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Sutartiniai žymėjimai

esam a "Park&Ride" aikštelė

planuojam a "Bike&Ride" aikštelė

siūlo m a elektro m obilių įkro vim o sto telė

planuojam as dviračių nuo m os punktas (pagal "Klaipė dos m iesto dviračių
takų infrastruktūros plė tros specialiajam e plane" num atytus sprendinius)

planuojam a dviračių saugykla (pagal "Klaipė dos m iesto dviračių takų
infrastruktūros plė tros specialiajam e plane" num atytus sprendinius)

planuojam a dviračių saugykla prie švietim o įstaigų ir bendrabučių
(pagal "Klaipė dos m iesto dviračių takų infrastruktūros plė tros specialiajam e
plane" num atytus sprendinius)

esam i dviračių takai
dviračių takų plė tra iki 2020 m . (pagal "Klaipė dos m iesto dviračių takų
infrastruktūros plė tros specialiajam e plane" num atytus sprendinius  I-am e
etape)
dviračių takų plė tra iki 2030 m . (pagal "Klaipė dos m iesto dviračių takų
infrastruktūros plė tros specialiajam e plane" num atytus  II-ojo ir III-ojo etapus)
siūlo m as viešojo transporto ir ko ordinuo tų šviesoforų valdy m o
plė tros koridorius
siūlo m as ko ordinuo tų šviesoforų valdy m o plė tros koridorius
greitųjų autobusų m aršrutų koridoriai, kuriuose siūlo m a didinti
reisų skaičių

siūlo m as kro vininio transporto koridorius
raudonoji auto m obilių parkavim o rinkliavų zona (siūlo m a didinti tarifus)
geltonoji auto m obilių parkavim o rinkliavų zona (siūlo m a didinti tarifus)
m ė lynoji  auto m obilių parkavim o rinkliavų zona

Esamos gatvės ir vietinės reikšmės keliai
A1 kategorijos gatv ė
A2 kategorijos gatv ė
B1 kategorijos gatv ė
B2 kategorijos gatv ė
C1 kategorijos gatv ė
C2 kategorijos gatv ė

