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1. Įvadas 
 

Klaipėdos miesto prioritetinės teritorijos nustatytos įvertinus esamos būklės analizėje identifikuotas 

miesto raidos problemas, remiantis tvarios plėtros principais nustačius jų sprendimo galimybes, 

apibendrinus ir Klaipėdos miesto specifikai pritaikytus skirtingus plėtros prioritetų nustatymo modelius.  

Buvo suformuotos 3 galimos Klaipėdos miesto plėtros prioritetų alternatyvos, diskusijose su užsakovu 

bei interesų grupėmis nustatyta prioritetinė alternatyva – miesto centrinio branduolio stiprinimas. Kitos 

alternatyvos nagrinėjo miesto struktūros intensyvinimo bei išorinės plėtros rezervo išnaudojimo bei 

gamybinio potencialo stiprinimo galimybes 

2. Klaipėdos urbanistinės struktūros vystymo principai 

Šie principai suformuoti vertinant svarbiausius dabartinės Klaipėdos raidos iššūkius bei geriausias 

šiuolaikines miestų plėtros valdymo praktikas, kai miestų išdrikimui siekiama priešpastatyti 

atnaujinamas ir koncentruotai vystomas miestų centrines dalis, sukuriant ten kokybiškas paslaugas, 

gyvybingas viešąsias erdves, efektyvią infrastruktūrą bei pasiūlant ekonomiškai aktyviausiems 

visuomenės sluoksniams tinkamą būstą ir gyvenimo sąlygas, taip pat sukuriant skaidrias sąlygas 

investicijoms, sudarant galimybes tiek tradicinės gamybos, tiek ir išmaniosios ekonomikos plėtrai. Šie 

principai bus toliau detalizuojami ir tobulinami rengiant Klaipėdos miesto bendrąjį planą, tačiau šios 

principinės nuostatos jau įteisintos daugelyje Klaipėdos miesto teritorijų, strateginio planavimo 

dokumentų ir neturėtų iš esmės keistis. 

Klaipėdos urbanistinės struktūros vystymo principai nurodyti pridedamoje schemoje (pav.1): 

1. Išvystomas kompaktiškas patrauklus miesto branduolys, apjungiantis istorinį miesto centrą ir naujai 

besiformuojantį komercinį centrą abipus Taikos g.: 

1.1. Regeneruojamas Senamiestis, Naujamiestis, Vitė, didinamas centro viešųjų erdvių 

patrauklumas, sudaromos palankesnės sąlygos smulkaus verslo plėtrai; 

1.2. Plėtojamas naujasis komercinis miesto centras abipus Taikos gatvės, pritraukiamos naujos 

funkcijos, kuriama rišli viešųjų erdvių sistema; 

1.3. Formuojami nauji miesto centrų funkciniai ir erdviniai ryšiai su Kuršių marių akvatorija, 

kuriamos erdvės prie vandens, užtikrinamos viešųjų erdvių, užstatymo ir funkcinės jungtys tarp 

šių erdvių ir formuojamų centrų; 

1.4. Suformuojamos urbanizuotos teritorijos. Konvertuojamos buvusios pramoninės teritorijos 

rytinėje istorinio centro dalyje, apie Liepų gatvę, taip kuriant daugiafunkcinio miesto centro 

tąsą; 

1.5. Konvertuojamos teritorijos tarp Baltijos prospekto ir Kauno g., stiprinant besiformuojantį naująjį 

komercinį miesto centrą, kuriant čia daugiafunkcinę miesto dalį, formuojama rišli viešų erdvių 

sistema; 

1.6. Kompleksiškai atnaujinamos sovietinės statybos daugiabučių teritorijos tarp istorinio miesto ir 

komercinio miesto centrų bei piečiau Baltijos pr., iš esmės pagerinant būsto ir aplinkos kokybę, 

sudarant sąlygas formuotis daugiafunkciniam teritorijos naudojimui ir privačių investicijų 

pritraukimui. 
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2. Formuojama daugiacentrė miesto urbanistinė struktūra: 

2.1. Stiprinamas šiaurinis pocentris apie Klaipėdos universitetą, sudaromos sąlygos privačioms 

investicijoms jame; 

2.2. Pritraukiant privačias investicijas suformuojamas pietinis daugiafunkcinis miesto pocentris; 

2.3. Smiltynėje, Kuršių nerijoje plečiamos į rekreaciją orientuotos paslaugos, gerinami Smiltynės 

ryšiai su likusia miesto dalimi; 

2.4. Suformuojama pietinė rekreacinė teritorija prie Kuršių marių, įrengiamas į laivybą Kuršių 

mariose orientuotas rekreacinių laivų uostas, perkėla į Kuršių neriją, įvairiarūšio transporto 

terminalas, skirtas Neringai, Klaipėdos miestui ir regionui aptarnauti. 

3. Vystomas Klaipėdos jūrų uostas: 

3.1. Diferencijuojamos veiklos uoste, mažinant neigiamą poveikį gyventojams dėl tranzitinių 

krovinių srautų, aplinkos taršos ir triukšmo krovos darbų metu; 

3.2. Rekonstruojamas uosto laivybos kanalas pagal uosto plėtros planą, išgilinant ir pritaikant Post 

– Panamax klasės laivams, pagal poreikius rekonstruojamos esamos krantinės, kita uosto 

vidaus infrastruktūra; 

3.3. Plėtojamos gamybinės teritorijos ir logistikos terminalai už uosto ribų, užtikrinantys uosto 

krovos greitį ir efektyvumą, uosto veiklos daugiafunkciškumą, suformuojami tamprūs ir 

efektyvūs šių teritorijų ryšiai su krovos zonomis;  

3.4. Išvystoma uosto efektyviam funkcionavimui būtina išorės infrastruktūra; 

4. Stiprinamas miesto pramoninis potencialas: 

4.1. Išvystoma LEZ teritorija, pritraukiamos naujos gamybos įmonės; 

4.2. Suformuojama pietinė gamybinė teritorija su uostu susijusios gamybos ir sandėliavimo 

paslaugų plėtrai, įrengiami logistikos centrai, gamybai skirtos teritorijos. 

5. Stiprinamas miesto rekreacinis potencialas: 

5.1. Smiltynėje, Kuršių nerijoje suformuojamos į rekreaciją orientuotos paslaugos;  

5.2. Išvystomas regioninis sporto kompleksas greta A13 kelio; 

5.3. Įrengiama pietinė rekreacinė teritorija, sukuriama reikiama aptarnavimo ir paslaugų 

infrastruktūra; 

5.4. Atkuriamas Kaizerio Vilhelmo kanalas pritaikant rekreacinei laivybai, irklavimui; 

5.5. Įrengiamas vandens autobuso, kursuojančio tarp miesto centrų prieigos prie Kuršių marių 

taškų bei traukos taškų Smiltynėje maršrutas, didinantis miesto ir Smiltynės integralumą ir 

miesto rekreacinį potencialą; 

5.6. Užtikrinamas reguliarus susisiekimas su Neringos kurortais ir Pamario regiono uostais, taip 

sukuriant rekreacinių paslaugų plėtros visame regione galimybes, sudarant sąlygas privačioms 

investicijoms. 

6. Sukuriama miesto, uosto ir gamybinių teritorijų plėtros poreikiams adekvati infrastruktūra: 
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6.1. Įrengiamas Klaipėdos pietinis aplinkkelis, skirtas uosto pietinės dalies, pietinės rekreacinės 

teritorijos ir naujai formuojamos jungties su Kuršių Nerija aptarnavimui; 

6.2. Baigiamas formuoti struktūrinių miesto gatvių tinklas; 

6.3. Rekonstruojamas uosto centrinės dalies aptarnavimui skirtas Baltijos prospektas, 

humanizuojama jo aplinka, pritaikant augančiam krovininio transporto srautui, izoliuojant nuo 

gyvenamosios aplinkos, užtikrinant ryšius tarp abiejose prospekto pusėse esančių teritorijų; 

6.4. Sukuriama vandens keleivinio transporto infrastruktūra (vandens autobusai mieste ir 

greitaeigiai laivai ryšiams su Neringos kurortais ir Pamario regiono uostais); 

6.5. Įrengiamas geležinkelio aplinkkelis ties Giruliais;  

6.6. Suformuojamas pietinio geležinkelio uosto aprūpinimui koridorius per Pagėgius taip mažinant 

krovinių srautą per Klaipėdos miestą. 
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Pav. 1 Siūlomi Klaipėdos urbanistinės struktūros tolesnio vystymo principai 
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3. Klaipėdos miesto teritorijos suskirstymas pagal vystymo režimus 

Išskiriant Klaipėdos miesto teritorijos plėtros prioritetus, miesto teritorija suskirstyta pagal atskiroms jos 

dalims numatomus vystymo režimus. Remiantis galiojančiomis teritorijų planavimo normomis išskirti 

šie teritorijos vystymo režimai:  

1. Teritorijos be esminių pokyčių. Esminiai pokyčiai teritorijų funkcinėje ir fizinėje struktūroje 

nenumatomi. 

