 
numatytos želdinių juostos. Šios želdinių juostos taip pat apsaugos gyvenamąsias ir visuomeninės 
paskirties teritorijas nuo stadiono bei transporto priemonių sukeliamo triukšmo ir taršos.  

Tvarkant, projektuojant, kertant, genint želdinius ir želdinių grupes planuojamos teritorijos ribose, 
būtina vadovautis LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės 
paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, LR Aplinkos ministro 2008-01-29 įsakymu Nr. D1-62 „Dėl atskirųjų želdynų apsaugos ir 
tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento 
patvirtinimo“ ir LR Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir 
krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir 
medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“. Želdynų tvarkymo darbams vykdyti turi buti rengiami atskiri 
želdynų tvarkymo projektai. 

Viešuose erdvėse draudžiama sodinti teršiančius aplinką medžius ir krūmus, želdinius su 
nuodingais vaisiais ar kitomis augalo dalimis, želdinius su dygliuotomis šakutėmis ar lapais, bei su 
valgomaisiais vaisiais. 

Rengiant suformuotų sklypų sutvarkymo techninius projektus, sklypai turi buti planuojami taip, 
kad būtų išlaikyta priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemųs sklypo ploto (pagal LR 
Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties 
želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“): 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Žemės sklypų paskirtis Želdynų, įskaitant vejas ir 
gėlynus, plotas nuo viso 
žemės sklypo ploto, % 

Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios 
paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

25 

Daugiabučių 
gyvenamųjų pastatų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) 
gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių 
grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos 
namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamiesiems 
pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais 

30 

Visuomeninės 
paskirties teritorijos 

Žemės sklypai, skirti mokslo paskirties pastatams:  
vaikų darželiams, lopšeliams 60 
bendrojo lavinimo mokykloms 50 

Žemės sklypai, skirti gydymo paskirties pastatams:   
sanatorijoms 45 
ligoninėms, klinikoms, slaugos namams 35 

Žemės sklypai, skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, 
kitų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų išlaikomų įstaigų 
administraciniams pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; 
religinės paskirties pastatams ir religinių bendruomenių ir 
bendrijų veiklai; kultūros paskirties pastatams ir kitiems 
pastatams visuomeninės paskirties teritorijose 

15 

Komercinės paskirties 
objektų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; 
administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir 
savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių 
biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) 
pastatams; prekybos paskirties pastatams 

15 
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Žemės sklypai, skirti kitiems pastatams komercinės 
paskirties objektų teritorijose 

10 

Susisiekimo ir 
inžinerinių 
komunikacijų 
aptarnavimo objektų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir 
garažų paskirties pastatams, elektroninių ryšių 
infrastruktūros ir kitiems statiniams ir įrenginiams 
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 
objektų teritorijose 

12 

Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų 
koridorių teritorijos 

Žemės sklypai, skirti susisiekimo komunikacijoms, 
inžineriniams tinklams ir vandenvietėms 

normuojami pagal STR 
2.06.04:2014 „ Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ ir kita 
 

Sprendinių įgyvendinimo programa 
 

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimą galima išskirti į du etapus: pasirengimo etapą ir 
įgyvendinimo etapą.  

Pasirengimo etapą sudarytų suprojektuotų sklypų kadastriniai matavimai, jų įregistravimai, 
įstatymų nustatyta tvarka žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, toliau atskirų sklypų 
vystymo planai ir/ar techninių projektų rengimai planai.   
 Projekto sprendinių įgyvendinimo etapiškumas galimas sekantis (4 pav): 

 
4 pav. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (etapiškumas) 

 
I etapas. 
Siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostas, skirtas gatvių ir centralizuotiems inžinerinės 
infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti, t.y: 
• C1 kategorijos gatvės įrengimas. Atsižvelgiant, kad formuojamos C1 kategorijos gatvės koridorių 

kerta privatūs žemės sklypai, gatvė gali būti įrengiama dalimis: 
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1a poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas laisvoje valstybinėje žemėje, atkarpa nuo 
šiaurinėje dalyje planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve iki Tilžės gatvės. 
1b poetapis – C1 kategorijos gatvės įrengimas, atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūras, atkarpa nuo Klemiškės gatvės iki planuojamos sankryžos su D1 kategorijos gatve.    

• dalis B1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa nuo C1 kategorijos gatvės iki planuojamos D1 
kategorijos gatvės (kelio A13 dublis).  

• D1 kategorijos gatvių įrengimas, atkarpa nuo šiaurinėje dalyje planuojamos C1 kategorijos gatvės, 
rytinėje dalyje kelio A13 dublio įrengimas iki esamo išvažiavimo į kelią A13.  

• dalis D1 kategorijos gatvės įrengimas, atkarpa įsiterpusi tarp planuojamų visuomeninės paskirties 
teritorijų (mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro).  
Įvertinant, kad gyvenamosios paskirties teritorijos plėtra (esanti tarp Barškių ir planuojamos C1 
kategorijos gatvių) numatyta koncepcijos rengimo stadijos vystymo I-ame etape, D1 kategorijos 
gatvės atkarpą numatoma įrengti šiame sprendinių įgyvendinimo etape.      

Tai pat I etape siūloma įrengti sporto ir sveikatingumo kompleksą su nauju stadionu. Remiantis 2013 m. 
UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ir UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ parengta Stadiono 
perspektyvų regione studija (galimybių studija) sporto komplekso teritorija bus įgyvendinta 4 etapais: 

1 – įrengiama futbolo stadionas su aikšte ir 8000 žiūrovų vietų tribūnomis, sporto ir sveikatingumo 
komplekso pastato dalis (futbolo treniruočių salė su tribūnomis, apšilimo salė su treniruokliais, 
persirengimo ir buitinės patalpos, kavinė su 100 sėdimų vietų) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
2 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (ledo ritulio arena su žiūrovų 
tribūnomis, rankinio salės ir futbolo salė su žiūrovų tribūnomis, dvi dvikovinių sporto šakų salės, 
sunkiosios atletikos salė, salė tinklinio aikštelei) (numatoma šio etapo trukmė – 2 metai); 
3 – įrengiama sporto ir sveikatingumo komplekso pastato dalis (lengvosios atletikos aikštė su 
žiūrovinėmis tribūnomis, dvi paplūdimio tinklinio aikštelės (numatoma šio etapo trukmė – 1 metai);    
4 – įrengimas sportininkų apgyvendinimo pastas su reikalinga infrastruktūra (numatoma šio etapo 
trukmė – 1 metai). 

 
II etapas. 
Šiame etape siūloma vystyti vakarinėje dalyje suplanuotas gyvenamąsias, komercinę ir atskirųjų želdynų 
teritorijas su būtinomis inžinerinių komunikacijų koridorių juostomis skirtomis D1 kategorijos gatvėms ir 
centralizuotos inžinerinės infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. 
Prie aukščiau minėtų teritorijų siūlomos trys privažiavimo alternatyvos: 
I – galimas privažiavimas iš Klemiškės gatvės įrengiant Barškių gatvės atkarpą nuo Klemiškės gatvės iki 
planuojamos D1 kategorijos gatvės. Pilnam Barškių gatvės įrengimui įstatymų nustatyta tvarka reikia 
atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.     
II – galimas privažiavimas iš planuojamos I etape C1 kategorijos gatvės, įrengiant dviejų eismo juostų B1 
kategorijos gatvės atkarpą nuo sankryžos Nr. 1 iki sankryžos Nr. 2, taip pat įrengiant Barškių gatvės 
tęsinio atkarpą tarp planuojamų D1 ir B1 kategorijų gatvių. 
III – galimas privažiavimas iš Tilžės gatvės įrengiant Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytą C2 
kategorijos gatvę šalia geležinkelio.   
Aukščiau minėtų gatvių koridorių juostose taip pat siūloma įrengti ir eksploatuoti centralizuotus 
inžinerinius tinklus.   
 
III etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti suplanuotą socialinę infrastruktūrą, t.y. vaikų darželio, mokyklos bei 
pirminės sveikatos priežiūros centro statybas. Taip pat siūloma įrengti atskirųjų želdynų teritorijas 
formuojamas šalia mokyklos ir pirminės sveikatos priežiūros centro teritorijų, pritaikant gyventojų 
pasyviam ir aktyviam poilsiui.  
 
II/IV etapas. 
Šiame etape siūloma įrengti inžinerinių komunikacijų koridorių juostą, skirtą Kauno gatvės tęsinio (B1 
kategorijos gatvės), atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos gatvės, ir centralizuotiems inžinerinės 
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infrastruktūros tiesiniams įrengti ir eksploatuoti. Šios gatvės įrengimas priklauso nuo koncepcijos stadijos 
metu nagrinėjamos teritorijos vystymo, todėl šį etapą siūloma vystyti sekančiai: 

• Pirma - plėtojantis koncepcijos I-ame etape numatytoms gyvenamosioms teritorijoms bei esant 
poreikiui, įrengiamos B1 kategorijos gatvės (atkarpos nuo Barškių gatvės iki C1 kategorijos 
gatvės), dvi eismo juostos; 

• Antra - iškeliant planuojamoje teritorijoje esamą dujų skirstymo stotį ir įrengiant Kauno gatvės 
tęsinio atkarpą nuo Tilžės gatvės iki Barškių gatvės (keturias eismo juostas), įrengiamos B1 
kategorijos gatvės  - keturios eismo juostos.  

 
Pastaba: 

• Sprendinių įgyvendinimo etapai gali būti vystomi savarankiškai, nepriklausomai vienas nuo kito, 
o siūlomas etapiškumas yra rekomendacinio pobūdžio.  

 
Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo finansavimo šaltinių galimi du variantai: 

I – viešosios ir privačios partnerystės modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš 
privačių skolintų lėšų; 

II – viešasis modelis, kai projekto įgyvendinimas finansuojamas iš ES paramos, valstybės ir 
savivaldybės biudžeto lėšų. 

 
Investicijos 

 
Pagrindinės investicijos pateikiamos aiškinamojo rašto priede Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.  
Investicijos paskaičiuotos remiantis Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamasiais 

ekonominiais rodikliais XXII, sudarytais pagal 2014 m. spalio mėn. Statinių statybos skaičiuojamąsias 
kainas  (UAB „Sistela“, Vilnius 2014, įregistruota VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centre 2014-10-
31 Nr. B-14-021). 

 
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams aprašas 

 
Barškių gatvės, C1 ir C2 kategorijų gatvių įrengimui šiuo detaliuoju planu numatomi visuomenės 

poreikiams paimamų žemės sklypų plotai. 
 

1. Žemės sklypų savininkai ir (ar) kiti žemės naudotojai, jų gyvenamųjų vietų ar buveinių adresai 

Žemės sklypų registro išrašų ir savininkų deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenys yra iš VĮ 
“Registrų centras”.  

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr.