priem iestinių autobusų m aršrutų reisų tankinim as

Greitųjų autob usų tvarkaraščių tankinim as Tankinam i 5E, 6E, 8E autob usų maršrutai šiaurės – p ietų kryp tim i, mažinant reguliarių 5,
6 ir 8 maršrutų sąskaita
Autob usų reisai tankinam i 7, 22, 24, 25, 26, 27, 28 maršrutuose. Priem onė sietina ir su
pap ild om ų autob usų numatytiems maršrutams aptarnauti įsigijim u.
N umatom os p relim inarios vietos elektrom ob ilių įkrovim ų p unktų įrengim ui: 
L iep ų g. p rie KMSA, Pilies g., Turgaus aikštės, Dariaus ir Girėno g., H. Manto, Bangų g.,
Butsargių g. ir N aujosios perkėlos teritorijoje esančiose autom ob ilių stovėjim o aikštelėse.
Taip  p at p rie autob usų stoties ir Klaip ėd os universitetinės ligoninės esančiose
autom ob ilių stovėjim o aikštelėse.
Įrengiam os viešojo transp orto juostos:
•	nuo Sm iltelės g. iki Klaip ėd os g. (Sm iltelės g., Taikos p r., Tiltų g., H. Manto g., L iep ojos g.);
•	Taikos p r. ir jo tęsinyje nuo Sm iltelės g. iki Š iaurės p r.;
•	V ingio g., Minijos g., Pilies g., N aujojoje U osto g., Š ilutės p l., Mokyklos g., Priestočio g.
(p ratęsus Statyb ininkų p r. (Š ilutės p l.-141 kelias), išvysčius N emuno g. ir rekonstravus
Baltijos p r. sankryžas sumažėtų krovininio transp orto srautai Š ilutės p l. ir Minijos g.,
tod ėl galima numatyti įrengti viešojo susisiekim o juostas Š ilutės p l., Mokyklos g.,
Priestočio g. ir Minijos g.);
V iešojo susisiekim o juostom is suteikiama teisė važiuoti:
1. lengviesiems autom ob iliam s, kurie p erveža 4 ir d augiau žm onių;
2. elektrom ob iliam s.
Minėtuose viešojo transp orto juostų įrengim o korid oriuose kartu d iegiama ir koord inuoto
šviesoforų vald ym o sistema. Sistema d iegiama pagal POSSE stud ijos 2 scenarijaus
1 op c iją (duomenys iš sankryžų perd uod am i
nuotolinio ryšio p riem onėm is). Įd iegiama pusiau adap tyvi ITS sistema, su galimyb e suteikti
p rioritetą viešajam transp ortui.
Krovininio transp orto korid orių įrengim as turi b ūti suderintas su infrastruktūros ob jektų p lėtros
p rojektais.
Siūlom i įrengti krovininio transp orto eism o korid orius rytų-vakarų šiuose ruožuose:
•	I korid orius – N emuno g., Baltijos p r., V ilniaus p l.;
•	II korid orius – Jūrininkų p r., Š ilutės p l. (nuo Jūrininkų p r. iki Statyb ininkų p r.), Statyb ininkų p r.
(nuo Š ilutės p l. iki kelio N r. 141);
•	III korid orius – p ietinis uosto išvažiavim as (įrengus p ietinį ap linkkelį) (Taikos p r. (nuo Jūrininkų p r.
iki p ietinio ap linkkelio), Kairių g., p ietinis ap linkkelis;
•	IV  korid orius – Š vyturio g. p ratęsim as, P. L id eikio g., Š iaurės p r., L iep ų g. (nuo Š iaurės p r. iki
kelio A13).
Krovinio transp orto susisiekim o p oreikių užtikrinim ui Klaip ėd os m ieste šiaurės-p ietų kryp tim i,
kurį lem ia logistikos ir gamyb os įm onių išsid ėstymas, siūlom a šį transp ortą kreip ti: 
•	Š ilutės p l. (tarp  Statyb ininkų p r. ir Tilžės g.) ir Mokyklos g. (tarp  Tilžės g. ir L iep ų g.); 
•	Minijos g. (tarp  Jūrininkų p r. ir Senosios Sm iltelės g.)
•	p lanuojama gatve lygiagrečia A13 keliui.
Krovininio transp orto korid orių sujungimas tarp  N emuno g. ir Minijos g. tiksli vieta nustatoma pagal
N emuno g. išvystym o p rojekto tikslius techninius sp rend inius (alternatyviai sujungimas vystom as
Senosios Sm iltelės g. arb a N evėžio g.). Krovininio transp orto įrengim o korid oriuose kartu
d iegiama ir koord inuoto šviesoforų vald ym o sistema. Sistema d iegiama pagal POSSE stud ijos
2 scenarijaus 1 op c iją (duom enys iš sankryžų perd uod am i nuotolinio ryšio p riem onėm is).
Įd iegiama pusiau adap tyvi ITS sistema, su galim yb e suteikti p rioritetą viešajam transp ortui.
Plėtra vykd om a vad ovaujantis "Klaip ėd os m iesto dviračių takų infrastruktūtos p lėtros
specialiajame p lane" numatyta I-ojo etap o d viračių infrastruktūros p lėtra.
Priem onės įgyvend inim ui vertinama, jog naujai p lanuojam ose ir rekonstruojam ose atkarp ose
įrengiama nauja trasos danga. 
Iki 2020 m . p lanuojama:
•	Rekonstruoti takų – ap ie 17 km;
•	N utiesti naujų takų – ap ie 46 km ;
•	Pastatyti p ėsčiųjų ir d viračių tiltą p er Danę – 1 ob jektas;
•	Įrengti d viračių stovus p rie švietim o įstaigų – 45 vnt.
N uom os punktų p lėtra vykd om a vad ovaujantis "Klaip ėd os m iesto dviračių takų infrastruktūros
p lėtros specialiajame p lane" numatytom is vietom is.
Park&Bike sistem os p unktų vietų parinkim as derinamas su  "Klaip ėd os m iesto dviračių takų
infrastruktūros p lėtros spec ialiajame p lane" numatytų trum p alaikės d viračių nuom os punktu
alokacija. 
Priem onė įgyvend intina esam os infrastruktūros pagrind u (esam ose autom ob ilių stovėjim o
aikštelėse). 
N umatom os p relim inarios vietos Park&Bike p unktų įrengim ui: 
L iep ų g., Pilies g., Turgaus aikštės, Dariaus ir Girėno g., H. Manto, Butsargių g. ir autob usų
stoties.
Plėtra vykd om a vad ovaujantis "Klaip ėd os m iesto dviračių takų infrastruktūros p lėtros
specialiajame p lane" numatytų II-ojo ir III-ojo etap ų d viračių infrastruktūros p lėtra. Priem onės
įgyvend inim ui vertinama, jog naujai p lanuojam ose ir rekonstruojam ose atkarp ose įrengiama
nauja trasos danga.
Iki 2030 m . p lanuojama:
•	Rekonstruoti takų – ap ie 23 km;
•	N utiesti naujų takų – ap ie 152 km ;
•	Įrengti d viračių saugyklas -25 vnt.
Parkavim o galim yb ių rib ojim as centrinėje m iesto dalyje  sietinas su p arkavim o tarifų d id inim u.
Priem onė neturėtų b ūti taikom a Park&Bike sistem os aikštelėse. Priem onės įgyvend inim as
turėtų įgyvend inamas tik p agerinus viešojo transp orto ir b evariklio transp orto sąlygas.