2. Saugojimas. Saugojimas nustatytas istoriniam Klaipėdos miesto centrui, kurio vertingąsias 

savybes būtina išsaugoti jų iš esmės nekeičiant. Teisės aktų nustatyta tvarka saugomose jo 

dalyse statyba gali būti vykdoma teisės aktų  nustatyta tvarka atliekant tvarkybos darbus: 

konservavimą, restauravimą, atkūrimą ar pritaikymą. Nauja statyba galima pratęsiant tai 

teritorijos daliai būdingus užstatymo principus, atkuriant sunaikintas urbanistinės struktūros 

dalis, baigiant formuoti viešųjų erdvių išklotines.  

3. Konversija (pertvarkymas). Tai – neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų (miesto centre ir 

jo prieigose esančios taršios ar neefektyvios pramonės) naujas (antrinis) panaudojimas plėtrai. 

Konversijos tikslai – didinti miesto funkcinės ir fizinės struktūros integralumą, sudaryti sąlygas 

taršos mažinimui, kurti palankią investicijoms aplinką, tolygiau išdėstyti gyvenamąsias 

teritorijas ir darbo vietas, sukurti sąlygas aplinkos, užstatymo, susisiekimo sistemos ir 

inžinerinės įrangos atnaujinimui urbanizuotoje gyvenamosios vietovės dalyje. Pertvarkomose 

teritorijose, kuriose buvo vykdoma tarši ūkinė veikla, turi būti atlikti gruntų tyrimai ir tęsiamas 

monitoringas dėl galimo grunto užterštumo cheminėmis medžiagomis. 

4. Modernizavimas. Tai urbanizuotų teritorijų fizinės ir (ar) funkcinės struktūros atnaujinimas, kai 

plėtra vykdoma išnaudojant vidinius teritorijos resursus iš esmės nekeičiant teritorijos 

naudojimo funkcinės struktūros ir fizinių parametrų. Šioms teritorijoms  būtinas kompleksinis 

užstatymo ir infrastruktūros, fizinės ir socialinės aplinkos atnaujinimas. 

Modernizuojamose teritorijose, rengiant kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus, 

įvertinus esamą socialinę, inžinerinę, susisiekimo infrastruktūrą, gyventojų ir darbo vietų 

skaičiaus santykį, nustatomi teritorijos funkcinės ir fizinės struktūros atnaujinimo ir vystymo 

principai. 

Modernizuojant urbanizuotas teritorijas nauja statyba gali būti numatoma: 

 pagal atskiram kvartalui būdingus užstatymo principus baigiant formuoti nebaigtas 

urbanistines struktūras; 

 specializuotuose centruose pritraukiant naujas funkcijas ar plečiant juose teikiamų 

paslaugų apimtis; 

 gyvenamųjų rajonų centruose plėtojant socialinę, paslaugų ir kitą infrastruktūrą; 

 naujai kuriamuose centruose vystant ir tobulinant jų daugiafunkcinę struktūrą ir 

formuojant jų reikšmę mieste atitinkančias užstatymo struktūras; 

 rekonstruojant užstatymą pagal kvartalui būdingus erdvinės struktūros principus, 

užstatymo morfologiją; 

 į monofunkcines miesto dalis pritraukiat naujas funkcijas, nesukeliančias neigiamo 

poveikio aplinkai; 
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 1940–1990 metų statybos gyvenamuosiuose rajonuose, jeigu numatoma statyba yra 

motyvuota esamos visų rūšių infrastruktūros išvystymo lygiu ir esamos būklės analizė 

rodo, kad rajono urbanistinė struktūra, užstatymo ir erdvių sistemos gali būti toliau 

vystomos ir papildomos naujais urbanistiniais elementais; 

Galimi modernizavimo būdai: 

 atgaivinimas (revitalizacija) – gyvybingumo grąžinimas degraduojančioms miesto 

struktūrinėms dalims, fizinės aplinkos kokybės, ekonominio aktyvumo, socialinės 

integracijos skatinimas. Revitalizuojant siekiama  naujų funkcijų pritraukimo, senųjų 

skatinimo, taip  pagyvinant socialinę ir ekonominę veiklą, naujų funkcinių, estetinių 

savybių suteikimo, teritorijos patrauklumo investicijoms augimo, gyvenimo kokybės 

gerėjimo, naujų, įvairesnių socialinių sluoksnių gyventojų pritraukimo; 

 humanizavimas (rehabilitacija) – miesto funkcionavimo neigiamo poveikio veikiamų 

teritorijų grąžinimas gyventojams, transporto srautų iškėlimas, pėsčiųjų zonų įrengimas 

ir panašiai; 

 atnaujinimas (renovacija) – pastatų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių 

atkūrimas ar pagerinimas, energetinio efektyvumo padidinimas, architektūrinės 

išraiškos atnaujinimas. Kompleksinė renovacija – kompleksinis gyvenamosios aplinkos 

ir inžinerinės įrangos atnaujinimas. Kompleksinė renovacija taip pat gali numatyti ir 

gyvenamosios aplinkos perplanavimą, dalinį pastatų griovimą ir naują statybą. 

5. Nauja plėtra. Tai neužstatytų teritorijų urbanizavimas. Urbanizuojamos teritorijos turi būti 

struktūrizuojamos (suskirstytos) į hierarchinius urbanistinius vienetus rajonus ir kvartalus.. 

Rekomenduojamas minimalus gyvenamojo kvartalo dydis - apie 300 gyventojų. Numatant 

plėtrą neužstatytose teritorijose būtina užtikrinti automagistralių, miesto greito eismo gatvių 

eismo nepertraukiamumą (jungtys su gretimo užstatymo gatvėmis galimos tik per kelių lygių 

sankryžas). Rekomenduojama, kad nauja plėtra sudarytų iki 20% visos plėtros mieste 

apimties. Pagrindinį plėtros teritorijų poreikį rekomenduojama realizuoti efektyviau naudojant 

jau užstatytų teritorijų modernizavimą, konversiją. 

Naujos plėtros teritorijos priskirtos antrojo ir trečiojo prioriteto teritorijoms. Antrojo prioriteto 

teritorijose savivaldybei rekomenduojama vystyti susisiekimo, socialinę ir (ar) inžinerinę 

infrastuktūrą, taip didinat šių teritorijų patrauklumą ir suteikiant gyvenamosios vietos 

pasirinkimo alternatyvą tiems gyventojams, kurie šiuo metu migruoja į Klaipėdos rajono 

teritoriją.  

Klaipėdos miesto teritorijos suskirstymas pagal atskiroms jos dalims numatomus 

vystymo režimus pateiktas schemoje žemiau ir pagrindiniame brėžinyje.  
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Pav. 2 Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos diferenciacija pagal prioritetinius vystymo 
režimus 
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3.1. Pagrindiniai skirtingų vystymo režimų teritorijų rodikliai 

Lentelė 1. Pagrindiniai skirtingų vystymo režimų teritorijų rodikliai 

Rodikliai Be 

esminių 

pokyčių 

Saugoji-

mas 

Konver-

sija 

Moderniza

-vimas 

Nauja 

plėtra 

Bendras teritorijos plotas 3629,9 191,7 489,2 1425,2 1860,9 

Bendro ploto dalis savivaldybės 

teritorijoje (proc.), neįskaičiuojant 

KVJU teritorijos ir Kuršių marių 

akvatorijos 

42,3 2,2 5,7 16,6 21,7 

Užstatymui tinkamos teritorijos* 

plotas, neįskaičiuojant KVJU 

teritorijos, infrastruktūros objektų 

ir koridorių ploto  

692,3 145,9 436,6 1118,7 1532,2 

Esamas gyventojų skaičius  10296 9633 2141 140500 718 

Gyventojų dalis nuo visų 

savivaldybės gyventojų (proc.)  

6,4 6,0 1,3 87,2 0,4 

Vaikų skaičius  1447 1297 228 19609 28 

Vaikų dalis bendrame gyventojų 

skaičiuje (proc.) 

14,1 13,5 10,6 14,0 3,9 

Pensinio amžiaus gyventojų 

skaičius  

1094 1803 320 24513 41 

Pensinio amžiaus gyventojų dalis 

bendrame gyventojų skaičiuje 

(proc.) 