Žemės sklypo nuosavybė Žemės sklypo savininkų deklaruota gyvenamoji vieta 

2101/0036:81 Juozas Garbačiauskas Barškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 
Elena Žilienė Klemiškės g. 16 Klaipėda 

2101/0036:158 UAB “Brendan Company” Šaulių g. 7-10 Klaipėda 
2101/0036:100 Stanislava Gražina 

Puodžiukaitienė 
Naftininkų g. 8-36 Mažeikiai 

Aivaras Kazlauskas Skruzdynės g. 10-2 Neringa 
2101/0036:163 Adomas Ramanauskas Išvyko į užsienio valstybę Vokietija 
2101/0036:75 Justinas Remėza Saulės g. 18 Klaipėda 
2101/0036:98 Loreta Pocienė Jaunystės g. 8-19 Klaipėda 
2101/0036:296 Kazimieras Lukošius Klemiškės g. 45 Klaipėda 
2101/0036:168 Genovaitė Čiūželienė Jaunystės g. 22-5 Klaipėda 
2101/0036:60 Vidmantas Čejauskas Spindulio g. 7 Klaipėda 
2101/0036:26 Basė Benetienė Saulės g. 6 Klaipėda 
2101/0036:25 Steponas Banys Sruojos g. 5 Užežerės k., Sedos sen., Mažeikių r. sav. 

Aloyzas Barkus Siauroji g. 9 Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav. 
2101/0036:88 Vytautas Lastauskas Liubeko g. 17-21 Klaipėda 
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2101/0035:51 Lietuvos Respublika; 
Valstybinės žemės patikėjimo 
teisė: Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos.  
Sudaryta nuomos sutartis su 
UAB “Rūta” 

 
Gedimino pr. 19 Vilniaus m.  
 
 
 
 
Klaipėdos r. sav. Dovilų mstl. 

 
2. Žemės sklypų adresai, unikalūs ir (ar) kadastriniai numeriai, taip pat žemės sklypų bendras plotas ir 
visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo dalis (kai paimama tik dalis žemės sklypo) 

Žemės sklypo 
kadastrinis Nr. 

Žemės sklypo 
unikalus Nr. 

Žemės sklypo 
adresas 

Žemės sklypo 
plotas, ha 

Visuomenės poreikiams 
paimamo žemės sklypo dalis, ha 

Barškių gatvės įrengimui 
2101/0036:81 2101-0036-0081 Klaipėdos m. 0,3000 0,0281 

C1 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0036:158 4400-0469-8117 Klaipėdos m. 1,3740 0,1391 
2101/0036:100 2101-0036-0100 Klaipėdos m. 1,9897 0,1570 

2101/0036:163 4400-0545-5232 Klaipėdos m. 1,0000 0,0955 
2101/0036:75 2101-0036-0075 Klaipėdos m. 1,0366 0,0998 
2101/0036:98 2101-0036-0098 Klaipėdos m. 1,0000 0,1053 
2101/0036:296 4400-2852-5000 Klaipėdos m. 0,1869 0,1869 
2101/0036:168 4400-0560-3658 Klaipėdos m. 1,4000 0,4995 
2101/0036:60 2101-0036-0060 Klaipėdos m. 0,7100 0,0486 
2101/0036:26 2101-0036-0026 Klaipėdos m. 0,9302 0,0411 
2101/0036:25 2101-0036-0025 Klaipėdos m. 1,1400 0,0383 
2101/0036:88 2101-0036-0088 Klaipėdos m. 1,2200 0,0272 

C2 kategorijos gatvės įrengimui 
2101/0035:51 2101-0035-0051 Klaipėdos m. 

Tilžės g. 67 
4,0165 0,2546 

 
3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka su privačių ir valstybinių žemės sklypų ribomis 
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4. Tikslai, kuriais numatoma naudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę  

Sklypai ar sklypų dalys visuomenės poreikiams paimami su tikslu įrengti Barškių gatvę ir 
Klaipėdos miesto bendrajame plane numatytas C1 ir C2 kategorijos gatves.  

Šiuo metu Barškių gatvė yra žvyruota (apie 0,64 km ilgio, ~5,5 m pločio, dviejų eismo juostų), 
nėra įrengti pėsčiųjų takai, nenustytos gatvės raudoniosios linijos atitinkančios STR 2.06.04:2014 “Gatvės 
ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” nuostatas. Planuojamas Barškių gatvės koridorius 
skirtas įrengti reglamentuotą važiuojamąją dalį su kitais gatvės elementais (šaligatviais, pėsčiųjų takais), 
inžinerinius tinklus. Gatvė suformuos svarbią planuojamos teritorijos jungtį su miesto pagrindinėmis ir 
aptarnaujančiomis gatvėmis. Iš šios gatvės patenkama į esamas privačias žemės sklypų teritorijas.  

C1 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis, pagrindinė keleivių viešojo 
susisiekimo linija. Gatvės koridorius planuojamas atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį 
planą, į planuojamoje teritorijoje parengtus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, kurie formuoja 
C1 kategorijos gatvės 40 m pločio raudonąsias linijas. Tai pat ši gatvė yra pagrindinė susisiekimo jungtis 
su planuojamoje teritorijoje formuojamu sportiniu kompleksu, su formuojamomis pagalbinėmis gatvėmis.    

C2 kategorijos gatvė yra miesto funkcinė ir kompozicinė ašis. Gatvės koridorius planuojamas 
atsižvelgus į galiojantį Klaipėdos miesto bendrąjį planą ir privačią nuosavybę. Vadovaujantis statybos 
techniniais reglamentais C2 kategorijos gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų projektuojamas minimalus 
t.y. 20 m. Tai pat ši gatvė yra optimaliausia susisiekimo jungtis su planuojamoje teritorijoje formuojamais 
gyvenamaisiais sklypais. 

 
5. Kitos visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams 

galimybės  

 5.1 Kitų sklypų išpirkimas 
Kitos galimybės nenagrinėjamos, kadangi Barškių gatvė yra esama; C1 kategorijos gatvės 

koridoriui šiaurinėje dalyje, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, suplanuoti žemės sklypai; 
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taip pat C1 ir C2 kategorijos gatvės koridoriai numatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose. 
Dėl šių priežasčių gatvių koridorių alternatyvaus sprendimo, išperkant kitus sklypus, nėra. 

5.2 Status quo, esamos padėties išlaikymas 
Analizėje nagrinėjami status quo išlaikymo teritorijos kaštai ir nauda. Esamos padėties išlaikymas 

komplikuotų planuojamos teritorijos plėtrą, kadangi Barškių gatvė, C1 ir C2 kategorijų gatvės yra 
svarbios susisiekimo jungtys. Išlaikant esamą padėtį planuojamoje teritorijoje neatsirastų visuomeniniai 
objektai (sporto kompleksas), nebūtų galimybės plėstis gyvenamosioms teritorijoms.  

 
6. Visuomenės poreikiui tenkinti reikalingo konkretaus žemės sklypo paėmimo procedūros dalyvius, 
kurie dėl to patirs naudos ar nuostolių 

Barškių gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:81: Juozas Garbačiauskas, gim. 1948-12-27;  
      Elena Žilienė, gim. 1946-03-31. 

C1 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0036:158: UAB “Brendan Company”, a.k. 300517424;    
Kad. Nr. 2101/0036:100: Stanislava Gražina Puodžiukaitienė, gim. 1939-04-06; 
            Aivaras Kazlauskas, gim. 1973-04-08; 
Kad. Nr. 2101/0036:163: Adomas Ramanauskas, gim. 1952-06-29;   
Kad. Nr. 2101/0036:75: Justinas Remėza, gim. 1922-08-06;   
Kad. Nr. 2101/0036:98: Loreta Pocienė, gim. 1978-07-17;  
Kad. Nr. 2101/0036:296: Kazimieras Lukošius, gim. 1932-11-14;  
Kad. Nr. 2101/0036:168: Genovaitė Čiūželienė, gim. 1948-02-12;  
Kad. Nr. 2101/0036:60: Vidmantas Čejauskas, gim. 1971-07-04;  
Kad. Nr. 2101/0036:26: Basė Benetienė, gim. 1941-07-20;  
Kad. Nr. 2101/0036:25: Steponas Banys, gim. 1945-01-27; 
       Aloyzas Barkus, gim. 1949-06-21; 
Kad. Nr. 2101/0036:88: Vytautas Lastauskas, gim. 1976-07-06. 

C2 kategorijos gatvės įrengimui: 
Procedūros dalyviai: 
1. Lietuvos Respublika; 
2. Klaipėdos miesto savivaldybė; 
3. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 
4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys nuosavybę ar nuosavybės dalį reg. sklypuose:  

Kad. Nr. 2101/0035:51: Sudaryta nuomos sutartis su UAB “Rūta”, a.k. 163162447.    
 

7. Visuomenės poreikio tenkinimo ir žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros 
atlikimo (toliau kartu – projekto įgyvendinimas) ir galimybių, sąnaudų ir naudos skaičiavimas 

a. Žemės sklypų (jo dalių) paėmimo visuomenės poreikiams projekto sąnaudų ir naudos 
skaičiavimas 

Barškių gatvės įrengimui: 
 Kompensacija už žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) dalį (0,0281 ha) jo naudotojui 

skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo 
tvarkos” aktualią redakciją: 
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Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal Registrų centro 
2016 m. nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Sklypo dalies paimamo visuomenės poreikiams kaina 
pagal Registrų centro 2016 m nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 
1. 2101/0036:81 17 000  ~1 600 

 
Pastaba: 
  Atsižvelgiant, kad šalia sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0036:81) yra valstybinė žemė, todėl 
vadovaujantis LR Žemės įstatymo 1994-04-26 Nr. I-446 47 straipsnio “Atlyginimas už visuomenės 
poreikiams paimamą žemę” 1 punktu “Kai privačios žemės sklypas paimamas visuomenės poreikiams, 
žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui turi būti teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos 
vertę arba žemės savininko rašytiniu sutikimu jam suteikiamas valstybinės žemės sklypas, kuris ribojasi 
su paimamu visuomenės poreikiams žemės sklypu” yra galimybė su savininko sutikimu jam suteikti 
0,0281 ha valstybinės žemės sklypą. 
 
C1 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Kompensacija už žemės sklypų (ar jo dalių) jo naudotojui skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 “Dėl žemės įvertinimo tvarkos” aktualią redakciją: 

Eil. 
Nr. 

Sklypo 
kadastrinis Nr. 