Priem iesčio viešojo susisiekim o tvarkaraščių
tankinim as
Elektrom ob ilių skatinim o įkrovim o aikštelių
tinklo įrengim as

Koord inuoto šviesoforų vald ym o sistem os
d iegim as, suteikiant p rioritetą viešajam
transp ortui b ei viešojo transp orto juostų
įrengim as

Krovininio transp orto korid orių įrengim as

Pėsčiųjų ir d viračių infrastruktūros
rekonstravimas ir p lėtra magistralinėse
Klaip ėd os m iesto dviračių trasose iki 2020 m .

Dviračių nuom os punktai

Park&Bike sistem os d iegim as

Pėsčiųjų ir d viračių infrastruktūros
rekonstravimas ir p lėtra iki 2030 m .

Parkavim o galim yb ių rib ojim as centrinėje
m iesto dalyje

Darnaus judumo skatinimo
priemonės vaizduojamos schemoje Pastabos dėl priemonių įgyvendinimo

Darnaus judumo skatinimo
priemonės nevaizduojamos schemoje Pastabos dėl priemonių įgyvendinimo

Rengiant edukacines ir skatinam ąsias p rogram as turi b ūti skiriamas ypatingas d ėmesys m iesto
viešojo transp orto p op uliarinim ui ir jo p ranašum ų p rieš lengvuosius autom ob ilius atskleid im ui.

Form uojant gyventojų jud um o įp ročių kaitą, tikslinga esam oje susisiekim o sistem oje d iegti
vieningo b ilieto sistem ą, kurios pagrind u b ūtų sujungtos viešojo transp orto, autom ob ilių statym o
rinkliavų ir d viračių nuom os ap m okėjim o sistem os. V ieningo b ilieto sistema turi b ūti siekiama
integruoti m iesto ir p riem iesčio autob usų maršrutus ir tvarkaraščius.
N aujų autob usų įsigijim as sietinas su ekologiškų (dujinių) autob usų įsigijim u. N auji autob usai turi
sudaryti p rielaid as aktyviau naud otis viešojo transp orto sistema ir p ad id inti teikiam ų p aslaugų
kokyb ę. Planuojamas kiekis - 50 vnt.

Darnaus judum o p lano p arengim as

V iešojo transp orto, bevariklio ir
elektrom ob ilių skatinim o edukacinės ir
skatinam osios p rogram os

Š vietim o įstaigų d arb o laiko vėlinim as
5-12 klasių m oksleiviams (nuo 9 val.),
stovėjim o rib ojim as greta m okyklų esančiose
teritorijose
V ieningo b ilieto sistem os d iegimas

V iešojo transp orto p arko atnaujinim as

Pastaba:
Klaip ėd os m iesto susisiekim o p lėtros galimyb ių stud ijos pateikiam i ir kiti su darnaus judum o skatinim o p riem onėm is susiję tekstiniai pasiūlymai
(žr. skyrių „Siūlom i veiksmai ir p riem onės esamai susisiekim o sistemai tob ulinti“).