10,6 18,7 14,9 17,4 5,7 

Bedarbių skaičius  618 606 152 10811 48 

Bedarbių dalis bendrame 

gyventojų skaičiuje (proc.) 

6,0 6,3 7,1 7,7 6,7 

Gyventojų su aukštuoju 

išsilavinimu skaičius  

3205 3341 639 30995 140 

Gyventojų su aukštuoju 

išsilavinimu dalis bendrame 

gyventojų skaičiuje (proc.) 

31,1 34,7 29,8 22,1 19,5 

Užstatymo tankis procentais 

(užstatymui tinkamoje teritorijoje) 

16,9 27,9 26,1 22,8 1,0 

Užstatymo intesyvumas 

(teritorijai, o ne sklypams)  

0,15 0,46 0,21 0,40 0,01 

Gyventojų tankis (užstatymui 

tinkamoje teritorijoje) gyv/ha 

14,9 66,0 4,9 125,6 0,5 

Teritorijos potencialas (galimas 

gyventojų skaičiaus padidėjimas) 

10.474 581 19.688 10.528 45.249 

Teritorijos potencialas (galimų 

investicijų apimtys kv.m.)  

523.698 29.063 984.404 526.397 2.262.433 
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*Užstatymui tinkama teritorija – teritorija, kurioje, remiantis galiojančio bendrojo plano sprendiniais, yra 

esamas arba galimas naujas užstatymas. 

 

PASTABOS: 

1. Skaičiuoti siekiami gyventojų tankiai - zonoje be esminių pokyčių 30 gyv/ha; saugojamoje zonoje 

70 gyv/ha; konversijos zonoje 50 gyv/ha; modernizuojamoje zonoje 150 gyv/ha; naujos plėtros 

zonoje 30 gyv/ha; 

2. Skaičiuotas investicinis potencialas - 50 kv.m./gyv; 

3. Į užstatymui tinkamą plotą neįskaičiuotas infrastruktūros objektų ir koridorių plotas (tame skaičiuje 

ir Klaipėdos uosto teritorija). 

 

 

Pav. 3 Visos miesto teritorijos balansas pagal vystymo režimus 
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Pav. 4 Užstatymui tinkamos miesto teritorijos balansas pagal vystymo režimus 

 

Pav. 5 Gyventojų sklaida skirtingo vystymo režimų teritorijose – esamas gyventojų skaičius 

 
 

692,3

145,9

436,6

1118,7

1532,2

Užstatymui tinkamos teritorijos plotas (ha)

Be esminių pokyčių

Saugojimas

Konversija

Modernizavimas

Nauja plėtra

10296 9633
2141

140500

718
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Be esminių pokyčių Saugojimas Konversija Modernizavimas Nauja plėtra



 
 

 

Klaipėdos miesto prioritetinių teritorijų identifikavimas. Sprendiniai                  Lapas 12 
 

 

Pav. 6 Skirtingo vystymo režimų teritorijų žmogiškasis potencialas – galimas gyventojų 
skaičiaus padidėjimas 
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4. Klaipėdos miesto teritorijos suskirstymas pagal plėtros prioritetus 

Klaipėdos mieste plėtros prioritetai nustatyti siekiant turimais ribotais resursais įgyvendinti miesto 

atnaujinimo uždavinius, miesto bendruomenei svarbiausius socialinės ir paslaugų infrastruktūros 

projektus, suteikti galimybę jauniems, šeimas kuriantiems žmonėms patrauklaus būsto plėtrai 

teritorijose su jau išvystyta visų rūšių infrastruktūra. Taip pat siekiama suteikti platesnį teritorijų 

pasirinkimą investicijoms, sudaromos sąlygos efektyviausiu būdu savivaldybei spręsti municipalinio 

būsto plėtros uždavinius. 

Pagal plėtros prioritetus Klaipėdos miesto suskirstyta į tris zonas: 

1. Pirmojo plėtros prioriteto zona. Tai miesto istorinis ir funkcinis branduolys, šiuo metu jau 

užstatytas, tačiau užstatymo ir viešų struktūros daug kur neužbaigtos, patraukliose plėtrai 

teritorijos likę neefektyviai veikiančios pramonės ir sandėliavimo įmonės, yra ir tiesiog 

nenaudojamų, devastuotų teritorijų. Pirmojo plėtros prioriteto  teritorija apima senamiestį, 

naujamiestį, Vitės kvartalą bei artimiausioje šios patraukliausios investicijoms teritorijos 

aplinkoje esančias teritorijas – konversines teritorijas abipus Danės upės, besiformuojantį 

naująjį miesto komercinį, paslaugų ir pramogų pocentrį ir apie jį esančius sovietinės statybos 

daugiabučių rajonus. Atskiroms pirmojo prioriteto teritorijoms dalims, atsižvelgiant į jų erdvinės ir 

funkcinės struktūros vertę ir išbaigtumą, turimą plėtros potencialą, numatyti skirtingi vystymo 

režimai. Nuo šios teritorijos atnaujinimo sėkmės priklausys tolesnis Klaipėdos miesto 

gyvybingumo augimas (sėkmės atveju) ar mažėjimas, Klaipėdos konkurencingumas regione, 

ypač konkuruojant su Klaipėdos rajonu dėl jaunesnio amžiaus gyventojų. 

2. Antrojo plėtros prioriteto zona. Tai – daugiausia sovietmečiu užstatyta miesto dalis, 

suskaidyta į monofunkcinius rajonus bei patraukliausiose plėtros kryptyse esantys paskutiniais 

dešimtmečiais suformuoti kvartalai. Taip pat antrajam plėtros prioritetui priskirtos 

patraukliausios naujos plėtros teritorijos, kuriose savivaldybei rekomenduojama vystyti 

susisiekimo, socialinę ir (ar) inžinerinę infrastuktūrą, taip didinat šių teritorijų patrauklumą ir 

suteikiant gyvenamosios vietos pasirinkimo alternatyvą tiems gyventojams, kurie šiuo metu 

migruoja į Klaipėdos rajono teritoriją. 

3. Trečiojo plėtros prioriteto zona.  Tai – daugiausia naujos plėtros teritorijos savivaldybės 

pakraščiuose bei natūraliomis kliūtimis nuo miesto branduolio atribotose teritorijose. Šias 

teritorijas rekomenduojama vystyti tiek, kiek atsakomybę už jų funkcionavimui reikalingos 

infrastruktūros išvystymą prisiims privatūs vystytojai. 

 

Klaipėdos miesto teritorijos suskirstymas pagal atskiroms jos dalims numatomus vystymo 

režimus pateiktas shemoje žemiau ir pagrindiniame brėžinyje.  
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Pav. 7 Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos diferenciacija pagal plėtros prioritetus 
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4.1. Pagrindiniai prioritetinių teritorijų rodikliai 

 

Lentelė 2. Pagrindiniai prioritetinių teritorijų rodikliai 

 

Rodikliai 

Pirmojo 

prioriteto 

teritorijos 

Antrojo 

prioriteto 

teritorijos 

Trečiojo 

prioriteto 

teritorijos 

Bendras teritorijos plotas 1016 3907 2677 

Bendro ploto dalis savivaldybės teritorijoje (proc.), 

neįskaičiuojant KVJU teritorijos ir Kuršių marių 

akvatorijos 

11,9 45,7 31,3 

Užstatymui tinkamos teritorijos plotas*, 

neįskaičiuojant KVJU teritorijos, infrastruktūros 

objektų ir koridorių ploto 

839 1555 1546 

Gyventojų skaičius  57581 98806 4891 

Gyventojų dalis nuo visų savivaldybės gyventojų 

(proc.)  

35,7 61,3 3,0 

Vaikų skaičius  7554 14399 459 

Vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje (proc.) 13,1 14,6 9,4 

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius  12316 14632 463 

Pensinio amžiaus gyventojų dalis bendrame 

gyventojų skaičiuje (proc.) 

21,4 14,8 9,5 

Bedarbių skaičius  4119 7674 274 

Bedarbių dalis bendrame gyventojų skaičiuje (proc.) 7,2 7,8 5,6 

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu skaičius  14384 22128 1221 

Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis bendrame 

gyventojų skaičiuje (proc.) 

25,0 22,4 25,0 

Užstatymo tankis procentais (užstatymui tinkamoje 

teritorijoje) 

21,1 17,2 5,3 

Užstatymo intesyvumas (teritorijai, o ne sklypams)  0,33 0,24 0,03 

Gyventojų tankis (užstatymui tinkamoje teritorijoje) 

gyv/ha 

68,6 63,5 3,2 

Teritorijos potencialas (galimas gyventojų skaičiaus 

padidėjimas) 

9539 25594 41489 

Teritorijos potencialas (galimų investicijų apimtys 

kv.m.)  

476950 1279700 2074450 

*Užstatymui tinkama teritorija – teritorija, kurioje, remiantis galiojančio bendrojo plano sprendiniais, yra 

esamas arba galimas naujas užstatymas. 

 

PASTABOS: 

1. Skaičiuoti siekiami gyventojų tankiai - 1p. zonoje 80 gyv/ha; 2p. zonoje 80 gyv/ha, 3p. zonoje 30 

gyv/ha.; 

2. Skaičiuotas investicinis potencialas - 50 kv.m./gyv; 

3. Į užstatymui tinkamą plotą neįskaičiuotas infrastruktūros objektų ir koridorių plotas (tame skaičiuje 

ir Klaipėdos uosto teritorija). 
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Pav. 8 Miesto teritorijos balansas pagal vystymo prioritetus 

 

Pav. 9 Užstatymui tinkamos teritorijos balansas pagal vystymo prioritetus 
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Pav. 10 Gyventojų pasiskirstymas ir potencialas pagal vystymo prioritetus 
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Lentelė 3. Svarbiausiųjų teritorijų esamos būklės ir potencialo palyginimas pagal plėtros prioritetus (teritorijų naudojimas nustatytas pagal 
galiojančio bendrojo plano sprendinius) 

 

Teritorijos  Teritorijų 
plotas 
(hа)  

Esamas 
užstatymo 
tankis  

Esamas 
užstatymo 
intensyvumas  

Siektinas 
užstatymo 
intensyvumas  

Esamas 
gyventojų 
skaičius  

Esamas 
gyventojų 
tankis 
(gyv/ha)  

Rekomenduojamas 
gyventojų tankis 
(gyv/ha)  

Pastatų 
bendrasis 
plotas 1 
gyventojui  

Gyventojų 
skaičiaus 
augimo 
potencialas  

Plėtros 
potencialas 
(kv. m.)   

Pirmojo prioriteto 
teritorijos  

          

bendro naudojimo 
teritorijos 

115          

gyvenamosios 264 21,7 0,55 0,6 55509 210 240 26 7892 125.947 

komercinės 91 47,2 0,55 1,2      594.257 

mišrios 45 24,3 0,38 1      276.105 

pramonės 
konvertuojamos 

184 27,6 0,22 0,8     17695 1.061.707 

pramonės 
modernizuojamos 

2 50,0 0,92 0,8       

visuomeninės 175 19,8 0,24 0,6      638.108 

Viso         25587 2.696.124 

Antrojo prioriteto 
teritorijos 

          

bendro naudojimo 
teritorijos 

292          

gyvenamosios 
mažaaukštės 

559 10,0 0,10 0,2 14153 25 30 41 2607 541.784 

gyvenamosios 
daugiaaukštės 

306 16,9 0,62 1 85775 281 330 22 15132 1.153.995 

komercinės 112 17,5 0,18 1,2      1.139.738 
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Teritorijos  Teritorijų 
plotas 
(hа)  

Esamas 
užstatymo 
tankis  

Esamas 
užstatymo 
intensyvumas  

Siektinas 
užstatymo 
intensyvumas  

Esamas 
gyventojų 
skaičius  

Esamas 
gyventojų 
tankis 
(gyv/ha)  

Rekomenduojamas 
gyventojų tankis 
(gyv/ha)  

Pastatų 
bendrasis 
plotas 1 
gyventojui  

Gyventojų 
skaičiaus 
augimo 
potencialas  

Plėtros 
potencialas 
(kv. m.)   

mišrios 0   1       

pramonės 
konvertuojamos 

142 24,4 0,19 0,8     14424 865.451 

pramonės 
modernizuojamos 

80 19,7 0,15 0,8      524.717 

visuomeninės 252 8,0 0,12 0,6      1.206.769 

Viso         32163 5.432.454 

Trečiojo prioriteto 
teritorijos 

          

bendro naudojimo 
teritorijos 

602          

gyvenamosios 898 3,0 0,02 0,3 4678 5 30 46 22262 2.477.968 

komercinės 193 2,5 0,02 1      1.895.477 

mišrios 0   1       

pramonės 
modernizuojamos 

346 6,0 0,04 0,8      2.639.127 

visuomeninės 75 1,9 0,02 0,6      433.780 

Viso         22262 7.446.352 

Viso mieste         80012 15.574.930 
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Pav. 11 Plėtros potencialo pasiskirstymas pagal teritorijų naudojimą pirmojo plėtros prioriteto 
teritorijose 

 
 

 

Pav. 12 Plėtros potencialo pasiskirstymas pagal teritorijų naudojimą antrojo plėtros prioriteto 
teritorijose 
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Pav. 13 Plėtros potencialo pasiskirstymas pagal teritorijų naudojimą trečiojo plėtros prioriteto 
teritorijose 
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Pav. 13 Gyventojų skaičiaus augimo potencialas skirtingų plėtros prioritetų teritorijose 

 
 

Pav. 14 Plėtros potencialas (kv.m.) skirtingų plėtros prioritetų teritorijose 
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5. Savivaldybės kompetencijoje esančios galimybės plėtros į prioritetinių 
teritorijų vystymą skatinimui  

Teritorijų plėtojimas įgyvendinamasb valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis, naudojant ES 

struktūrinių  bei pritraukiant privačias investicijas.  

5.1. Savivaldybės ir ES investicijos 

Savivaldybės investicijos į prioritetinių teritorijų patrauklumo didinimą  

1. Teritorijų planavimas, projektinių pasiūlymų rengimas: 

a. parengti projektinius siūlymus atskirų miesto dalių atgaivinimui (plėtojimui), nurodant tokio 

atgaivinimo (plėtojimo) principus, numatomas savivaldybės investicijas bei reikalavimus 

investuotojams; 

b. parengti prioritetinės teritorijos ar atskirų jos dalių „projektavimo kodus“ – reikalavimų 

techninių projektų rengimui bei pagrindinių techninių projektinių sprendimų sąvadus. 

Siūlomi atskiri „kodai“ Senamiesčiui, Naujamiesčiui, Vitei, naujai formuojamiems centrams, 

renovuojamiems gyvenamiesiems rajonams; 

c. parengti reikiamus teritorijų planavimo dokumentus (iš anksto, ar investuotojui 

pageidaujant), užtikrinančius aiškias ir vienodas sąlygas visiems potencialiems 

investuotojams.  

2. ES lėšų investavimas pagal integruotos teritorijos vystymo programą: 

Klaipėdos miesto savivaldybė patvirtino integruotą teritoriją, kurioje numatomos įgyvendinti 

priemonės pagal integruotos teritorijos vystymo programą, viešųjų materialinių ir (ar) 

nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis. Jomis 

pirmoje eilėje siekiama didinti miesto patrauklumą.  

3. Infrastruktūros plėtra savivaldybės biudžeto lėšomis: 

Savivaldybė teritorijų plėtojimui taip pat gali naudoti savo biudžeto lėšas ir investuoti į reikiamos 

infrastruktūros plėtrą pagal papildomas, tikslinės integruotos teritorijos plėtros programoje 

nenumatytus infrastruktūros objektus. Šios investicijos pirmoje eilėje turėtų apimti: 

a. Susisiekimo sistemos objektų atnaujinimą; 

b. Viešojo transporto sistemos plėtrą, P+R („park and ride“) sistemos diegimą; 

c. Pėsčiųjų, dviračių takų tinklo sukūrimą; 

d. Pagrindinių viešųjų erdvių atnaujinimą, funkcinių ryšių tarp  jų užtikrinimą. 
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5.2. Privačių investicijų į prioritetinių teritorijų plėtojimą skatinimas 

1. Savivaldybės taikomos mokestinės lengvatos privačioms investicijoms į prioritetinių teritorijų plėtrą: 

a. Atleidimas nuo žemės mokesčio ar jo minimalaus tarifo taikymas ribotam laiko periodui (5 

metai, 10 metų, pagal susitarimą su investuotoju), jei investicija prioritetinėje daroma pagal 

savivaldybės nustatytus reikalavimus, – savivaldybės tarybos patvirtintus projektinius 

pasiūlymus ar teritorijų planavimo dokumentus . Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto 

sąskaita sumažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti. 

b. Minimalaus nekilnojamo turto mokesčio tarifo taikymas ribotam laiko periodui (5 metai, 10 

metų, pagal susitarimą su investuotoju), jei investicija prioritetinėje daroma pagal savivaldybės 

nustatytus reikalavimus – savivaldybės tarybos patvirtintus projektinius pasiūlymus ar 

teritorijų planavimo dokumentus. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, intervale nuo 0,3 procento 

iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės, atsižvelgdamos į vieną 

arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, 

priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar 

nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų 

planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). 

c. Minimalių infrastruktūros plėtros įmokų taikymas prioritetinėje teritorijoje (įsigaliojus 

infrastruktūros plėtros įstatymui, pagal šio įstatymo kompetencijos ribose nustatomas galimybes). Iki 

infrastruktūros įstatymo įsigaliojimo savivaldybė gali taikyti skirtingas infrastruktūros plėtros 

priemones, aukštesnio prioriteto teritorijose mažinant investuotojo indėlį į savivaldybės 

kompetencijoje esančios infrastruktūros plėtros finansavimą ir šio indėlio didinimą žemesnio prioriteto 

teritorijose. 

2. Sąlygų mažinti atskirų objektų investicinius kaštus sudarymas, plėtojant bendrą miesto 

infrastruktūrą: 

a. Automobilių statymo vietų poreikių normatyvų mažinimas pagal Statybos techninį 

reglamentą STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

Savivaldybių tarybos gali suskirstyti miestų teritorijas į zonas, nustatydamos jose automobilių 

stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus, ne mažesnius kaip: 1 zona (miesto senamiestis ir centrinė 

dalis) – 0,5; 2 zona (teritorijos aplink 1 zoną) – 0,75; 3 zona (gyvenamieji, pramoniniai rajonai) – 1. 

Papildomai savivaldybių tarybos savo sprendimais nustato automobilių saugojimo ir stovėjimo 

normatyvų įgyvendinimo ypatumus: privalomos visuomeninių pastatų, daugiabučių namų automobilių 

stovėjimo vietos gali būti suprojektuotos ir įrengtos už statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribų, 

bet ne toliau kaip 300 m nuo įėjimų į šiuos statinius, tuo atveju jei yra sklypų savininkų susitarimas. 

Iki 20 % nustatyto visuomeninių pastatų, daugiabučių namų automobilių stovėjimo vietų normatyvo 

(išskyrus vietas žmonėms su negalia) įgyvendinimo ypatumus gali nustatyti savivaldybių tarybos 

savo sprendimais, teritorijų planavimo metu numatant atskirus sklypus automobilių saugykloms, 

galimybes automobilių stovėjimo vietas įrengti gatvių raudonųjų linijų ribose ir kitais būdais. 

Automobilių stovėjimo vietos, kurios įrengiamos už statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribų, turi 

būti įrengtos prieš statinio ar statinių grupės statybos užbaigimą. 
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Automobilių stovėjimo vietų skaičius konkrečiuose objektuose prioritetinėje teritorijoje 

mažinamas savivaldybei šioje teritorijoje plėtojant viešo transporto sistemą, P+R („park 

and ride“) sistemą, gerinant susisiekimo pėsčiomis ir dviračiais sąlygas.   

b. Savivaldybės investicijos į prioritetinių teritorijų susisiekimo, inžinerinės ir socialinės 

infrastruktūros plėtojimą – pirmiausia naudojant ES paramos lėšas bei savivaldybės 

biudžeto lėšas. Dabartiniu finansavimo periodu parama Klaipėdos miesto plėtrai teikiam 

pagal patvirtintą  pagal patvirtintą integruotos teritorijos vystymo programą. Savivaldybė 

taip pat turi galimybę finansuoti visų rūšių infrastruktūros plėtrą taip didinant gyvenimo  

kokybę teritorijoje bei jos patrauklumą privačioms investicijoms. 

3. Savivaldybė taip pat gali didinti mokestinę naštą taršioms, investicijas į gretimas teritorijas 

stabdančioms, gyvenimo kokybę pažeidžiančioms veikloms prioritetinėse teritorijose (ypač pirmojo 

prioriteto).  

Rekomenduojama skirtingas investicijų skatinimo priemones taikyti diferencijuojant jas pagal 

teritorijų prioritetus. 

 

Lentelė 2. Rekomenduojamas investicijų skatinimo priemonių diferencijavimas jas pagal 
teritorijų prioritetus. 

Investicijų skatinimo 

priemonės 

Pirmojo prioriteto 

teritorijos 

Antrojo prioriteto 

teritorijos 

Trečiojo prioriteto 

Žemės mokestis Rekomenduojama 

ribotam laiko periodui 

atleisti nuo žemės 

mokesčio ar taikyti jo 

minimalų tarifą  

Rekomenduojama 

ribotam laiko periodui 

taikyti sumažintą žemės 

mokesčio tarifą ar, 

išskirtiniais atvejais,  

atleisti nuo jo 

Bendra tvarka 

Nekilnojamo turto 

mokestis 

Rekomenduojama 

ribotam laiko periodui 

taikyti minimalų 

nekilnojamo turto 

mokesčio tarifą  

Rekomenduojama 

taikyti sumažintą 

nekilnojamo turto 

mokesčio tarifą ribotam 

laiko periodui 

Bendra tvarka 

Infrastruktūros plėtros 

įmokos 

Rekomenduojama 

taikyti minimalų 

infrastruktūros plėtros 

įmokų tarifą 

Rekomenduojama 

taikyti vidutinį 

infrastruktūros plėtros 

įmokų tarifą 

Rekomenduojama 

taikyti maksimalų 

infrastruktūros plėtros 

įmokų tarifą 
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Investicijų skatinimo 

priemonės 

Pirmojo prioriteto 

teritorijos 

Antrojo prioriteto 

teritorijos 

Trečiojo prioriteto 

Automobilių statymo 

vietų poreikio 

reglamentas 

Rekomenduojama 
mažinti automobilių 
statymo vietų poreikio 
normatyvą :  

k – 0,5 + papildomas 

teisės aktuose 

numatytas skatinimas, 

leidžiantis mažinti 

automobilių stovėjimo 

vietų skaičių 

Rekomenduojama 
mažinti automobilių 
statymo vietų poreikių 
normatyvą :  

k – 0,5-0,75 

Galiojančiuose STR 

numatytas stovėjimo 

vietų skaičius k- 1 

Investuotojo indėlis į 

miesto infrastruktūros 

(susisiekimo, 

inžinerinės, socialinės) 

plėtrą 

Savivaldybei 

rekomenduojama kurti 

visų rūšių infrastruktūrą 

taip didinant teritorijos 

patrauklumą privačioms 

investicijoms. 

 

Diferencijuotos plėtros 

skatinimo priemonės – 

savivaldybei 

rekomenduojama kurti 

infrastruktūrą 

visuomenei svarbiems 

objektams. 

Kitiems objektams 

taikoma bendra tvarka - 

investuotojas savo 

lėšomis visą savo 

vystomam objektui  

reikalingą infrastruktūrą 

Bendra tvarka - 

investuotojas savo 

lėšomis visą savo 

vystomam objektui  

reikalingą infrastruktūrą 

Su savivaldybės 

bendrajame plane 

nustatytu reglamentu 

nederančių veiklų 

papildomas 

apmokestinimas 

Rekomenduojamas 

maksimalių 

savivaldybės 

kompetencijoje esančių 

mokesčių tarifų 

taikymas taršioms 

veikloms šiose 

teritorijose 

Rekomenduojamas 

vidutinių savivaldybės 

kompetencijoje esančių 

mokesčių tarifų 

taikymas taršioms 

veikloms šiose 

teritorijose 

Bendra tvarka 

 

 

 

6. Prioritetinių teritorijų vystymo reglamentas  

 

Prioritetinių teritorijų vystymo reglamentas nustato savivaldybei rekomenduojamas investicijų skatinimo  

būdus ir apimtis priklausomai nuo teritorijos prioritetiškumo bei numatyto teritorijos vystymo režimo. 
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Lentelė 3. Prioritetinių teritorijų vystymo reglamentas :rekomenduojamos priemonės privačių investicijų į prioritetinių teritorijų plėtojimą 
skatinimui  

  

 

Teritorijų 
vystymo 
režimai 

Naujų privačių investicijų, atitinkančių savivaldybės nustatytas sąlygas, bei derančių su savivaldybės bendrajame plane 
nustatytu reglamentu, skatinimo priemonės  

Su savivaldybės 
bendrajame plane 

nustatytu reglamentu 
nederančių veiklų 

papildomas 
apmokestinimas 

Žemės mokestis Nekilnojamo 
turto mokestis 

Infrastruktūros plėtros 
įmokos – įsigaliojus 

Infrastruktūros 
įstatymui 

Automobilių statymo 
vietų poreikio 
reglamentas 

Investuotojo indėlis į miesto 
infrastruktūros (susisiekimo, 

inžinerinės, socialinės) plėtrą - kol 
neįsigaliojo infrastruktūros įstatymas  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Teritorijos 
be 

esminių 
pokyčių 

Pirmojo ir antrojo prioriteto teritorijos 

Bendra tvarka Bendra tvarka Rekomenduojama 
taikyti vidutinį 

infrastruktūros plėtros 
įmokų tarifą 

Galiojančiuose STR 
numatytas stovėjimo 
vietų skaičius, k - 1 

Investuotojas savo lėšomis sukuria  
visą savo vystomam objektui  

reikalingą infrastruktūrą, savivaldybei 
rekomenduojama kurti infrastruktūrą 

visuomenei svarbiems objektams 

Bendra tvarka 

Trečiojo prioriteto teritorijos 

Bendra tvarka Bendra tvarka Rekomenduojama 
taikyti maksimalų 

infrastruktūros plėtros 
įmokų tarifą 

Galiojančiuose STR 
numatytas stovėjimo 
vietų skaičius, k - 1 

Investuotojas savo lėšomis sukuria  
visą savo vystomam objektui  

reikalingą infrastruktūrą 

Bendra tvarka 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Saugoji-
mas  

Pirmojo prioriteto teritorijos 

Rekomenduojama 
ribotam laiko 

periodui atleisti 
nuo žemės 
mokesčio ar 

taikyti jo minimalų 
tarifą  

Rekomenduojama  
ribotam laiko 

periodui taikyti 
minimalų 

nekilnojamo turto 
mokesčio tarifą  

Rekomenduojama 
taikyti minimalų 
infrastruktūros 
plėtros įmokų 

tarifą  

Rekomenduojama mažinti 
automobilių statymo vietų 

poreikių normatyvą : k – 0,5 + 
papildomas teisės aktuose 

numatytas skatinimas, 
leidžiantis mažinti automobilių 

stovėjimo vietų skaičių.  

Savivaldybei 
rekomenduojama kurti 
visų rūšių infrastruktūrą 
taip didinant teritorijos 

patrauklumą privačioms 
investicijoms. 

Rekomenduojamas 
maksimalių savivaldybės 
kompetencijoje esančių 
mokesčių tarifų, taršos 
leidimų ir pan. taikymas 
taršioms veikloms šiose 

teritorijose 

 

Konver-
sija 

 

Pirmojo prioriteto teritorijos 

Rekomenduojama 
ribotam laiko 

periodui atleisti 
nuo žemės 
mokesčio ar 

taikyti jo minimalų 
tarifą 

Rekomenduojama  
ribotam laiko 

periodui taikyti 
minimalų 

nekilnojamo turto 
mokesčio tarifą  

Rekomenduojama 
taikyti minimalų 
infrastruktūros 
plėtros įmokų 

tarifą  

Rekomenduojama mažinti 
automobilių statymo vietų 

poreikių normatyvą : k – 0,5 + 
papildomas teisės aktuose 

numatytas skatinimas, 
leidžiantis mažinti automobilių 

stovėjimo vietų skaičių.  

Savivaldybei 
rekomenduojama kurti 
visų rūšių infrastruktūrą 
taip didinant teritorijos 

patrauklumą privačioms 
investicijoms. 

Rekomenduojamas 
maksimalių savivaldybės 
kompetencijoje esančių 
mokesčių tarifų, taršos 
leidimų ir pan. taikymas 
taršioms veikloms šiose 

teritorijose 

Antrojo prioriteto teritorijos 

Rekomenduojama 
ribotam laiko 

periodui atleisti 
nuo žemės 
mokesčio ar 

taikyti jo minimalų 
tarifą 

Rekomenduojama  
ribotam laiko 

periodui taikyti 
sumažintą 

nekilnojamo turto 
mokesčio tarifą  

Rekomenduojama 
taikyti vidutinį 
infrastruktūros 
plėtros įmokų 

tarifą  

Rekomenduojama mažinti 
automobilių statymo vietų 

poreikių normatyvą :  

k – 0,5-0,75 

Diferencijuotos priemonės 
– savivaldybei 

rekomenduojama kurti 
infrastruktūrą visuomenei 

svarbiems objektams. 

Kitiems objektams 
taikoma bendra tvarka - 

investuotojas savo 
lėšomis sukuria  visą savo 

vystomam objektui  
reikalingą  infrastruktūrą. 

Rekomenduojamas 
vidutinių savivaldybės 

kompetencijoje esančių 
mokesčių tarifų, taršos 
leidimų ir pan. taikymas 
taršioms veikloms šiose 

teritorijose 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Moderni-
zavimas 

Pirmojo prioriteto teritorijos 

Rekomenduojama 
ribotam laiko 

periodui atleisti 
nuo žemės 
mokesčio ar 

taikyti jo minimalų 
tarifą 

Rekomenduojama  
ribotam laiko 

periodui taikyti 
minimalų 

nekilnojamo turto 
mokesčio tarifą  

Rekomenduojama 
taikyti minimalų 
infrastruktūros 

plėtros įmokų tarifą  

Rekomenduojama mažinti 
automobilių statymo vietų 

poreikių normatyvą : k – 0,5 
+ papildomas teisės aktuose 

numatytas skatinimas, 
leidžiantis mažinti 

automobilių stovėjimo vietų 
skaičių.  

Savivaldybei 
rekomenduojama kurti 
visų rūšių infrastruktūrą 
taip didinant teritorijos 

patrauklumą privačioms 
investicijoms. 

Rekomenduojamas 
maksimalių savivaldybės 
kompetencijoje esančių 
mokesčių tarifų, taršos 
leidimų ir pan. taikymas 
taršioms veikloms šiose 

teritorijose 

Antrojo prioriteto teritorijos 

Rekomenduojama 
ribotam laiko 

periodui atleisti 
nuo žemės 
mokesčio ar 

taikyti jo minimalų 
tarifą 

Rekomenduojama  
ribotam laiko 

periodui taikyti 
sumažintą 

nekilnojamo turto 
mokesčio tarifą  

Rekomenduojama 
taikyti vidutinį 
infrastruktūros 

plėtros įmokų tarifą  

Rekomenduojama mažinti 
automobilių statymo vietų 

poreikių normatyvą :  

k – 0,5-0,75 

Diferencijuotos priemonės 
– savivaldybei 

rekomenduojama kurti 
infrastruktūrą visuomenei 

svarbiems objektams. 

Kitiems objektams 
taikoma bendra tvarka - 

investuotojas savo 
lėšomis sukuria reikiamą 
papildomą infrastruktūrą 

Rekomenduojamas 
vidutinių savivaldybės 

kompetencijoje esančių 
mokesčių tarifų, taršos 
leidimų ir pan. taikymas 
taršioms veikloms šiose 

teritorijose 

Trečiojo prioriteto teritorijos 

Bendra tvarka Bendra tvarka Rekomenduojama 
taikyti maksimalų 

infrastruktūros 
plėtros įmokų tarifą  

Galiojančiuose STR 
numatytas stovėjimo vietų 

skaičius k - 1 

Investuotojas savo 
lėšomis sukuria  visą savo 

vystomam objektui  
reikalingą  infrastruktūrą 

Bendra tvarka 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Nauja 
plėtra 

Antrojo prioriteto teritorijos 

Bendra tvarka Bendra tvarka Rekomenduojama 
taikyti vidutinį 
infrastruktūros 

plėtros įmokų tarifą.  

Galiojančiuose STR 
numatytas stovėjimo vietų 

skaičius k - 1 

Diferencijuotos priemonės 
– savivaldybei 

rekomenduojama kurti 
infrastruktūrą visuomenei 

svarbiems objektams. 

Kitiems objektams taikoma 
bendra tvarka - 

investuotojas savo lėšomis 
sukuria reikiamą papildomą 

infrastruktūrą. 

Rekomenduojamas 
vidutinių savivaldybės 

kompetencijoje esančių 
mokesčių tarifų, taršos 
leidimų ir pan. taikymas 
taršioms veikloms šiose 

teritorijose. 

Trečiojo prioriteto teritorijos 

Bendra tvarka. Bendra tvarka. Rekomenduojama 
taikyti maksimalų 

infrastruktūros 
plėtros įmokų tarifą.  

Galiojančiuose STR 
numatytas stovėjimo vietų 

skaičius k - 1 

Investuotojas savo lėšomis 
sukuria reikiamą papildomą 

infrastruktūrą. 

Bendra tvarka 
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7. Svarbiausios prioritetinių teritorijų plėtojimo priemonės 

 

Pirmojo prioriteto teritorijos – svarbiausios užtikrinant miesto gyvybingumą gerinant gyvenimo kokybę 

mieste bei siekiant didinti jo patrauklumą investicijoms. Miesto centrinė dalis ir apie ją esančios 

teritorijos taip pat tori patrauklų potencialą tiek municipalinio tiek ir privačiomis investicijomis vystomo 

būsto plėtrai, taip suteikiant galimybes turėti patrauklų modernų būstą ir gyventi greta 

funkcionuojančios miesto infrastruktūros. Todėl būtent pirmojo prioriteto teritorijose numatoma 

daugiausia pačios savivaldybės investicijų bei privačių investicijų skatinimo priemonių. 

 

Rekomenduojamos prioritetinės savivaldybės investicijos ir privačių investicijų skatinimas į šias 

teritorijas: 

1. Istorinį miesto centrą, siekiant jį atgaivinti, pritraukti naujas funkcijas, išsaugoti ir plėtoti 

gyvenamąją funkciją. Pagrindinės istorinio miesto centro dalys:– Senamiestis, 

Naujamiestis, Vitė, Lietuvninkų kvartalas: 

a. atnaujinti istorinio centro viešąsias erdves, didinti jų rišlumą, patrauklumą, įrangos 

kokybę bei saugumą; 

b. išnaudoti sunaikintų istorinių kvartalų atkūrimo galimybę siekiant pritraukti į centrą 

naujas veiklas, naujus gyventojus; 

c. taikyti maksimalias investicijų į šią teritoriją skatinimo priemones; 

2. Naujai formuojamą komercijos ir paslaugų pocentrį tarp Agluonos g., Taikos pr., Baltijos 

pr., Minijos g., išnaudojant ten jau veikiančių prekybos ir paslaugų centrų , visuomeninių ir  

rekreacinių objektų potencialą: 

a. sukurti objektus tarpusavyje bei su išoriniais traukos centrais, Kuršių mariomis 

jungiančią viešųjų erdvių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų  sistemą; 

b. formuoti šio pocentrio savitumą; 

c. skatinti privačias investicijas į naujų funkcijų (tame skaičiuje ir gyvenamosios) 

pritraukimą; 

3. Linijinio centro abipus Taikos pr. formavimą: 

a. atnaujinti bei tobulinti viešųjų erdvių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų sistemą, 

didinti jos rišlumą, patrauklumą, įrangos kokybę bei saugumą 

b. formuoti šio centro savitumą,  

c. skatinti privačias investicijas į naujų funkcijų (tame skaičiuje ir gyvenamosios) 

pritraukimą 

4. Neefektyviai naudojamų buvusių pramoninių teritorijų abipus Danės upės konversiją: 

a. sutvarkyti Danės upės pakrantes; 

b. sukurti reikiamą susisekimo ir inžinerinę infrastruktūrą;  

c. sukurti rišlią viešųjų erdvių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų  sistemą, 

identifikuoti ir formuoti šios teritorijos savitumo bruožus; 

d. skatinti privačias investicijas į naujų funkcijų (tame skaičiuje ir gyvenamosios) 

pritraukimą; 

5. Konversijai numatytas teritorijas tarp Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Kauno g. 

a. sukurti rišlią su naujai besiformuojančiu pocentrių susietą viešųjų erdvių, želdynų, 

pėsčiųjų ir dviračių takų  sistemą; 

b. formuoti šio pocentrio savitumą; 
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c. skatinti privačias investicijas į naujų funkcijų (tame skaičiuje ir gyvenamosios) 

pritraukimą 

6. Ryšių tarp egzistuojančių miesto centrų ir Kuršių marių akvatorijos stiprinimą, kuriant 

viešų erdvių sistemą ir pritraukiant naujas paslaugas į šias teritorijas: 

a. sukurti išorinius traukos centru, Kuršių marias jungiančią viešųjų erdvių, želdynų, 

pėsčiųjų ir dviračių takų  sistemą; 

b. formuoti šių teritorijų marinistinį savitumą; 

c. skatinti privačias investicijas į naujų funkcijų (tame skaičiuje ir gyvenamosios) 

pritraukimą 

7. Kompleksinį centrinės Klaipėdos dalies gyvenamųjų namų kvartalų regeneravimą; 

8. Rekreacinių teritorijų abipus Danės upę bei želdynų gyvenamuosiuose kvartaluose 

regeneravimą; 

9. Miesto rekreacinio potencialo Smiltynėje stiprinimą, formuojant promenadą palei vakarinį 

Kuršių marių krantą; 

10. Klaipėdos regioninio stadiono įkūrimą; 

11. Naujas teritorijas būstui statyti tarp kelio A13, Klemiškės g., Tylos g. bei Šilutės pl.: 

a. Reikiamos infrastruktūros sukūrimą; 

b. Municipalinio būsto fondo sukūrimą; 

12. Projektus gerinančius viso miesto urbanistinės struktūros kokybę: 

a. susisiekimo sistemos objektų plėtrą, įgyvendinant bendrojo plano sprendinius 

b. miesto inžinerinės infrastruktūros plėtrą - vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, 

lietaus nuotekų ir kitų infrastruktūrinės sistemų 

c. maršrutinio vandens transporto tarp abiejų marių krantų užtikrinimą; 

d. koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos įgyvendinimą;  

e. daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimą; 

f. visuomeninės paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimą; 

g. viešųjų erdvių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų sistemos atnaujinimą ir tolesnį 

formavimą, stiprinant atskirų miesto dalių savitumą 

 
  



 
 

 

Klaipėdos miesto prioritetinių teritorijų identifikavimas. Sprendiniai                  Lapas 33 
 

 

Pav. 15 Svarbiausios prioritetinių teritorijų plėtojimo priemonės 
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Teritorijos balansas (ha) 

Lentelė 4. Svarbiausių prioritetinių teritorijų balansas 

  Prioritetinės teritorijos  Plotas (ha) 

1 Esamas istorinis daugiafunkcinis miesto centras 178,6 

2 Naujai formuojamas komercijos ir paslaugų pocentris  84,5 

3 Linijinis centras abipus Taikos pr. 71,7 

4 Konvertuojamos teritorijos (abipus Danės) 155,9 

5 Konvertuojamos teritorijos (greta komercinio pocentrio) 47,7 

6 Miesto centrų prieigos prie marių zonos 32,3 

7 Atnaujinamos gyvenamosios teritorijos 305,4 

8 Regeneruojami sisteminiai miesto želdynai  94,3 

9 Kuršių marių promenados Smiltynėje suformavimas 42,7 

10 Regioninis Klaipėdos stadionas 47,4 

11 Naujų gyvenamųjų teritorijų plėtra 229,9 
 

Pav. 16 Svarbiausių prioritetinių teritorijų balansas 
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Konvertuojamos teritorijos  (abipus Danės)

Konvertuojamos teritorijos  (greta komercinio
pocentrio)

Miesto centrų prieigos prie marių zonos

Atnaujinamos gyvenamosios teritorijos

Regeneruojami sisteminiai miesto želdynai

Kuršių marių promenados Smiltynėje
suformavimas

Regioninis Klaipėdos stadionas

Naujų gyvenamųjų teritorijų plėtra



 
 

 

Klaipėdos miesto prioritetinių teritorijų identifikavimas. Sprendiniai                  Lapas 35 
 

 

 

Lentelė 5. Suplanuotos ir rekomenduojamos papildomos  Klaipėdos miesto savivaldybės investicijos į miesto prioritetinių plėtros tikslų 
įgyvendinimą 

  

Nr. 
sche-
moje 

Miesto teritorijos 
dalys  

Savivaldybės ir ES investicijos  

Reikalingiausios papildomos 
viešos investicijos 

Teritorijų planavimas, projektinių 
pasiūlymų rengimas 

Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, 
valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis 

numatomos įgyvendinti priemonės pagal integruotos 
teritorijos vystymo programą: 

1 2 3 4 5 

Pirmojo prioriteto teritorijos 

1. Esamas istorinis 
daugiafunkcinis 
miesto centras 

Ekonominės veikos atgaivinimo ir 
skatinimo studijos, viešųjų erdvių 
tvarkymo projektiniai pasiūlymai. 

Atskirų centro dalių– Senamiesčio, 
Naujamiesčio, Vitės, Lietuvninkų 
rajono tolesnio vystymo projektiniai 
pasiūlymai,  nustatantys viešųjų erdvių 
įrangos sprendimus ir rekomendacijas 
naujai statomų ir rekonstruojamų 
pastatų projektavimui, jų architektūrinei 
išraiškai. 

Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir 
prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje 

Bastionų gatvės tiesimas (I ir II etapai) 

Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos 
tilto) ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais. 

Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas;  

Atgimimo aikštės sutvarkymas;  

Jono kalnelio ir prieigų sutvarkymas; 

Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro 
konversija 

Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies 
teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir 
bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų 
tvarkybos darbai 

Jaunimo centro pastatų modernizavimas (Puodžių g. 1); 

Savarankiško gyvenimo namų steigimas socialinės rizikos 
asmenims (Viršutinė g.) 

Viešųjų erdvių , želdynų, gatvių 
ir pėsčiųjų takų įrangos 
atnaujinimas, dviračių takų 
sistemos kūrimas. 
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1 2 3 4 5 

2.  Naujai 
formuojamas 
komercijos ir 
paslaugų 
pocentris tarp 
Agluonos g., 
Taikos pr., 
Baltijos pr., 
Minijos g.  

Teritorijos formavimo urbanistinė 
koncepcija, detalizuojanti užstatymo ir 
viešų erdvių formavimo principus, jų 
tipologiją; numatanti rišlios, 
pagrindinius objektus jungiančios 
viešųjų erdvių sistemos suformavimą. 

Projektiniai pasiūlymai, nustatantys 
viešųjų erdvių įrangos sprendimus ir 
rekomendacijas naujai statomų ir 
rekonstruojamų pastatų projektavimui, 
jų architektūrinei išraiškai. 

 Viešųjų erdvių, želdynų, 
pėsčiųjų ir dviračių takų  
sistemos sukūrimas, 
formuojant šio pocentrio 
savitumą . 

3. Linijinis centras 
abipus Taikos pr. 

Gatvės užstatymo struktūros bei 
įvaizdžio formavimo projektiniai 
pasiūlymai, akcentuojant viešųjų erdvių 
tvarkymo principus, formuojant rišlią, 
pagrindinius objektus jungiančią 
pėsčiųjų ir dviračių takų sistemą, 
nustatant viešųjų erdvių įrangos 
sprendimus ir rekomendacijas naujai 
statomų ir rekonstruojamų pastatų 
projektavimui, jų architektūrinei 
išraiškai.  

Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-
osios iki Kauno g 

Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio 
tiltelio įrengimas 

Viešųjų erdvių, želdynų, 
pėsčiųjų ir dviračių takų  
sistemos kūrimas, įrangos 

atnaujinimas. 
 

4. Konversijai 
numatytos 
teritorijos abipus 
Danės upės 

Teritorijos konvertavimo principus – 
teritorijos naudojimą, formuojamą 
užstatymo ir viešųjų erdvių struktūrą 
apibrėžiančios urbanistinės 
koncepcijos, bei projektiniai 
pasiūlymai, nustatantys teritorijų 
savitumo formavimo reikalavimus. 

 Danės pakrantės tvarkymas 
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1 2 3 4 5 

5. Konversijai 
numatytos 
teritorijos tarp 
Taikos pr., 
Baltijos pr., 
Šilutės pl., 
Kauno g. 

Teritorijos konvertavimo principus – teritorijos 
naudojimą, formuojamą užstatymo ir viešųjų 
erdvių struktūrą, susietą su besiformuojančiu 
nauju komercijos ir paslaugų centru  
apibrėžiančios urbanistinės koncepcijos, bei 
projektiniai pasiūlymai, nustatantys teritorijų 
savitumo formavimo reikalavimus. 

Baltijos pr.–Minijos g. sankryžos rekonstrukcija. I–II 
etapai* 

Baltijos pr.–Taikos pr. sankryžos rekonstrukcija 

Baltijos pr.–Šilutės pl. sankryžos rekonstrukcija 

Patrauklių pėstiesiems ir 
dviratininkams ryšių tarp 
teritorijos ir pietinių 
gyvenamųjų rajonų 
perkertančių Baltijos pr. 
sukūrimas 

6. Miesto centrų 
prieigos prie 
marių zonos 

Teritorijos konvertavimo principus – teritorijos 
naudojimą, formuojamą užstatymo ir viešųjų 
erdvių struktūrą, susietą su besiformuojančiu 
nauju komercijos ir paslaugų centru  
apibrėžiančios urbanistinės koncepcijos, bei 
projektiniai pasiūlymai, nustatantys teritorijų 
savitumo formavimo, pastatų architektūrinės 
išraiškos reikalavimus. 

 Patrauklių viešųjų erdvių bei  
ryšių pėstiesiems ir 
dviratininkams tarp teritorijos ir 
miesto centrų suformavimas  

7. Kompleksiška 
esamų 
gyvenamųjų 
rajonų 
renovacija 

Kompleksiško renovavimo principus 
konkretiems rajonams nustatantys projektiniai 
pasiūlymai, diferencijuojantys viešąsias ir 
privačias (gyventojų bendrijų) erdves, 
nustatantys principinius sprendimus 
renovuojamam užstatymui, užstatymo 
tankinimo galimybes, infrastruktūros plėtros 
poreikį. 

Ąžuolyno giraitės sutvarkymas; 

Trinyčių tvenkinio ir teritorijos sutvarkymas; 

Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru 
statyba 

Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, įkuriant 
sporto paslaugų kompleksą; 

Kompleksinis kiemų tvarkymas prioritetą teikiant 
renovaciją atliekantiems namams; 

Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas; 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 
„Kauno atžalyno“ filialo plėtra (Kauno g. 49 

Laikino apnakvindinimo namų modernizavimas (Šilutės pl. 
8); 
Gyvenamojo rajono kvartalo bandomojo apšvietimo 
projekto įgyvendinimas. 

 
Papildoma parama 
gyventojams, investuojantiems 
į būsto ir aplinkos kokybinį 
pagerinimą 
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8. Regeneruojami 
sisteminiai miesto 
želdynai  

Atskirų želdynų regeneravimo 
projektiniai pasiūlymai. 

  

9. Kuršių marių 
promenados 
Smiltynėje 
suformavimas 

Teritorijos atgaivinimo principus - 
teritorijos naudojimą, formuojamą 
užstatymo struktūrą, viešų erdvių 
išdėstymą ir įrengimą, 
rekomendacijas naujai statomų ir 
rekonstruojamų pastatų 
projektavimui, jų architektūrinei 
išraiškai apibrėžiantys projektiniai 
pasiūlymai. 

 

 Patrauklių viešųjų erdvių bei  
ryšių pėstiesiems ir 
dviratininkams suformavimas  
Kuršių marių pakrante 

Antrojo prioriteto teritorijos 

10. Regioninis 
Klaipėdos 
stadionas 

  Reikiamos susisiekimo ir 
inžinerinės infrastruktūros 
sukūrimas 

11. Naujų 
gyvenamųjų 
teritorijų plėtra 

Teritorijų formavimo urbanistinės 
koncepcijos, detalizuojančios jų 
užstatymo ir viešų erdvių formavimo 
principus, tipologiją. 

Teritorijų planavimo dokumentai. 

Projektiniai pasiūlymai, nustatantys 
viešųjų erdvių įrangos sprendimus ir 
rekomendacijas naujai statomų ir 
rekonstruojamų pastatų 
projektavimui, jų architektūrinei 
išraiškai. 

 Reikiamos socialinės, 
susisiekimo ir inžinerinės 
infrastruktūros sukūrimas 
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:    

  

1 2 3 4 5 

12. Projektai 
gerinantys šios 
zonos 
urbanistinės 
struktūros kokybę 

 
Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos 
rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. 
sankryžą; 

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos 
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno projekto 
įgyvendinimas; 

Savanorių gatvės rekonstrukcija. 

Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių 
tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g., 
Šilutės pl. dalis, Mokyklos g., Technikos g. teritorija už 
geležinkelio) 

Viešųjų erdvių, želdynų, 
pėsčiųjų ir dviračių takų  
sistemos atnaujinimas ir 
tolesnis formavimas, 
formuojant atskirų miesto dalių 
savitumą 

 

  

Viso miesto teritorija 

13. Investicijos visos 
savivaldybės 
teritorijoje  

 Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos įgyvendinimas  

Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos 
skatinimas 

Visuomeninės paskirties pastatų energetinio efektyvumo 
didinimas; 

 

Viešųjų erdvių, želdynų, 
pėsčiųjų ir dviračių takų  
sistemos atnaujinimas ir 
tolesnis formavimas, 
formuojant atskirų miesto dalių 
savitumą 

Maršrutinio vandens 
transporto, jungiančio miesto 
istorinį centrą ir pocentrius bei 
užtikrinančio ryšius su 
Smiltyne įvedimas 
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