Sklypo kaina pagal 
Registrų centro 2016 m. 
nustatytą vidutinę rinkos 

vertę, Eur 

Visuomenės 
poreikiams 

paimamo žemės 
sklypo dalis, ha 

Sklypo dalies paimamo visuomenės 
poreikiams kaina pagal Registrų 
centro 2016 m. nustatytą vidutinę 

rinkos vertę, Eur 
1. 2101/0036:158 71 800 0,1391 ~7 300 
2. 2101/0036:100 629 000 0,1570 ~50 000 
3. 2101/0036:163 53 200 0,0955 ~5 100 
4. 2101/0036:75 55 000 0,0998 ~5 300 
5. 2101/0036:98 53 200 0,1053 ~5 600 
6. 2101/0036:296 26 100 0,1869 ~26 100 
7. 2101/0036:168 73 100 0,4995 ~26 100 
8. 2101/0036:60 38 500  0,0486 ~2 640 
9. 2101/0036:26 49 700 0,0411 ~2 200 
10. 2101/0036:25 60 200 0,0383 ~2 020 
11. 2101/0036:88 64 200 0,0272 ~1 430 

Suma: ~133 790 
 
C2 kategorijos gatvės įrengimui: 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 47 straipsnio nuostatomis išnuomoto 
valstybinio žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2101/0035:51 (Unikalus Nr. 2101-0035-0051) nuomos 
sutartis su UAB “Rūta” bus keičiama iš 4,0165 ha žemės sklypo ploto į 3,762 ha žemės sklypo plotą 
(esamo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 2101/0035:51) plotas sumažinamas 0,2546 ha).         

 
Kitos išlaidos susidarančios dėl gatvių įrengimo paskaičiuotos aiškinamojo rašto priede Nr. 3.  
 

b. Visuomenės gautina nauda iš projekto įgyvendinimo 

Visuomenės gaunamą naudą sudarytų gatvių įrengimas, t.y. privažiuoti prie numatomo sporto 
komplekso, suplanuotų gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų.   

 
c. Tiesioginis poveikis esamų savininkų ir (ar) naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygoms, gamtos 

ištekliams (žemės ūkio naudmenoms, derlingajam dirvožemiui, miškui, vandens telkiniams, 
natūraliam kraštovaizdžiui ir kitkam) 

Šiuo metu aplinkinių sklypų savininkų ar naudotojų gyvenimo ir darbo sąlygos nepablogėtų, 
kadangi sklypai yra žemės ūkio paskirties, o sklypas kad. Nr. 2101/0035:51 yra Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, kurioje yra pastatai – garažai, nuosavybė: Lietuvos Respublika. 
Sklypo dalies paimama visuomenės poreikiams nėra užstatyta.  
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Taip pat teritorijose kuriose vykdomi gyvenamųjų namų statybos darbai atsirastų asfaltuoti 
privažiavimai, pėsčiųjų takai. Įrengiant Barškių gatvės koridorių (išasfaltavus gatvę, įrengiant pėsčiųjų 
takus) pagerėtų gyventojų aplinkos oro kokybė, sumažėtų avarijų tikimybė.   

Įrengiant C1 ir C2 kategorijos gatvių koridorius ženkliai išaugtų aplinkinių sklypų investicinė 
vertė,   būtų įmanomos investicijos į potencialiai plėtrai palankias gretimas teritorijas. 
 

7.4. Projekto įgyvendinimo ir kitų galimybių grynosios esamos vertės skaičiavimas 

 Projekto įgyvendinimo esamą vertę sudarys žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams 
sąnaudos, išlaidos topografinės nuotraukos su teritorijų planavimo dokumentų (formavimo ir pertvarkymo 
projektais) parengimais, žemės sklypų įregistravimas VĮ ,,Registrų centras“, techninių projektų rengimas 
bei statybos darbų išlaidos, kas ir sudarys bendrą projekto įgyvendinimo grynąją vertę. Nauda išreikšta 
pinigais iš projekto nebus gaunama, kadangi projektu bus kuriama viešoji infrastruktūra. 

 
7.5 Projekto įgyvendinimo rizikos, numatomos jų valdymo priemonės 

 Išskirtos pagrindinės rizikos yra būdingos projektams, kuriuos įgyvendinant vykdoma statinių 
statyba, rekonstrukcija, remontas ar kitaip naudojamos statybinės medžiagos. Pagal teorinius rizikų 
klasifikavimo principus statybos rizikų grupė priskirtina specialioms rizikoms, kadangi jos susijusios su 
specialių rinkų segmentais. Taip pat statybos rizikomis galima vadinti bet kokius veiksnius, kurie daro 
neigiamą poveikį statybos trukmei, sąnaudoms ir kokybei. Vertinant pinigų srautais, statybos rizikų 
grupės rizikos turi tiesioginę įtaką projekto investicijų į statybos, rekonstravimo darbus išlaidoms.  

 Projekto įgyvendinimo rizikos grupės gali būti, šios: projektavimo klaidų, vėlavimo atlikti 
statybos darbus, atliktų statybos darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams, statybos 
darbų sąnaudų padidėjimo, techninės specifikacijos netikslumų ar projektinės dokumentacijos neatitikties 
projekto tikslams, žemės ar kito turto nuosavybės apribojimų, specialiųjų reikalavimų turtui, naujų 
technologijų atsiradimo ar naujų technologijų panaudojimo projektui įgyvendinti neigiamomis fizinėmis 
ir teisinėmis sąlygomis, darančiomis įtaką turto vertės ar jo naudingumo sumažėjimui, vėlavimo išduoti 
statinio projektavimo sąlygų sąvadus, vėlavimo išduoti statybos leidimus rizikos.   

 
 7.6 Projekto įgyvendinimo jautrumo analizė 

 Jautrumo analizėje identifikuoti pagrindiniai projekto kritiniai kintamieji, darantys didžiausią įtaką 
projekto rezultatams. Įvertinus, kaip vienų ar kitų sąnaudų elementų nuokrypiai veikia analizuojamo 
investicijų projekto rezultatus, galima teigti, kad  nei vienas  nagrinėjamų sąnaudų pokytis nelemia 
didelių projekto rezultatų pokyčio. Laikytina, kad ši investicija nėra rizikinga, kadangi nei viena iš 
prielaidų negali būti traktuojama, kaip kritinis veiksnys. 

 
 7.7 Išvados dėl žemės sklypų tinkamumo projektui įgyvendinti 

Projekto tikslas – 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.  

Kadangi vienas iš planavimo tikslų yra sporto komplekso įrengimas, tad jo funkcionavimui 
reikalingas geras pasiekiamumas nuo išorinio susisiekimo tinklų. Todėl būtinas C1 kategorijos gatvės 
įrengimas.  

Planuojamoje teritorijoje Barškių, C1 ir C2 kategorijos gatvių įrengimas sieks sudaryti prielaidas 
tolesnei besirobijančių teritorijų plėtrai, tinkamam planuojamų objektų aptarnavimui.   
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7.1.4. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ POVEIKIO VERTINIMAS 
 

Parengto detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas:  
• teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai; 
• poveikis socialinei aplinkai; 
• poveikis ekonominei aplinkai;  
• gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui;  
• urbanistinio ir paveldo objektų aspektu; 
• transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu; 
• paveldosauginiu aspektu; 
• aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu; 
• saugaus eismo aspektu;  
• valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo plėtros aspektu. 

 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) planuojamos veiklos srities požiūriu. 

1. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus sprendinius? 
Detaliojo planavimo tikslas yra 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. Įgyvendinus 
detaliojo plano sprendinius planuojama teritorija bus urbanizuojama, kuriama teritorijos susisiekimo ir 
inžinerinė infrastruktūra, kuriama socialinė infrastruktūra. Bus sukurtos naujos darbo vietos.  

 
2. Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos (planuojamos srities) plėtra? 
 Planuojamos teritorijos plėtrai turės teigiamą įtaką. Teritorija bus sistemingai urbanistiškai sutvarkyta, 
įrengta infrastruktūra, bus racionaliai išnaudojamas planuojamos teritorijos potencialas. 

 
3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas? 
 Įgyvendinus planavimo tikslus numatomas teigiamas ilgalaikis efektas.  
 
4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis? 
 Galimas teigiamas visų sprendinių poveikis. 
 
5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato veiklos sritims neigiamo poveikio. Ypač socialiniai 

sričiai numatomas teigiamas poveikis, nes bus sukurta kokybiška nauja gyvenamoji aplinka, numatyta 
būtina socialinė infrastruktūra. Formuojamos atskirųjų želdynų teritorijos. 

 
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiamą konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikį (pasekmes)? 
 Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato jokiai veiklos sričiai neigiamo poveikio. 
 
Socialinės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gyventojų užimtumą? 

Sprendinių įgyvendinimas sukurs prielaidas vystyti verslą, naujų statybų darbams bus sukurtos naujos 
darbo vietos.  
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3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenės raidą? 
Numatomas gyventojų koncentracijos padidėjimas planuojamoje teritorijoje. 

   
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks švietimą, kultūrą ir sveikatos apsaugą? 

Švietimui sprendiniai turės teigiamą įtaką, nes planuojamoje teritorijoje numatoma mokykla, vaikų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, taip pat pirminės sveikatos priežiūros centras. Bus sukurtos prielaidos 
bendruomenės kultūrinei ir poilsio veiklai plėtoti.  

 
5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai pažeidžiamus asmenis,   

jaunimą, jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)? 
Visoms miesto bendruomenės socialinėms grupėms bus sukuriamos prielaidos pagerinti gyvenimo 
kokybę, didinti užimtumą.  
 

6. Kaip sprendinių įgyvendinimas gali paveikti žmones ir jų sveikatą? 
Dėl naujų visuomeninės, gyvenamojo ir komercinio ploto pagerės socialinė buklė. Naujos želdynų 
teritorijose įrengtos poilsio aikštelės, nauji takai turės teigiamą itaką žmonėms ir jų sveikatai. 

 
Ekonominės aplinkos požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių 
ekonominę plėtrą; padidins ar sumažins regionų skirtumus? 
Nagrinėjama teritorija neturės įtakos regioninei plėtrai. Sprendinių įgyvendinimas spartins ekonominę 
plėtrą, padidės teritorijos patrauklumas investicijoms. Kiekvienas naujai atsiradęs ūkinis subjektas 
teigiamai veiks vietovės ekonominę raidą, atsiradus naujoms statyboms atsiras naujų darbo vietų. 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendruosius pramonės, žemės ūkio ir kitų ūkio sektorių 

struktūros pokyčius, jiems skirtų teritorijų (naudmenų) fondą? 
Planuojamos investicijos į naujas statybas ir infrastruktūros objektų vystymą suaktyvins lokalią darbo 
rinką. 

 
3. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam 

naudojimui? 
Sprendinių įgyvendinimas poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui neturės. 

 
4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks bendrąsias investicijų ir verslo sąlygas? 

Sprendinių įgyvendinimas sudaro prielaidas pritraukti struktūrinių fondų investicijas, palankias sąlygas 
lokaliam verslui. 
 

5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos sąnaudų pokyčius? 
Įtakos neturės. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamybos pajėgumų panaudojimą? 

Esamų gamybos pajėgumų nėra, todėl sprendinių įgyvendinimas poveikio neturės. Sukuriamos 
prielaidos verslo kūrimui, naudojančiam modernias ekologiškas technologijas. 

 
7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks įmonių konkurencingumą vidaus ir (ar) užsienio rinkose? 
Įtakos neturės. 

 
8. Kokį poveikį sprendinių įgyvendinimas gali turėti valstybės ar savivaldybių biudžetams (pajamos ar 

išlaidos gali padidėti, sumažėti ar kita)? 
Įrengus sporto kompleksą su nauju stadionu bei komercinės paskirties plotus, savivaldybės pajamos 
padidės. 
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Gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu. 

1. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybę? 
Aplinkos oras 
            Metodas 

Oro taršos vertinimas susideda iš dviejų dalių: 
• vietinės taršos įtakos į regioninę ir globalinę taršą nustatymo t.y. metinio teršalų emisijos kiekio 

skaičiavimo planuojamos teritorijos gatvėse ir keliuose;  
• vietinės taršos nustatymo t.y. teršalų koncentracijos sklaidos detaliojo plano ribose skaičiavimo; 

Oro teršalų sklaida sumodeliuota 2020 metams. Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai 
skaičiuojami naudojant programinį paketą COPERT 4 (Computer program to calculate emissions from 
road transport), vėliau jie perskaičiuojami į emisijų faktorius, kurie naudojami modeliuojant oro taršą su 
Lakes Environmental Aermod 8 programiniu paketu. Oro teršalų emisijų faktoriai nuo šalia esančio 
geležinkelio, paskaičiuoti pagal teršalų, išmetamų į atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, 
vertinimo metodiką LAND 18-20111. Oro tarša skaičiuojama įvertinant eismo intensyvumą, eismo sudėtį 
(lengvųjų ir sunkiasvorių autotransporto priemonių santykis), vidutinį lengvojo ir sunkiojo autotransporto 
tolygaus važiavimo greitį, oro teršalų emisijas kelių tinkle, bei aplinkos temperatūros ir slėgio rodiklius, 
sieros ir sunkiųjų metalų kiekius degaluose. Naudojama programa yra specialiai pritaikyta teršalų emisijų 
iš automobilių skaičiavimui Lietuvoje. Visi programos parametrai ir skaičiavimams naudojami duomenys 
yra paruošti pagal bendrą Lietuvos automobilių parko sudėtį, meteorologines sąlygas ir naudojamo kuro 
sudėtį.  

Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus  2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-
200 "Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo 
rekomendacijų patvirtinimo", atmosferos oro teršalų pasklidimui nuo važiuojamosios kelio dalies 
modeliuoti pasirinktas Lakes Environmental Aermod 8 programinis paketas. Oro sklaidos modeliavimui 
atlikti, buvo naudojamas Klaipėdos meteorologinės stoties penkerių metų meteorologinių duomenų 
paketas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma, apie penkerių 
metų Klaipėdos meteorologinės stoties duomenų įsigijimą, yra pateikta prieduose. 

Apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos lyginamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. 
gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeista 2010 m. 
liepos 7 d. įsakymu Nr. D1–585/V–611.  
            Apskaičiuotos teršalų emisijos nagrinėjamame tinkle 2020 metams. 

Teršalai CO2, CO, NO2, KD2,5, KD10, SO2, švinas ir benzenas į aplinkos orą išmetami kaip 
šalutiniai degimo produktai susidarantys vidaus degimo varikliuose. Švino ir SO2 emisijos tiesiogiai 
priklauso nuo naudojamo kuro sudėties. Visas šiuo metu Lietuvoje pardavinėjamas automobilinis kuras 
yra bešvinis, tačiau skaičiavimuose įvertinamas švino kiekis biokure galimai atsirandantis kaip sunkiųjų 
metalų kaupimosi biomasėje padarinys. Apskaičiuotos metinės teršalų emisijos nagrinėjamame kelių 
tinkle pateiktos 1 lentelėje. 

 
 

1 lentelė. Prognozinės metinės autotransporto teršalų emisijos nagrinėjamame kelių tinkle 2020 m. 
Teršalų emisijos 

CO2, 
t/metus 

CO, 
t/metus 

NO2, 
t/metus 

KD 2,5, 
t/metus 

KD 10, 
t/metus 

SO2, 
t/metus 

PB, 
kg/metus 

Benzenas, 
t/metus 

9909 59,77 2,76 1,13 1,36 0,12 0,56 0,43 

 
 
 

                                                 
1 LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 715 „Dėl teršalų, išmetamų į 
atmosferą iš šilumvežių ir dyzelinių traukinių, vertinimo metodikos LAND 18-2003/m-03 patvirtinimo“ pakeitimo, 2011 m. 
birželio 29 d. Nr. D1-531, Vilnius 
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            Teršalų sklaida 
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. AV-

347 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos 
ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“) į atmosferos oro teršalų 
sklaidos modeliavimą, kaip foninė tarša buvo įtraukta oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės iš 
Klaipėdos oro kokybės tyrimo stočių (OKTS). Abi OKT stotys yra nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos 
tinkamu modeliavimui atstumu (iki 2 km), bet artimesnė yra OKTS „Klaipėdos Centras“. Šios OKTS 
vidutinės metinės oro teršalų koncentracijų vertės (KD10, SO2, NO2, CO) yra naudojamos foninės taršos 
įvertinimui, tačiau ši stotis neturi statistiškai patikimos kietųjų dalelių (KD2,5) vidutinės metinės 
koncentracijos, todėl naudojama Klaipėdos Šilutės plento OKT stotyje apskaičiuota vidutinė metinė šio 
teršalo koncentracija. Vertinant benzeno, kaip aplinkos oro teršalo, foninę koncentraciją, buvo naudota 
2013 metais vykdytų indikatorinių tyrimų metu gauta vidutinė metinė šio teršalo koncentracija, iš 
artimiausio tiriamajai teritorijai tyrimų taško (KLAIPĖDA10).  

Modeliavimo metu naudotas platus receptorių tinklelis sudarytas iš 12390 receptorių, išdėstytų 15 
m vienas nuo kito. Teršalų sklaidos žemėlapiai pateikti prieduose (priedai Nr. 4). 

 
Išvados 
Visose detaliojo plano teritorijose, kuriose yra suplanuota gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties 

pastatų statyba ir kuriose teisiškai2 leidžiama šių pastatų statyba (už kelio apsaugos zonos ribų), visų 
vertintų oro teršalų koncentracijos neviršija leistinų ribinių verčių3.  

Šalia planuojamos teritorijos didžiausias linijinis oro taršos šaltinis yra magistralinis kelias A13, 
todėl planuojant teritoriją didžiausią dėmesį reikėtų skirti būtent gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų 
atstumui nuo šio magistralinio kelio.  

 Detalesnė visų teršalų sklaida pavaizduota oro teršalų sklaidos žemėlapiuose, kurie yra 
informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą prieduose (priedai Nr. 4). 

 
2. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų 

kokybę? 
Buitinės nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į esamus buitinių nuotekų tinklus, o paviršinės 
nuotekos surenkamos, išvalomos ir tada išleidžiamos į miesto centralizuotus lietaus nuotekų tinklus. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatavimo metu vandens tarša nenumatoma. 

 
3. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks dirvožemio išteklius ir žemės ūkio naudmenas? 

Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės. 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos metu, tose atkarpose, kur numatomas užstatymas, nuimamas 
humusingas dirvožemio sluoksnis ir laikinai sandėliuojamas teritorijos pakraštyje. Baigiant statybos, 
darbus dirvožemis paskleidžiamas apželdinamoje teritorijoje, išlyginamas ir užsėjamas žole, perteklius 
išvežamas bei panaudojamas kitų teritorijų rekultivavimui. Buitinės ir lietaus nuotekos į dirvožemį 
nepateks, nes numatomi objektai bus prijungti prie miesto buitinių ir lietaus nuotekų tinklų. 
Dirvožemio erozija ar padidinta tarša nenumatoma. 
 

4. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinę įvairovę? 
Sprendinių įgyvendinimas ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės. 

                                                 
2 Remiantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, nuo magistralinio kelio A13 briaunų į abi puses yra 
nustatoma 70 metrų kelio apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie 
nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu.  
3 Sumodeliuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija lyginant su to paties 
laikotarpio leidžiama ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija lyginant su leistina 
1h ribine verte, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) vidutinė metinė koncentracija lyginant su leistina metine ribine verte, 
sumodeliuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija ir KD10 bei KD2,5 vidutinės metinės koncentracijos lyginant 
su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sieros dioksido (SO2) sumodeliuotos maksimali 1 valandos ir maksimali 24 
valandų vidurkio koncentracijos lyginant su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis, sumodeliuotos benzeno ir švino 
vidutinės metinės koncentracijos lyginant su leistinomis metinėmis ribinėmis koncentracijomis. 
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5. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes? 
Įtakos neturės. Teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių. 

 
6. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks gamtinę rekreacinę aplinką? 

Sprendiniai leis vystyti kvartalų rekreacinę zoną, suaktyvinti jos panaudojimą.  
 

7. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą? 
Numatomas žemės sklypų formavimas, naujas užstatymas, pastatų aukštingumas nesuardys teritorijos 
strukturos. Sutvarkoma teritorija, nauji želdynai praturtins teritorijos fluora. Detaliojo plano 
sprendiniai nenumato formuojamų žemės sklypų teritorijos reljefo keitimo. Maksimaliai saugomas 
esamas reljefas. Teritorija numatoma sutvarkyti taip, kad būtų patraukli gyventi, lankyti, praleisti 
laisvalaikį, investuoti. 
 

8. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kraštovaizdžio estetinę kokybę? 
Sprendinių įgyvendinimas leis sukurti naują aplinkos kokybę formuojant sklypus, jų apželdinimą, 
ugdant šeimininkišką požiūrį į supančią aplinką. 
 

9. Kaip sprendinių įgyvendinimas paveiks kultūros paveldo objektus? 
Sprendinių įgyvendinimas kultūros paveldo objektams poveikio neturės, nes planuojama teritorija 
nepatenka į kultūros vertybių teritorijas. Arčiausiai planuojamos teritorijos pietinėje dalyje yra kultūros 
vertybė: Joniškės kapinynas:  

� Unikalus objekto kodas - 31844;  
� Adresas - Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.;  
� Objekto reikšmingumo lygmuo - regioninis;  
� Objektas įrašytas kaip pavienis objektas;  
� Vertingųjų savybių pobūdis - archeologinis (lemiantis reikšmingumą);  
� Teritorijos plotas - 4,3847 ha. 

 
Urbanistinio ir paveldo objektų aspektu. 

UAB „Dujų sfera“ užsakymu esamos būklės stadijoje, 250 ha plotui, 2014 m. Vilniaus 
universiteto Istorijos ir Archeologijos specialistai atliko Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, 
Klemiškės gatvės ir kelio A13 Klaipėdoje istorinę ir kartografinę analizę. Ji pateikta detaliojo plano 
esamos būklės analizėje. Analizės išvados teigia, kad su Klaipėdos miesto raidai reikšmingais istoriniais 
įvykiais ar asmenimis Teritorija nesusijusi. Todėl planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos urbanistinio 
ir paveldo objektams neturės. 

 
Transporto organizavimo ir parkavimo, normuojamų atstumų išlaikymo aspektu. 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. T2-186 
patvirtintą Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdos mieste 
detaliojo plano koncepciją sprendiniuose formuojamas gatvių tinklas reikalingas aptarnauti planuojamus 
objektus. Planuojamoje teritorijoje formuojami sklypai gatvių koridoriams: apie 1,0 km ilgio Klaipėdos 
miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai B1 kategorijos gatvei; apie 1,6 km ilgio Klaipėdos miesto 
bendrojo plano sprendiniuose numatytai C1 kategorijos gatvei; apie 4,8 km ilgio D1 kategorijos gatvėms; 
apie 0,5 km ilgio Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytai C2 kategorijos gatvei. 

Prie planuojamų objektų automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 107 punktu.  

Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (spręsti techninių projektų rengimo metu) taip, kad būtų 
išlaikomas minimalius atstumus iki objektų, iki kurių nustatyti atstumai, pagal LR Vyriausybės 1992-05-
12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIV skyriaus 68 
punktą.  

Pagal LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 705 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ 187 punktą minimalus privažiavimas 
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prie: vienbučių ir/ar dvibučių namų poros bei atriumo tipo namų turi būti 3,0 m; vienbučių namų bloko 
turi būti 4,0 m; daugiabučio 3-4 a. blokuoto pastato bei kitų daugiabučių pastatų turi būti 5,5 m. Įvažas 
spręsti techninių projektų rengimo metu. 

Pėsčiųjų takai, poilsio zonos ir automobilių stovėjimo aikštelės, turi atitikti LR Aplinkos ministro 
2001 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 317 „STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus (sprendžiama techninių projektų rengimo metu). 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos transporto organizavimui ir parkavimo, normuojamų 
atstumų išlaikymui neturės. 
 
Paveldosauginiu aspektu. 

Planuojamoje teritorijoje nėra registruotų kultūros paveldo objektų. Arčiausiai vakarinėje dalyje 
apie 20 m nuo planuojamos teritorijos yra Joniškės kapinynas (Unikalus objekto kodas – 31844). 
Detaliojo plano esamos būklės stadijoje UAB „Dujų sfera“ užsakymu, 2014 m. birželio mėnesį Vilniaus 
universiteto Archeologijos katedros specialistai atliko Joniškės kapinyno patenkančio į planuojamą 
teritoriją, archeologinius žvalgomuosius tyrimus. Tyrimų metu, ištirtas 80 m2 plotas, nei kapų, nei 
archeologinių radinių арie archeologiškai vertingų objektų neaptikta.  

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos nekilnojamojo kultūros paveldo objektui neturės.   
 
Aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu. 

Suplanuotoje šiuo metu neurbanizuotoje planuojamoje teritorijoje galima nežymi aplinkos oro 
tarša (oro taršos skaičiavimai pateikti aukščiau “gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio požiūriu„ ) padidėjus 
automobilių eismui, stovėjimo vietoms. Suplanuoti gyvenamosios, visuomeninės paskirties pastatai ir 
prekybos, paslaugų ir pramogų objektų pastatai bus prijungti prie centralizuotų miesto tinklų. Šildymas 
numatomas pagal Klaipėdos mieste specialiojo plano sprendinius. Konkreti energijos rūšis bus 
spręndžiama techninių projektų rengimo metu. Azoto oksidų ir anglies monoksidų kiekiai neviršys 
leistinų normų. Aplinka, suprojektuotos gatvės, privažiavimai bus sutvarkyti, apželdinti, konfliktai 
neprognozuojami. Neigiamas poveikis nenumatomas.  

Planuojama teritorija neužstatyta pastatais bus apželdinta. Planuojami 3 atskirųjų želdynų sklypai 
pritaikyti gyventoji pasyviam ir aktyviam poilsiui. Planuojamos ukinės veiklos poveikis aplinkos kokybei 
ir higieninei buklei (sveikos aplinkos - atitikimo nustatytoms normoms atžvilgiu) - neigiamas poveikis 
neprognozuojamas. 
 
Saugaus eismo aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, teritorija bus išnaudota Klaipėdos miesto plėtrai. 
Planuojama teritorija nėra urbanizuota, nėra gatvių tinklo. Šiuo detaliuoju planu numatomas B1, C1, C2 ir 
D1 kategorijų gatvių tinklas. Gatvės bus įrengtos laikantis galiojančių normatyvų pritaikant naujausias 
technologijas ir technines priemones, kurios atitinka Europos sajungos standartus ir turės teigiamos įtakos 
eismo saugumui. Tikslūs projektuojamų gatvių parametrai bus nustatomi techninių projektų rengimo 
metu. 

Planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos saugaus eismui neturės. 
 
Valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklo pl ėtros aspektu. 

Įgyvendinus detaliojo plano sprendinius, naujų sankryžų su Palangos plentu, magistraliniu keliu 
Nr. A13 neformuojama, todėl sprendiniai neturės įtakos valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklų 
plėtrai.  

Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose numatyta Kauno gatvės tęsinio sankirta su keliu 
A13 – dviejų lygių sankryža. Šios sankryžos suplanavimas ir įrengimas bus sprendžiamas pilnai užstačius 
koncepcijos stadijos metu suplanuotas teritorijas, tolimesniuose vystymo planuose. 
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Triukšmas 

Triukšmo monitoringas 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl strateginių triukšmo 
žemėlapių patvirtinimo“ yra patvirtinusi strateginius Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo žemėlapius 
(Lnakties, Ldvn): kelių transporto, geležinkelių transporto, bendro poveikio (suminį) ir kitus. Kadangi 
detaliojo plano ribos patenka į strateginių triukšmo žemėlapių aprėptį, atliekant triukšmo sklaidos 
skaičiavimus ir sudarant triukšmo modelį detaliajam planui, atsižvelgta į šiuos strateginius triukšmo 
žemėlapius.  

Klaipėdos m. sav. taryba 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-11 yra patvirtinusi, kad triukšmo 
prevencijos zonų dydis Ldvn gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) pastatų aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, yra 65 dBA. 

Klaipėdos m. sav. taryba 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-334 yra patvirtinusi Klaipėdos 
miesto savivaldybės transporto paros triukšmo Ldvn prevencijos zonų žemėlapį. Triukšmo prevencijos    
zona – gyvenamosios vietovės teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina 
įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones. Pagal šį žemėlapį prie Klemiškės g., ties kuria 
eina detaliojo plano riba, fiksuotas 1-2 dBA Ldvn triukšmo viršijimas. 

Skaičiavimo ir vertinimo metodika 

Skaičiavimai atlikti triukšmo skaičiavimo programa CadnaA 4.5, naudojant triukšmo skaičiavimo 
metodiką „XPS 31-133“. Ši metodika rekomenduojama strateginiam triukšmo kartografavimui pagal 
direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Skaičiavimai atlikti 2 m aukštyje. 
Triukšmo sklaidos gardelės dydis triukšmo sklaidos žemėlapiuose yra 5 x 5 m. 

Triukšmo skaičiavimas atliktas pagal prognozuojamą 2020 m. autotransporto eismo intensyvumą 
(lengvojo ir sunkaus autotransporto dalį), vidutinį greitį, įvertinant vidutines meteorologines sąlygas, 
kelio dangą, žemės paviršių, esamą užstatymą, aplinkos (žemės) triukšmo absorbciją. Autotransporto 
triukšmas įvertintas skaičiuojant triukšmo lygį tiek nuo naujai planuojamų gatvių detaliojo plano ribose, 
tiek nuo esamų kelių (gatvių), kurios yra ties detaliojo plano ribomis: magistralinis kelias A13 Klaipėda-
Liepoja, rajoninis kelias Nr. 2215 (Tilžės g.), Klemiškės g., kiek toliau – Joniškės g. 

Atliekant triukšmo skaičiavimus, į modelį taip pat įtrauktas geležinkelio linijos triukšmas, įvertintas 
triukšmo lygis planuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse (atskirose aikštelėse numatyta nuo 100 iki 
1000 vietų automobiliams statyti) bei įvertintas triukšmo lygis stadione, simuliuojant situaciją, kad 
stadione vyksta koncertas arba sporto rungtynės ir triukšmo lygis siekia 85 dBA (vienodai dienos, vakaro 
ir nakties metu). Pagal detaliajame plane nustatytą statinių aukštingumo ribojimą stadionas negali būti 
aukštesnis nei 30 m. 
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5 pav. Triukšmo 3D modelis su reljefu, pastatais, gatvėmis, geležinkeliu, stadionu, stovėjimo aikštelėmis 

Triukšmo pasekmės  gyvenamajai bei visuomeninei aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus 
ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti 
higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
Nr. V-604. 

 
2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 
pagal HN 33:2011 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas 

L dienos,  
6-18 h, dBA 

L vakaro,  
18-22 h dBA 

L nakties,  
22-6 h dBA 

3. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

65 
 

60 
 

55 
 

4. 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) 
aplinkoje*, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

55 50 45 

*apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų 

 
Triukšmo lygis vertintas tose teritorijose, kur pagal detaliojo plano zonavimą gali iškilti  

gyvenamosios paskirties (vienbučiai, dvibučiai, daugiabučiai, bendrabučiai) bei visuomeminės paskirties 
pastatai. Tarp detaliajame plane suplanuotų visuomeninės paskirties pastatų, kuriems taikomi  triukšmo 
ribiniai dydžiai pagal apibrėžimą4 higienos normoje HN 33:2011, patenka tokie objektai kaip mokykla, 
darželis, pirminės sveikatos priežiūros centras, poliklinika, sportininkų apgyvendinimo pastatas. 
Detaliajame plane suplanuoti sporto paskirties pastatai (futbolo stadionas, lengvosios atletikos aikštė, 

                                                 
4 visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į statybos techninio 
reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatas priklausantis viešbučių, 
maitinimo, kultūros, mokslo (išskyrus mokslinio tyrimo institutus, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo 
(stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos), poilsio ar specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, 
pogrupiui. 
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sporto ir sveikatingumo salių kompleksas) nepatenka tarp visuomeninės paskirties pastatų pogrupių, 
kuriems taikomi triukšmo ribiniai dydžiai pagal higienos normos HN 33:2011 reikalavimus. Triukšmo 
šaltiniai ir teritorijos zonavimas pažymėtas triukšmo sklaidos žemėlapiuose (priedai Nr. 5). 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmo lygis iš kelių, geležinkelio, automobilių stovėjimo 
aikštelių ir stadiono lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 3, 
t.y. gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritorijose pagal 
detalųjį planą), veikiamoje transporto keliamo triukšmo.  

Atskirai apskaičiuota triukšmo sklaida iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu ir rezultatas 
lygintas su triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr 4, t.y. gyvenamųjų 
pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje (suplanuotose teritoritijose pagal detalųjį planą), 
išskyrus transporto sukeliamą triukšmą.  

 
Triukšmas vertintas šiais scenarijais: 
� 2020 m. suminis variantas be triukšmą mažinančių priemonių; 
� 2020 m. suminis variantas su triukšmo užtvaromis; 
� 2020 m. stadiono triukšmo renginio metu variantas. 
 
Skaičiavimų rezultatai 

Apskaičiuotas bendras (suminis) triukšmas (Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn) iš kelių, geležinkelio, 
automobilių stovėjimo aikštelių ir stadiono pateiktas triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. variantas 
be triukšmą mažinančių priemonių“. Skaičiavimai parodė, kad prie kai kurių teritorijų, kuriuose galima 
gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų statyba, reikalinga numatyti triukšmą mažinančias priemones, 
antraip triukšmo lygis viršytų ribines vertes daugiausia vakaro metu 1-4 dBA prie Klemiškės gatvės 
suplanuotose gyvenamosiose teritorijose (kvartalai Nr. 2, 4, 7, 16, 38 (žiūrėti Planuojamos teritorijos 
tvarkymo ir naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03)) bei 2-5 dBA netoli kelio A13 
suplanuotoje mišrioje gyvenamojoje teritorijoje (47 kvartalas (žiūrėti Planuojamos teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimų brėžinį Dok. Nr. 2013/43/MDP/04/03) Koncepcija), kurioje gali būti statomi ir 
visuomeminės paskirties pastatai. Pažymėtina, kad triukšmo lygis 47 kvartale vertintas už kelio A13 
apsaugos zonos (70 m pločio), nes pagal LR vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų 
žemės ir miško sąlygų patvirtinimo“ kelių apsaugos zonose draudžiama „6.1. statyti gyvenamuosius 
namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu“. Triukšmo sklaidos 
rezultatai be triukšmo mažinimo priemonių pateikti triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis 
variantas be triukšmą mažinančių priemonių“ (priedai Nr. 5). 

Siekiant, kad detaliojo plano sprendiniai atitiktų triukšmo higienos normos reikalavimus, 
reikalinga numatyti triukšmo užtvarų įrengimą tose vietose, kur prognozuojamas triukšmo ribinių dydžių 
viršijimas. Triukšmo užtvarų vieta pažymėta triukšmo sklaidos žemėlapiuose „2020 m. suminis variantas 
su triukšmo užtvaromis“ (priedai Nr. 5), specifikacijos nurodytos 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Informacija apie triukšmo užtvarų vietą ir specifikacijas  

Užtvaros vieta 
Užtvaros 
aukštis, m 

Užtvaros 
ilgis, m Užtvaros tipas ir rodikliai 

Palei 
Klemiškės 

gatvę 

prie 4 kvartalo 

3  

108 Tipas – absorbuojanti (neskaidri) arba dalinai 
absorbuojanti. Triukšmo užtvaros (visos 
konstrukcijos) garso ore silpninimo rodiklis DLR 

turi būti ne mažesnis nei 24 decibelai (pagal LST 
EN 1793-2 standartą), garso sugerties rodiklis 
DLα ne mažesnis nei 8 decibelai (pagal LST EN 
1793-1 standartą), neįskaitant skaidrios, triukšmą 
atspindinčios triukšmo užtvaros dalies. 

prie 2 kvartalo 294 
prie 7 kvartalo 418 

prie 16 ir 38 kvartalų 267 

                        prie 47 kvartalo 4,5 472 

 
Jeigu triukšmo užtvarų įrengimo vietose būtų planuojama įrengti nuovažas ar gatveles, užtvaros 

turi būti papildomai pratęsiamos užlenkiant po 10 m į nuovažų/gatvelių pusę. 
 

Prieš projektuojant triukšmo užtvaras, turi būti atlikti detalesni triukšmo skaičiavimai ir užtvaros 
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vietos bei parametrai patikslinti, atsižvelgiant į projektinį reljefą, pastatų išsidėstymą ir kt. aplinkybes. 
Atskirai atlikti triukšmo skaičiavimai iš stadiono į aplinkines teritorijas renginio metu parodė, kad 

prie artimiausios gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų statybos teritorijos triukšmo lygis 
neviršys 45 dBA dienos, vakaro ir nakties metu ir atitiks higienos normos HN 33:2011 2 lentelės eil. Nr. 
4 reikalavimus. Triukšmo sklaidos rezultatai pateikti triukšmo sklaidos žemėlapyje „2020 m. stadiono 
triukšmo renginio metu variantas“ (priedai Nr. 5). 

Jeigu įgyvendinant detaliojo plano sprendinius pasikeistų triukšmo lygį reglamentuojantys teisės 
aktai, triukšmo mažinimo priemonės ir jų kiekis turi būti parinktas, atsižvelgiant į aktualias teisės aktų 
redakcijas.   

 
Išvada 

Detaliajame plane numačius triukšmo užtvarų įrengimą, triukšmo ribiniai dydžiai neviršys 
higienos normos HN 33:2011 reikalavimų visose planuojamų gyvenamųjų namų ir visuomeninės 
paskirties pastatų statybos teritorijose. 

 
Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo 
valdymo ir kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus Klaipėdos miesto sav. tarybos 
sprendimu patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse.  

Bendrieji reikalavimai  
 Siekiant minimizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, 
nurodytų Triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo „Dėl 
dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių 
eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) VII skyriaus „Triukšmo prevencija, 
sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir priemonės statybų metu“ gyventojų apsauga nuo 
triukšmo statybų metu turi būti tokia: 

� neįrengti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose, 
netoli gyvenamųjų teritorijų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, rekomenduojama taikyti 
laikinas triukšmo užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimu; 

� iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri ar 
mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti nuo tankiausiai 
apgyvendintų teritorijų; 

� naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; 
� suderinti kelias reikšmingai triukšmingos operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. 
  
Specialieji reikalavimai 
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. Nr. T2-223 „Dėl 

triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“: 
14. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad 

naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų 
triukšmo ribinių dydžių; 

19. Gyvenamojoje aplinkoje valyti ir tvarkyti teritorijas, naudoti tam skirtą techniką, išvežti 
atliekas, krauti prekes, produkciją ir kitas medžiagas vakare ir naktį, savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 
22.00 val. iki 9 val. galima, nekeliant triukšmo ir netrikdant gyventojų ramybės; 

22. Draudžiama: 
22.3. tyliosiose viešose zonose, gyvenamųjų namų teritorijose darbo dienomis nuo 21.00 val. iki 

7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 20.00 iki 9.00 val. vykdyti ūkinę, gamybinę, statybų, 
remonto, rekonstrukcijos ar kitokią veiklą, kuri trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį 
arba miego kokybę; 

22.4. naudoti triukšmą keliančius rankinius, mechaninius (motorinius) prietaisus tyliosiose viešose 
zonose, kitose Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose vietose ir nustatytu laiku. 
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Vibracija 
Planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu neigiamas poveikis dėl vibracijos nenumatomas. 
 

Šviesa, Šiluma 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu šviesos ir šilumos taršos susidarymas 

nenumatomas. 
 

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė 
Planuojamos ūkinės veiklos statybos ir eksploatacijos metu jonizuojančios ir nejonizuojančios 

(elektromagnetinės) spinduliuotės susidarymas nenumatomas. 
 

TERITORIJ Ų PLANAVIMO DOKUMENT Ų SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTEL Ė 

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda 

2. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas 
UAB "Dujų sfera", Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230,  tel. 8-37-759028 

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas 
Teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalusis planas 

 4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais 
Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 
sprendimu Nr. T2-110, registracijos Nr. 07-22. 

 5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais –  
Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas patvirtintas Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T2-79 

 6. Status quo situacija 
Neįgyvendinant detaliojo plano sprendinių, nebūtų išpręsta planuojamos teritorijos infrastruktūra, 
nesuformuoti žemės sklypai sporto komplekso, socialinės infrastruktūros, gyvenamąjai statybai, nustatant 
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentus, pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, nebūtų 
teigiamo ilgalaikio poveikio teritorijos vystymo darnai, socialinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.  

 7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius 
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. 

 8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) 
Teigiamas ilgalaikis poveikis visuomeninei aplinkai, gyventojams. Sukuriamos naujos gyvenamosios, 
socialinės infrastruktūros, sporto komplekso bei želdynų teritorijos.  Bus suformuoti ir juridiškai įforminti 
sklypai, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentai. 

 Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) 
poveikis 

Neigiamas (trumpalaikis, 
ilgalaikis) poveikis 

 9. Sprendinio poveikis:   
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis, teritorija 
planuojama kompleksiškai, darniai 
vystomas kraštovaizdis ir miestovaizdis, 
padidės patrauklumas investicijoms. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Ekonominės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurtos naujos darbo vietos 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 
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Socialinės aplinkos požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis. Bus 
sukurti nauji traukos objektai: Sporto 
kompleksas, socialinė infrastruktūra, 
patraukli gyvenamoji teritorija, 
komercinis centras bei atskirųjų želdynų 
erdvės su žaidimų ir poilsio aikštelėmis,
pėsčiųjų takais. Visi pastatai ir takai bus 
pritaikyti žmonėms su negalia. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis. 
Planuojama veikla turės teigiamą įtaką 
planuojamos teritorijos aplinkos kokybei, 
kadangi numatomas kompleksinis visos 
teritorijos tvarkymas. Igyvendinus 
detaliojo plano sprendinius gamtinė 
aplinka, kraštovaizdžio estetinė kokybė 
pagerės (bus įrengtos viešosios erdvės, 
žaidimų aikštelės, teritorija bus 
apželdinta). Planuojamos teritorijos 
reljefo keitimas nenumatomas. 

Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Paveldosauginiu požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Saugaus eismo požiūriu Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 

Teigiamas ilgalaikis poveikis Neigiamas poveikis 
nenumatomas 

 10. Siūlomos alternatyvos poveikis: 
Teritorijos vystimo darnos ir (ar) 
planuojamos veiklos srities 
požiūriu 

 
 
 

 

Ekonominės aplinkos požiūriu   
Socialinės aplinkos požiūriu   
Gamtinės aplinkos ir 
kraštovaizdžio požiūriu 

 
 

 

Urbanistinio ir paveldo objektų 
požiūriu 

  

Transporto organizavimo ir 
parkavimo, normuojamų atstumų 
išlaikymo požiūriu 

  

Paveldosauginiu požiūriu   
Aplinkos kokybės ir higieninės 
būklės požiūriu 

  

Saugaus eismo požiūriu   
Valstybinės reikšmės 
automobilių kelių tinklo plėtros 
požiūriu 

  

 
 



Nr. Pavadinimas Matas kiekis kaina, 
tūkst. 
LT/vnt

k suma,  t ūkst. 
LT

kursas kaina, t ūkst. 
EUR/vnt

suma, t ūkst. 
EUR

A Sklypas ha 28,2176 1796,409 1,0 50690,351 3,4528 520,276 14680,940
1 Pagrindinis stadionas

1.1. Stadionai, kai aikštės 
danga speciali veja, 
bėgimo takų danga 
speciali

100m2 117 19,300 1,0 2258,100 3,4528 5,590 653,991

1.2. Tribūnos su patalpomis 
po tribūnomis

1 
žiūrovo 
vieta

8000 1,078 1,0 8624,000 3,4528 0,312 2497,683

VISO 1: 10882,100 3,4528 3151,674
2 Lengvosios atletikos 

lauko stadionas su 
įvairi ų sporto šak ų 
aikštel ėmis

2.1. Stadionai, kai aikštės 
danga speciali veja, 
bėgimo takų danga 
speciali

100m2 160 19,300 1,0 3088,000 3,4528 5,590 894,347

2.2. Tribūnos be patalpų po 
tribūnomis

1 
žiūrovo 
vieta

1000 0,195 1,0 195,000 3,4528 0,056 56,476

VISO 2: 3283,000 3,4528 950,823
3 Uždaras sporto 

kompleksas
3.1. Sporto paskirties 

pastatas
m3 270000 0,351 1,0 94770,000 3,4528 0,102 27447,289

VISO 3: 94770,000 3,4528 27447,289
4 Viešbutis sportinink ų 

apgyvendinimui
4.1. Viešbučių paskirties 

pastatas
m3 48000 0,664 1,0 31872,000 3,4528 0,192 9230,769

VISO 4: 31872,000 3,4528 9230,769
5 Vidaus susisiekimo 

komunikacijos
5.1. Automobilių stovėjimo 

aikštelės su 2 sluoksnių 
asfalto danga

1000m2 72 240,000 1,0 17280,000 3,4528 69,509 5004,634

5.2. Įvažiavimo keliai su 2 
sluoksnių asfalto danga

1000m2 12 199,000 1,0 2388,000 3,4528 57,634 691,613

5.3. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000m3 5,5 154,000 1,0 847,000 3,4528 44,601 245,308

5.4. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000m3 150 39,700 1,0 5955,000 3,4528 11,498 1724,687

VISO 5: 26470,000 3,4528 7666,242
6. Lauko vandentiekio 

tinklai
6.1. Plastikinis vamzdynas 

d400
km 0,8 1430,000 1,0 1144,000 3,4528 414,157 331,325

6.2. Plastikinis vamzdynas 
d50-100

km 3,6 328,000 1,0 1180,800 3,4528 94,995 341,983

VISO 6: 1,0 2324,800 3,4528 673,309
7. Ūkini ų nuotek ų lauko 

kanalizacijos tinklai

1. SPORTO KOMPLEKSAS
Aiškinamojo rašto priedas Nr. 1



7.1. Plastikinis vamzdynas 
d110-250

km 2,8 527,000 1,0 1475,600 3,4528 152,630 427,363

7.2. Plastikinis slėginis 
vamzdynas d90-110

km 0,7 227,000 1,0 158,900 3,4528 65,744 46,021

7.3. Siurblinė 10-200 m3/h kompl. 1 41,000 1,0 41,000 3,4528 11,874 11,874
VISO 7: 1,0 1675,500 3,4528 485,258

8. Lietaus nuotek ų lauko 
kanalizacijos tinklai

8.1. Plastikinis vamzdynas 
d110-250

km 5,7 527,000 1,0 3003,900 3,4528 152,630 869,990

8.2. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 0,8 601,000 1,0 480,800 3,4528 174,062 139,249

8.3. naftos gaudyklė 50 m3 ir 
smėliagaudė

kompl. 1 62,000 1,0 62,000 3,4528 17,956 17,956

VISO 8: 3546,700 3,4528 1027,195
9. Transformatorin ė, 

elektros tinklai
9.1. TP 2x630 kompl. 1 210,000 1,0 210,000 3,4528 60,820 60,820
9.2. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 3,8 149,000 1,0 566,200 3,4528 43,153 163,983

9.3. Elektros perdavimo 10 
kV kabelių linijos 3x50 - 
3x70

km 0,9 177,000 1,3 207,090 3,4528 51,263 59,977

VISO 9: 983,290 3,4528 284,780
10. Lauko apšvietimas

10.1. Elektros perdavimo 0,4 
kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 8,6 149,000 1,0 1281,400 3,4528 43,153 371,119

10.2. Atramos su šviestuvais vnt 287 4,800 1,0 1376,000 3,4528 1,390 398,517
VISO 10: 2657,400 3,4528 769,636

11. Lauko dujotiekio 
tinklai

11.1. Plastikinis vamzdynas 
iki DN50

km 1,7 113,000 1,0 192,100 3,4528 32,727 55,636

11.2. Plastikinis vamzdynas 
iki DN100

km 1,1 152,000 1,0 167,200 3,4528 44,022 48,424

VISO 11: 359,300 3,4528 104,060
12. Lauko ryši ų tinklai

12.1. 1 kanalo ryšių 
kanalizacija

km 2,9 136,000 1,0 394,400 3,4528 39,388 114,226

12.2. 2 kanalų ryšių 
kanalizacija

km 0,85 167,000 1,0 141,950 3,4528 48,367 41,112

VISO 12: 536,350 3,4528 155,338
VISO A - 1 - 12: 227725,991 3,4528 65954,006
Projektavimo darbai, 
inžinerinės paslaugos, 
5%

1,0 11386,300 3,4528 3297,700

VISO: 239112,290 3,4528 69251,706
Užsakovo rezervas 10% 1,0 23911,229 3,4528 6925,171

VISO: 263023,519 3,4528 76176,876



Nr. Pavadinimas Matas kiekis kaina, 
tūkst. 
LT/vnt

k suma,  t ūkst. 
LT

kursas kaina, 
tūkst. 
EUR/vnt

suma, 
tūkst. EUR

1 Vaikų darželis
1.1. Sklypas ha 1,1204 1796,409 1,0 2012,697 3,4528 520,276 582,917
1.2. Visuomeninis pastatas m3 9000 0,664 1,0 5976,000 3,4528 0,192 1730,769
1.3. Automobilių stovėjimo 

aikštelės su 2 sluoksnių 
asfalto danga

1000m2 0,3 240,000 1,0 72,000 3,4528 69,509 20,853

1.4. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 10,1 39,700 1,0 400,970 3,4528 11,498 116,129

1.5. Stadionai, kai aikštės 
danga paprasta veja, 
bėgimo takų danga 
asfaltas

100m2 40 13,300 1,0 532,000 3,4528 3,852 154,078

VISO 1: 8993,667 3,4528 2604,746
2 Mokykla

2.1. Sklypas ha 2,2128 1796,409 1,0 3975,094 3,4528 520,276 1151,267
2.2. Visuomeninis pastatas m3 18000 0,664 1,0 11952,000 3,4528 0,192 3461,538
2.3. Automobilių stovėjimo 

aikštelės su 2 sluoksnių 
asfalto danga

1000m2 0,9 240,000 1,0 216,000 3,4528 69,509 62,558

2.4. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 16,228 39,700 1,0 644,252 3,4528 11,498 186,588

2.5. Stadionai, kai aikštės 
danga paprasta veja, 
bėgimo takų danga 
asfaltas

100m2 30 13,300 1,0 399,000 3,4528 3,852 115,558

VISO 2: 17186,345 3,4528 4977,510
3 Sveikatos prieži ūros 

įstaiga
2.1. Sklypas ha 1,5768 1796,409 1,0 2832,578 3,4528 520,276 820,371
2.2. Visuomeninis pastatas m3 15300 0,664 1,0 10159,200 3,4528 0,192 2942,308
2.3. Automobilių stovėjimo 

aikštelės su 2 sluoksnių 
asfalto danga

1000m2 1,5 240,000 1,0 360,000 3,4528 69,509 104,263

2.4. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 12,568 39,700 1,0 498,950 3,4528 11,498 144,506

VISO 2: 13850,727 3,4528 4011,448
4 Gyvenamieji pastatai

2.1. Sklypai ha 46,6000 1796,409 1,0 83712,659 3,4528 520,276 24244,862
2.2. Pastatai, kai UT=0,4, 

UI=1,1
m3 206250 0,664 1,0 136950,000 3,4528 0,192 39663,462

2.3. Automobilių stovėjimo 
aikštelės su 2 sluoksnių 
asfalto danga

1000m2 116,5 240,000 1,0 27960,000 3,4528 69,509 8097,776

2.4. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 324,5 39,700 1,0 12882,650 3,4528 11,498 3731,073

VISO 2: 261505,309 3,4528 75737,173
5 Komerciniai pastatai

2.1. Sklypai ha 1,3074 1796,409 1,0 2348,625 3,4528 520,276 680,209

Aiškinamojo rašto priedas Nr. 2
2. VISUOMENINAI, GYVENAMIEJI, KOMERCINIAI PASTATAI



2.2. Pastatai, kai UT=0,4, 
UI=1,1

m3 42900 0,664 1,0 28485,600 3,4528 0,192 8250,000

2.3. Automobilių stovėjimo 
aikštelės su 2 sluoksnių 
asfalto danga

1000m2 3 240,000 1,0 720,000 3,4528 69,509 208,526

2.4. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 4,874 39,700 1,0 193,498 3,4528 11,498 56,041

VISO 2: 31747,723 3,4528 9194,776
VISO 1 - 5: 333283,772 3,4528 96525,652
Projektavimo darbai, 
inžinerinės paslaugos, 
5%

1,0 16664,189 3,4528 4826,283

VISO: 349947,960 3,4528 101351,935
Užsakovo rezervas 10% 1,0 34994,796 3,4528 10135,193

VISO: 384942,756 3,4528 111487,128



Nr. Pavadinimas Matas kiekis kaina, 
tūkst. 
LT/vnt

k suma, 
tūkst. LT

kursas kaina, 
tūkst. 
EUR/vnt

suma, 
tūkst. EUR

1 Kauno g. atkarpa šalia 
sporto komplekso (B 
kategorija)

1.1. Greito eismo arba 
pagrindinės gatvės (4 
eismo juostos)

km 1 7478,000 1,0 7478,000 3,4528 2165,778 2165,778

1.2. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000M2 3 154,000 1,0 462,000 3,4528 44,601 133,804

1.3. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 12 39,700 1,0 476,400 3,4528 11,498 137,975

1.4. Lauko vandentiekio 
tinklai

1.4.1. Plastikinis vamzdynas 
d50-100

km 1 328,000 1,0 328,000 3,4528 94,995 94,995

1.5. Ūkinių nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

1.5.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 1 601,000 1,0 601,000 3,4528 174,062 174,062

1.6. Lietaus nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

1.6.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 1 601,000 1,0 601,000 3,4528 174,062 174,062

1.7. Elektros tinklai
1.7.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 2 149,000 1,0 298,000 3,4528 43,153 86,307

1.7.2. Elektros perdavimo 10 
kV kabelių linijos 3x50 - 
3x70

km 1 177,000 1,0 177,000 3,4528 51,263 51,263

1.8. Lauko apšvietimas
1.8.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 2 149,000 1,0 298,000 3,4528 43,153 86,307

1.8.2. Atramos su šviestuvais vnt 133 4,800 1,0 640,000 3,4528 1,390 185,357
1.9. Lauko dujotiekio tinklai

1.9.1. Plastikinis vamzdynas 
iki DN100

km 1 152,000 1,0 152,000 3,4528 44,022 44,022

1.10. Lauko ryšių tinklai
1.10.1. 2 kanalų ryšių 

kanalizacija
km 1 167,000 1,0 167,000 3,4528 48,367 48,367

VISO 1: 11678,400 3,4528 3382,298
2 Gatvė, jungianti Tilž ės 

ir Klemišk ės g. (C 
kategorija)

2.1. Greito eismo arba 
pagrindinės gatvės (4 
eismo juostos)

km 1,622 7478,000 1,0 12129,316 3,4528 2165,778 3512,893

2.2. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000M2 8,921 154,000 1,0 1373,834 3,4528 44,601 397,890

2.3. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 11,354 39,700 1,0 450,754 3,4528 11,498 130,547

2.4. Lauko vandentiekio 
tinklai

3. GATVĖS, ŽELDYNAI
Aiškinamojo rašto priedas Nr. 3



2.4.1. Plastikinis vamzdynas 
d50-100

km 1,622 328,000 1,0 532,016 3,4528 94,995 154,082

2.5. Ūkinių nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

2.5.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 1,622 601,000 1,0 974,822 3,4528 174,062 282,328

2.6. Lietaus nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

2.6.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 1,622 601,000 1,0 974,822 3,4528 174,062 282,328

2.7. Elektros tinklai
2.7.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 3,244 149,000 1,0 483,356 3,4528 43,153 139,990

2.7.2. Elektros perdavimo 10 
kV kabelių linijos 3x50 - 
3x70

km 1,622 177,000 1,0 287,094 3,4528 51,263 83,148

2.8. Lauko apšvietimas
2.8.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 3,244 149,000 1,0 483,356 3,4528 43,153 139,990

2.8.2. Atramos su šviestuvais vnt 216 4,800 1,0 1038,080 3,4528 1,390 300,649
2.9. Lauko dujotiekio tinklai

2.9.1. Plastikinis vamzdynas 
iki DN100

km 1,622 152,000 1,0 246,544 3,4528 44,022 71,404

2.10. Lauko ryšių tinklai
2.10.1. 1 kanalo ryšių 

kanalizacija
km 1,622 136,000 1,0 220,592 3,4528 39,388 63,888

VISO 2: 19194,586 3,4528 5559,136
3 Kelio A13 dubliuojanti 

gatvė ir gatv ė šalia 
sporto komplekso (D 
kategorija)

3.1. Greito eismo arba 
pagrindinės gatvės (4 
eismo juostos)

km 1,1 7478,000 1,0 8225,800 3,4528 2165,778 2382,356

3.2. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000M2 2,2 154,000 1,0 338,800 3,4528 44,601 98,123

3.3. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 24,2 39,700 1,0 960,740 3,4528 11,498 278,250

3.4. Lauko vandentiekio 
tinklai

3.4.1. Plastikinis vamzdynas 
d50-100

km 1,1 328,000 1,0 360,800 3,4528 94,995 104,495

3.5. Ūkinių nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

3.5.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 1,1 601,000 1,0 661,100 3,4528 174,062 191,468

3.6. Lietaus nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

3.6.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 1,1 601,000 1,0 661,100 3,4528 174,062 191,468

3.7. Elektros tinklai
3.7.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 2,2 149,000 1,0 327,800 3,4528 43,153 94,937

3.7.2. Elektros perdavimo 10 
kV kabelių linijos 3x50 - 
3x70

km 1,1 177,000 1,0 194,700 3,4528 51,263 56,389



3.8. Lauko apšvietimas
3.8.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 2,2 149,000 1,0 327,800 3,4528 43,153 94,937

3.8.2. Atramos su šviestuvais vnt 147 4,800 1,0 704,000 3,4528 1,390 203,892
3.9. Lauko dujotiekio tinklai

3.9.1. Plastikinis vamzdynas 
iki DN100

km 1,1 152,000 1,0 167,200 3,4528 44,022 48,424

3.10. Lauko ryšių tinklai
3.10.1. 2 kanalų ryšių 

kanalizacija
km 1,1 167,000 1,0 183,700 3,4528 48,367 53,203

VISO 3: 13113,540 3,4528 3797,944
4 Barški ų gatvė (D 

kategorija)
4.1. Pagalbinės gatvės (2 

eismo juostos)
km 0,86 1641,000 1,0 1411,260 3,4528 475,266 408,729

4.2. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000M2 2,58 154,000 1,0 397,320 3,4528 44,601 115,072

4.3. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 5,59 39,700 1,0 221,923 3,4528 11,498 64,273

4.4. Lauko vandentiekio 
tinklai

4.4.1. Plastikinis vamzdynas 
d50-100

km 0 328,000 1,0 0,000 3,4528 94,995 0,000

4.5. Ūkinių nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

4.5.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 0 601,000 1,0 0,000 3,4528 174,062 0,000

4.6. Lietaus nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

4.6.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 0,86 601,000 1,0 516,860 3,4528 174,062 149,693

4.7. Elektros tinklai
4.7.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 1,72 149,000 1,0 256,280 3,4528 43,153 74,224

4.7.2. Elektros perdavimo 10 
kV kabelių linijos 3x50 - 
3x70

km 0,86 177,000 1,0 152,220 3,4528 51,263 44,086

4.8. Lauko apšvietimas
4.8.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 1,72 149,000 1,0 256,280 3,4528 43,153 74,224

4.8.2. Atramos su šviestuvais vnt 57 4,800 1,0 275,200 3,4528 1,390 79,703
4.9. Lauko dujotiekio tinklai

4.9.1. Plastikinis vamzdynas 
iki DN100

km 0,86 152,000 1,0 130,720 3,4528 44,022 37,859

4.10. Lauko ryšių tinklai
4.10.1. 1 kanalo ryšių 

kanalizacija
km 0,86 136,000 1,0 116,960 3,4528 39,388 33,874

VISO 4: 3735,023 3,4528 1081,737
5 Kitos D kategorijos 

gatvės
5.1. Pagalbinės gatvės (2 

eismo juostos)
km 2,86 1641,000 1,0 4693,260 3,4528 475,266 1359,262

5.2. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000M2 8,58 154,000 1,0 1321,320 3,4528 44,601 382,681



5.3. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 18,59 39,700 1,0 738,023 3,4528 11,498 213,746

5.4. Lauko vandentiekio 
tinklai

5.5.1. Plastikinis vamzdynas 
d50-100

km 2,86 328,000 1,0 938,080 3,4528 94,995 271,687

5.5. Ūkinių nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

5.5.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 2,86 601,000 1,0 1718,860 3,4528 174,062 497,816

5.6. Lietaus nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

5.6.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 2,86 601,000 1,0 1718,860 3,4528 174,062 497,816

5.7. Elektros tinklai
5.7.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 5,72 149,000 1,0 852,280 3,4528 43,153 246,837

5.7.2. Elektros perdavimo 10 
kV kabelių linijos 3x50 - 
3x70

km 2,86 177,000 1,0 506,220 3,4528 51,263 146,611

5.8. Lauko apšvietimas
5.8.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 5,72 149,000 1,0 852,280 3,4528 43,153 246,837

5.8.2. Atramos su šviestuvais vnt 191 4,800 1,0 915,200 3,4528 1,390 265,060
5.9. Lauko dujotiekio tinklai

5.9.1. Plastikinis vamzdynas 
iki DN100

km 2,86 152,000 1,0 434,720 3,4528 44,022 125,904

5.10. Lauko ryšių tinklai
5.10.1. 1 kanalo ryšių 

kanalizacija
km 2,86 136,000 1,0 388,960 3,4528 39,388 112,651

VISO 5: 15078,063 3,4528 4366,909
6 C2 kategorijos gatv ė

6.1. Pagrindinės gatvės (2 
eismo juostos)

km 0,5 1641,000 1,0 820,500 3,4528 475,266 237,633

6.2. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000M2 1,5 154,000 1,0 231,000 3,4528 44,601 66,902

6.3. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 3,25 39,700 1,0 129,025 3,4528 11,498 37,368

6.4. Lauko vandentiekio 
tinklai

6.4.1. Plastikinis vamzdynas 
d50-100

km 0,5 328,000 1,0 164,000 3,4528 94,995 47,498

6.5. Ūkinių nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

6.5.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 0,5 601,000 1,0 300,500 3,4528 174,062 87,031

6.6. Lietaus nuotekų lauko 
kanalizacijos tinklai

6.6.1. Plastikinis vamzdynas 
d315

km 0,5 601,000 1,0 300,500 3,4528 174,062 87,031

6.7. Elektros tinklai
6.7.1. Elektros perdavimo 0,4 

kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 1 149,000 1,0 149,000 3,4528 43,153 43,153

6.7.2. Elektros perdavimo 10 
kV kabelių linijos 3x50 - 
3x70

km 0,5 177,000 1,0 88,500 3,4528 51,263 25,631

6.8. Lauko apšvietimas



6.8.1. Elektros perdavimo 0,4 
kV kabelių linijos 4x50 - 
4x95

km 1 149,000 1,0 149,000 3,4528 43,153 43,153

6.8.2. Atramos su šviestuvais vnt 33 4,800 1,0 160,000 3,4528 1,390 46,339
6.9. Lauko dujotiekio tinklai

6.9.1. Plastikinis vamzdynas 
iki DN100

km 0,5 152,000 1,0 76,000 3,4528 44,022 22,011

6.10. Lauko ryšių tinklai
6.10.1. 1 kanalo ryšių 

kanalizacija
km 0,5 136,000 1,0 68,000 3,4528 39,388 19,694

VISO 6: 2636,025 3,4528 763,446
7 Bendro naudojimo 

žemės sklypai - 
želdynai

1000m2 38,078

7.1. Pėsčiųjų takai su betono 
plytelių, trinkelių danga

1000M2 1,9039 154,000 1,0 293,201 3,4528 44,601 84,917

7.2. Stadionai, kai aikštės 
danga paprasta veja, 
bėgimo takų danga 
asfaltas

100m2 250 9,000 1,0 2250,000 3,4528 2,607 651,645

7.3. Želdiniai: veja medžiai, 
krūmai

1000M2 11,174 39,700 1,0 443,612 3,4528 11,498 128,479

VISO 7: 2986,812 3,4528 865,041
VISO 1 - 7: 65786,424 3,4528 19053,065
Projektavimo darbai, 
inžinerinės paslaugos, 
5%

1,0 3289,321 3,4528 952,653

VISO: 69075,745 3,4528 20005,719
Užsakovo rezervas 10% 1,0 6907,575 3,4528 2000,572

VISO: 75983,320 3,4528 22006,291



Prognozė 2020 metams. 

NO2 sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu. 



 

Prognozė 2020 metams. 

SO2 sklaida 1h vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 

  



 

Prognozė 2020 metams. 

SO2 sklaida 24h vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 

  



 

Prognozė 2020 metams. 

Švino sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 

 

 

 



 

Prognozė 2020 metams. 

Benzeno sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu. 

 



 

Prognozė 2020 metams. 

CO sklaida 8h vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 



 

Prognozė 2020 metams. 

KD10 sklaida 24h vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 



 

Prognozė 2020 metams. 

KD10 sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 



 

Prognozė 2020 metams. 

KD2,5 sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 

 



 

Prognozė 2020 metams. 

NO2 sklaida 1h vidurkinimo laikotarpiu. 

 

 

  




