KL AIPĖDOS MIESTO SU SISIEKIMO
PL ĖTROS GAL IMYBIŲ STU DIJA

DARNAUS JUDUMO SKATINIMO
PRIEMONIŲ IKI 2030 M. SCHEMA
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PV, susisiekim o sp ec ialistas
U rb anistikos sp ec ialistas
Susisiekim o sp ec ialistas
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KLAIP ĖDOS MIESTO SUSISIEKIMO
P LĖTROS GALIMYBIŲ  STUDIJA

SUSISIEKIMO INFR ASTR UKTŪR OS
PLĖTR OS PASIŪLYMŲ IKI 2030 M.
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M1:20 000

P V, su sisiekim o spec ialistas
Urbanistikos spec ialistas
Su sisiekim o spec ialistas
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Žym ėjim as
sc h em oje Priem onė Pastabos d ėl priem onės įgyvend inim o

Tilžės g. rekonstrav im as P riem onė įgyvendinama etapais: I etapas apim a
Šilu tės pl. ir Tilžės g. žiedinės sankryžos rekonstru kc iją
ir Tilžės g. atkarpos nu o Šilu tės pl. iki gel. pervažos
rekonstru kc iją; II etapas – Tilžės g. kelio rekonstru kc ija
nu o gel. pervažos iki Jakų žiedo.

P ajūrio g. rekonstrav im as

Tilto per Danės u pę statyba bei Danės g. ir
Bang ų g. su ju ng im as nau jai tiesiama Bastio-
nų g.
Tiltų g. pritaikymas tik pėsčiųjų ir dv iračių
eism u i.

P riem onės įgyvendinim as su sisiekim o sistem os požiūriu
nedu oda nau dos. P riem onės įgyvendinim as sietinas su
kitų soc ialinių, ekonom inių ir m iesto teritorijų plėtros
prioritetų įgyvendinim u  – ku ltūros paveldo apsau ga,
pėsčiųjų zonos centrinėje m iesto dalyje form av im u  ir pan.

Danės g. tęsinio įreng im as iki Artojų g.

P riem onės įgyvendinim as sietinas su  tik su  tilto per Danės
u pę statyb os ir priem onės rezu ltatų tęstinu m u  ir bendru
su sisiekim o situ ac ijos nu m atom oje teritorijoje pagerinim u .

Miestui aktualūs ir reikalingi infrastruktūros vystym o projektai iki 2020 m . (trum pasis laikotarpis)
1 Statyb ininkų pr. pratęsim as nu o Šilu tės pl.

per pram onės teritoriją iki 141 kelio
Įgyvendinu s priem onę, tu ri būti nu m atom as krov ininio
transporto eism as rib ojamas Statyb ininkų pr. tarp
Minijos g. ir Šilu tės pl.

P amario g. rekonstrav im as nu o P . Lideikio g.
iki Karklės gyvenv ietės
M. Jankau s g. pratęsim as su ju ng iant
P am ario g. ir Medelyno g.

3 Nem u no g. išvystym o projektas P riem onė įgyvendintina tokiu  atveju , jei nu m atom a,
jog krov ininis eism as iš/į u osto teritorijos b u s kreipiam as
per Nem u no g. ir nevažiu os į lyg iag rečias m iesto gatves.
Nem u no g. įsikirtim as į Minijos g. gali būti vystom as
alternatyv iai per Nev ėžio g. arba Senosios Sm iltelės g. 
Nem u no g. įsikirtim o v ietos parinkim as derinamas su
Klaipėdos m iesto sav ivaldyb ės adm inistrac ija, Klaipėdos
valstyb inio jūrų u osto direkc ija ir kitom is su interesu otom is
pu sėm is, reng iant sprendinio tec h ninę doku m entac iją.

9 Klem iškės g. rekonstru kc ija
Miestui aktualūs ir reikalingi infrastruktūros vystym o projektai iki 2030 m . (ilgasis laikotarpis)

10

11

12
13

14

15

Rekonstru oti m iesto ir u osto centrinį įvažia-
v im ą su  2 lyg ių sankryžom is Vilniau s pl., 
Baltijos pr. iki Nem u no g.

P riem onė įgyvendintina etapais:
I etapas – atkarpa Vilniau s g. ir Šilu tės pl. žiedo
rekonstru kc ija;
II etapas - Baltijos pr. ir Taikos pr. žiedo rekonstru kc ija.

Gatv ės, einančios lyg iag rečiai mag istralei
A13, nu o Liepų g. iki Vilniau s pl. tiesim as

Tikslinga priem onę įgyvendinti 2 etapais:
I-u oju  etapu  tiesiama gatv ės atkarpa nu o Vilniau s pl. iki
Tilžės g. bei įreng iam a skirting ų lyg ių sankryža su  Vilniau s pl.;
II-u oju  etapu  tiesiama gatv ė nu o Tilžės g. iki Liepų g.
P riem onės įgyvendinim u i reikalinga pareng ti detalųjį
(arba spec ialųjį) planą (teritorijos tarp Jau nystės g.,
Liepų g. ir mag istralinio kelio A13), nu m atant teritorijos
nau dojim o reg lamentu s, su form u ojant reikalingas
teritorijas gatv ės tiesim u i pagal bendrojo plano sprendiniu s.

P ietinio išvažiav im o iš u osto projektas
Švytu rio g. tęsinio iki P. Lideikio g. tiesim as P riem onė įgyvendintina etapais:

I etapas – atkarpa nu o Nau josios Uosto g.iki Malūnininkų g.
II etapas – atkarpa Švytu rio g. iki Lideikio g.
P riem onės įgyvendinim u i nėra su form u oti sklypai, neatliktos
žem ės paėm im o v isu om enės poreikiam s procedūrom s,
nepareng tas detalu sis ar spec ialu sis planai.
Atsižvelg iant į tai, priem onės įgyvendinim u i reikalinga pareng ti
detalųjį arba spec ialųjį planą, nu m atant teritorijos nau dojim o
reg lamentu s, su form u ojant reikalingas teritorijas
gatv ės tiesim u i pagal bendrojo plano sprendiniu s.

Taikos pr. rekonstru kc ija iki 6 eism o ju ostų
atkarpoje nu o Tiltų iki Kau no g., nu m atant
v iešojo transporto ju ostas
Šilu tės pl. rekonstru kc ija iki 6 eism o ju ostų
atkarpoje tarp Tilžės ir Du bysos g.

16 P ilies g. ir Nau josios Uosto g. rekonstru kc ija
iki 6 eism o ju ostų atkarpoje tarp Minijos ir
Švytu rio gatv ių, nu m atant eism o ju ostą
v iešajam transportu i

P riem onė įgyvendintina ir du oda nau dą su sisiekim o sistemai
tik tokiu  atveju , jei kartu  platinim as ir tiltas per Danės u pę.

Geležinkeliai
esamas geležinkelio kelias
perspektyvinis geležinkelio kelias (pagal
„Klaipėdos geležinkelio stoties Pau osčio
kelyno specialu sis planas“ sprendiniu s I etape)
perspektyvinis geležinkelio kelias (pagal
„Klaipėdos geležinkelio stoties Pau osčio
kelyno specialu sis planas“ sprendiniu s II etape)
geležinkelio kelyno mažinimas centrinėje miesto
dalyje

Sutartiniai žymėjimai
Infrastruktū ros vystymo projektai iki 2020 m.

planu ojama gatvės rekonstru kcijos alternatyva
planu ojama gatvės rekonstru kcija
planu ojamas nau jos gatvės tiesimas
planu ojama nau jo tilto statyba

planu ojamas dviejų lygių sankirtos įrengimas

Infrastruktū ros vystymo projektai iki 2030 m.
planu ojamas dviejų lygių sankirtos įrengimas

planu ojama tilto rekonstru kcija

planu ojamas nau jos gatvės tiesimas
planu ojama gatvės rekonstru kcija

Esamos gatvės ir vietinės reikšmės keliai
A1 kategorijos gatvė
A2 kategorijos gatvė
B1 kategorijos gatvė
B2 kategorijos gatvė
C1 kategorijos gatvė
C2 kategorijos gatvė

Vandens keliai

ÆÎ esamas maž ų jų laivų u ostas, prieplau ka

ÆÎ planu ojamas maž ų jų laivų u ostas, prieplau ka

perspektyvinis vietinės reikšmės vidau s vandenų
kelias
vidau s vandenų kelias

Klaipėdos m iesto su sisiekim o plėtros galim yb ių stu dijoje pateikiam i ir kiti su  infrastru ktūros plėtra su siję tekstiniai pasiūlymai
(žr. skyrių „Siūlom i veiksm ai ir priem onės esamai su sisiekim o sistemai tob u linti“).
Danės u pėje v idau s vandens kelio infrastru ktūrą vystom a pagal Danės u pės slėnio teritorijos nu o Biržos tilto iki P alang os kelio (Klaipėdos
m iesto rib ose) spec ialiojo plano sprendiniu s.

Pastaba:


