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KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS 

KONCEPCIJOS VARIANTAI 

Planavimo organizatorius: 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 

Bendrojo plano rengėjas: 

UAB „Urbanistika“ ir UAB „Sweco Lietuva“ 

 

Įvertinus skirtingų miesto zonų raidos privalumus ir trūkumus, galiojančio bendrojo plano 

sprendinių tęstinumo galimybes, parengti keturi Klaipėdos miesto plėtros konceptualūs variantai, kuriais 

realizuojamos šios principinės nuostatos: 

 įtvirtinama miesto, turinčio uostą su visais šios sąveikos keliamais iššūkiais, doktrina; 

 siekiama gyvenimo kokybės mieste augimo; 

 miesto plėtra vykdoma remiantis darnios plėtros principais; 

 didinamas miesto patrauklumas investicijoms ir siekiama jo, kaip žinių ekonomikos centro, 

formavimosi; 

 derinamos miesto ir priemiestinių savivaldybių bendrųjų planų koncepcijos, taip formuojant 

prielaidas institucijų bendradarbiavimui. 

I. BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS ESMINĖS NUOSTATOS 

1.1. Klaipėdos miesto plėtros iki 2050 metų kryptys 

Strateginis bendrojo plano tikslas – sudaryti teritorines prielaidas įtvirtinti Klaipėdos, kaip augančio 

regioninio lyderio, statusą. Šiam tikslui pasiekti numatomos šios pagrindinės miesto urbanistinės struktūros 

formavimo priemonės: 

a. Suformuojama Didžiosios Klaipėdos aglomeracija apjungiant tiek Klaipėdos miesto, turinčio uostą, 

tiek gretimų savivaldybių teritorinį, ekonominį ir demografinį potencialą. Racionaliausia išdrikusių 

ar drinkančių urbanistinių struktūrų optimizavimo būdas – miesto ir regiono daugiacentrės 

urbanistinės struktūros formavimas decentralizuotos koncentracijos principu – kuriant intensyviais 

funkciniais ryšiais susietą miesto ir jo įtakos regiono centrų sistemą. 

b. Gerinamas Klaipėdos miesto ir regiono pasiekiamumas vandeniu autotransportu, oro transportu ir 

geležinkeliu. 

c. Užtikrinama gyvenimo kokybė mieste. Gyvenimo kokybės mieste užtikrinimui ypatingą reikšmę 

turi kokybiško ir šeimas kuriančių žmonių pajamų lygį atitinkančio būsto pasiūla. Klaipėda – 

išskirtinis Lietuvos miestas, kuriame yra didelis valstybinės žemės rezervas, tinkamas savivaldybės 

municipalinio būsto fondui formuoti. Nesant žemės dedamosios statybos kaštuose, toks viešos ir 

privačios partnerystės pagrindu kuriamas būsto fondas leistų pasiūlyti kokybišką, gyventojų 

lūkesčius atitinkantį būstą už žemesnę, nei kituose Lietuvos miestuose kainą. Tuo būdu Klaipėda 

įgautų konkurencinį pranašumą prieš kitus Lietuvos miestus ir regionus. Municipalinis nuomojamas 

būstas patraukliose vietose esančiuose, visa infrastruktūra aprūpintuose kvartaluose galėtų sumažinti 

gyventojų, ieškančių saugesnės ir patrauklesnės aplinkos, kėlimosi į priemiestines vietoves mastą. 

d. Didinamas patrauklumas investicijoms. Klaipėdos miestas numatomas formuoti ne tik kaip miestas, 

turintis uostą, bet ir kaip žiniomis paremtos ekonomikos centras su aktyvia komercine veikla. Tokia 

miesto specializacija taip pat sudaro sąlygas konkurencingumo regione didėjimui. 

1.2. Klaipėdos urbanistinės struktūros vystymo uždaviniai 

Urbanistinės struktūros vystymo uždaviniai nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo 

programos II dalies 8 punkte. Šie uždaviniai suformuluoti vertinant svarbiausius dabartinės Klaipėdos miesto 

plėtros iššūkius bei geriausias šiuolaikines miestų plėtros valdymo praktikas, kai miestų išdrikimą siekiama 

valdyti tikslingai atnaujinant ir kompleksiškai vystant miestų vidines teritorijas, kuriant jose kokybiškas 

paslaugas, gyvybingas viešąsias erdves, efektyvią infrastruktūrą bei pasiūlant ekonomiškai aktyviausiems 
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visuomenės sluoksniams tinkamą būstą ir gyvenimo sąlygas, taip pat lygiagrečiai sudarant sąlygas 

skaidrioms teritorinėms investicijoms, tiek tradicinės gamybos, tiek ir išmaniosios ekonomikos plėtrai. 

Klaipėdos miesto teritorijos vystymo bendrųjų uždavinių pagrindu suformuluoti konceptualūs 

siūlymai: 

 vystomas kompaktiškas miesto branduolys, apjungiantis istorinį miesto centrą ir naujai 

besiformuojantį komercinį centrą abipus Taikos pr., didinamas jo patrauklumas; 

 formuojama policentrinė miesto urbanistinė struktūra; 

 vystomas Klaipėdos jūrų uostas; 

 vystoma miesto centrų prieiga prie Kuršių marių; 

 stiprinamas miesto pramoninis – gamybinis potencialas; 

 stiprinamas miesto rekreacinis potencialas; 

 kuriama ilgalaikiams miesto, uosto ir gamybinių teritorijų plėtros poreikiams adekvati infrastruktūra. 

II. BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PRINCIPAI 

Uosto ir miesto sąveika ir jos teritorinė išraiška yra esminė bendrojo plano koncepcijos etape 

sprendžiama problema. 

Kadangi miesto savivaldybė neturi svertų reguliuoti uosto teritorijos naudojimo, bendrojo plano 

konceptualūs variantai rengiami modeliuojant galimą uosto ir miesto teritorijų santykį bei jų išsidėstymą 

Kuršių marių akvatorijos ir urbanizuotų/urbanizuojamų Klaipėdos miesto zonų kontekste. 

Miesto plėtros koncepcijoje miesto teritorija skirstoma į šias zonas (esamas užstatytas zonas; naujos 

plėtros zonas; uosto zoną; kitas plėtros bei žaliąsias zonas): 

 Esamo istorinio centro (senamiesčio) zona, kuri saugoma ir tvarkoma pagal specialiuosius paveldo 

saugos reikalavimus, ir istorinių priemiesčių teritorija, kurioje saugoma urbanistinė struktūra, 

užstatymo charakteris; palaikomas smulkusis verslas ir gyvenamoji funkcija. 

 Bendramiestinių centrų zona – aukščiausio rango daugiafunkciai centrai su maksimaliai išvystyta 

infrastruktūra. 

 Miesto centrų zona – žemesnio rango centrų/pocentrių teritorijos; miesto centrų plėtra vykdoma 

kuriant prieigą prie vandens (konvertuojamos uosto teritorijos, paliekant tam tikras uosto funkcijas) 

ir specializuoti centrai. 

 Rekreacinių, turizmo paslaugų centrų zona – specializuoti rekreacinio/kurortinio profilio centrai. 

 Gyvenamojo prioriteto teritorijos – darniosios plėtros principais pagal kompleksinius plėtrą jose 

reglamentuojančius teritorijų planavimo dokumentus plėtojamos teritorijos, su joms reikalingomis 

rezervuojamomis teritorijomis (komunikaciniais koridoriais geležinkeliams, gatvėms, keliams ir 

inžineriniams tinklams): 

- Esami daugiaaukštės ir mažaaukštės gyvenamosios statybos rajonai, kuriuose vykdomas 

gyvenamųjų namų ir teritorijų modernizavimas, visuomeninės, socialinės infrastruktūros ir 

darbo vietų plėtra. 

- Naujos integruotų funkcijų intensyvios plėtros teritorijos. 

- Naujos integruotų funkcijų ekstensyvios plėtros teritorijos. 

- Modernizuojamos teritorijos, kuriose skatinama funkcijų įvairovė. 

- Konvertuojamos teritorijos, kurios pertvarkomos (konvertuojamos) į gyvenamuosius rajonus, 

plėtojant aptarnavimo, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą. 

 Uosto teritorijos, plėtojamos pagal technologinius principus ir verslo planus, kurių plėtra nesusijusi 

su miesto urbanistinėmis struktūromis. 

 Kitos plėtros teritorijos: 

- Esamos ir planuojamos darbo vietų – pramonės įmonių teritorijos. 

- Mažaaukštės gyvenamosios statybos rajonai. 

- Baigiami formuoti esami specializuoti ir periferiniai centrai. 
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- Pagal susiklosčiusius principus baigiamos formuoti esamos užstatytos bei suplanuotos 

teritorijos. 

- Kitos plėtros potencialą turinčios teritorijos. 

 Sisteminiai miesto želdynai (gamtinio karkaso elementai, miškai, želdynai, vandenys ir rekreacinės 

teritorijos). 

 

Įvertinus esamos padėties analizės išvadas, miesto, turinčio uostą, doktriną, galiojančių bendrojo 

plano sprendinių tęstinumo būtinybę, kitas bendrojo plano koncepcijos ištakas, pasaulinę praktiką ir tai, kad 

darnioji plėtra reikalauja ypač geros plėtros vadybos ir didesnių negu įprasta finansinių išteklių, suformuluoti 

keturi konceptualūs, esminius struktūrinius skirtumus turintys plėtros variantai (scenarijai). 
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III. KLAIPĖDOS MIESTO PLĖTROS KONCEPTUALŪS VARIANTAI 

3.1. BP koncepcijos variantas Nr. 1 
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Miesto ir uosto sąveika 

Uosto užimamos teritorijos faktiškai atitinka esamą būklę, o miestas ir toliau išlaiko uostą 

aptarnaujančios gyvenamosios vietovės funkciją ir įvaizdį. Didžioji miesto teritorijos dalis yra atribota nuo 

Kuršių marių, išskyrus du siaurus proveržio fragmentus: 

 Planuojama praplėsti Esamo istorinio daugiafunkcio centro prieigą prie vandens ties Senąja perkėla; 

 Planuojama siaura Naujojo daugiafunkcio centro prieiga prie vandens, išnaudojant teritorijas prie 

Naujosios perkėlos. 

Vis dėlto toks sprendimas tik iš dalies įgyvendina vieną iš pagrindinių Klaipėdos BP keitimo 

urbanistinės struktūros vystymo siekių – vystyti miesto centrų prieigą prie Kuršių marių. 

Šis koncepcijos variantas atspindi tolesnę tiek miesto, tiek uosto raidą pagal status quo scenarijų. Jis 

realus tuo atveju, jei uostas netenka ekonominių galimybių ar ambicijos didinti ir įvairinti krovą, augti ir 

plėstis, o miesto raida, praradus pagrindinį ekonominį plėtros pagrindą bei galimybę tapti regiono centru, 

stagnuoja. Tikėtina, kad susiklosčius tokia situacijai, toliau vyks gyventojų kėlimasis į regioną, atokiau nuo 

nemodernizuoto uosto keliamos taršos. 

Centrų sistema 

Formuojama urbanistinė struktūra įsisavinant esamas Klaipėdos miesto teritorijas ir regeneruojant 

jau užstatytas, bei įsisavinant naujas plėtrai potencialias teritorijas. 

Stiprinamas pagrindinis miesto branduolys. Gaivinamas istorinis miesto centras, kuriame 

skatinamas daugiafunkcis teritorijų naudojimas. 

Vystoma policentrinė miesto urbanistinė struktūra – numatyti keturi bendramiestiniai aukščiausio 

rango daugiafunkciai centrai su maksimaliai išvystyta infrastruktūra: 

 Istorinis centras – stiprinant susiklosčiusią senamiesčio ir istorinių priemiesčių erdvinę ir socialinę 

struktūrą ties Senąja perkėla, kuriant viešų erdvių sistemą, pritraukiant naujas paslaugas, stiprinant 

pagrindinio miesto branduolio (istorinio miesto) ryšį su Kuršių marių akvatorija. 

 Naujasis daugiafunkcis centras – išnaudojant teritorijas prie Naujosios perkėlos bei fiziškai, 

funkciškai ir socialiai kokybiškai konvertuojant teritorijas nuo Agluonos gatvės iki Baltijos 

prospekto. 

 Šiaurinis centras – formuojant daugiafunkcį centrą ligoninių miestelio pagrindu su mokslo ir verslo 

klasterio, susijusio su nematerialiu intelektiniu produktu (IT technologijos), galimybėmis kol kas 

neurbanizuotose šiaurinės dalies teritorijose. 

 Pietinis centras – apjungiant ir konvertuojant teritorijas ties Smeltalės uosteliu iki Taikos prospekto. 

Intensyvinamas linijinis centras Taikos prospekto ašyje. 

Kuriami specializuoti rekreacinio / kurortinio profilio centrai Smiltynėje, Giruliuose ir prie 

Vilhelmo kanalo. 

Akcentuojama ekologinio stabilizavimo ašies šiaurės pietų kryptimi, apimančios gamtinio karkaso 

elementus (miškus, želdynus, vandenis ir kitas rekreacines teritorijas), stiprinimo būtinybė. 

Kultūros paveldas 

Klaipėdos kultūros paveldas pasižymi būdingais Šiaurės vakarų Europos uostamiesčių raidos, 

urbanistikos bei architektūros bruožais. Kultūros paveldo išsaugojimo požiūriu sprendimai neturi lemiamos 

reikšmės. Tačiau, istorinio miesto branduolio atribojimas nuo Kuršių marių, Vitės teritoriniame segmente, 

menkina jo vertingumą ir reikšmingumą urbanistinio konteksto atžvilgiu. 

Socialinė infrastruktūra 

Socialinės infrastruktūros objektų tinklo plėtra numatoma naujai įsisavinamose ir esamose, 

nepakankamai aptarnaujamose teritorijose, tankinamas socialinės infrastruktūros objektų tinklas šiaurinėje 

miesto dalyje. 

Planuojamose daugiafunkcių centrų prieigose prie vandens numatoma kultūros objektų, susietų su 

naujomis viešosiomis erdvėmis, plėtra. 
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Susisiekimo infrastruktūra 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bei uosto susisiekimo sistemų ryšius, miesto BP koncepcijoje 

pateikiamos susisiekimo tinklo (kelių ir gatvių) plėtros kryptys ir formuojamas pagrindinių gatvių karkasas. 

Gatvių tinklas formuojamas esamo susisiekimo tinklo pagrindu užtikrinant BP esminių sprendinių tęstinumą, 

kadangi juo vadovaujantis buvo planuotos teritorijos, rezervuojant žemes infrastruktūros plėtrai.  

Svarbiausių struktūrinių gatvių tinklas orientuojamas į linijinius ryšius vakarų-rytų kryptimi. 

Pagrindinį tinklo karkasą sudaro: 

 žiedinis ryšys Minijos g., Jūrininkų pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Priestočio g., S. Dariaus ir 

S. Girėno g., J. Janonio g., Naująja Uosto g. ir Pilies g.; 

 centrinis linijinis ryšys Baltijos prospektu; 

 kiti svarbiausi struktūriniai linijiniai ryšiai šiaurės, pietų ir rytų kryptimis (atitinkamai) Liepojos g.–

H. Manto g.–Taikos pr., Pietiniu aplinkkeliu, Nemuno g., Liepų g., Varnėnų g.–Agluonos g.–Kauno 

g. su tęsiniu iki Palangos pl., Smiltelės g. su tęsiniu iki krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–

Šilutė–Klaipėda, Kairių g. 

Akcentuojamas ryšys Pamario g., reikšmingas Minijos g. tęsinys iki Taikos pr.–Kairių g. skirtingų 

lygių sankryžos. 

Ekonominė plėtra 

Pagrindinės Klaipėdos miesto ekonominio augimo kryptys: 

 Efektyvi uosto ir miesto partnerystė. 

 Intensyvesnė Klaipėdos LEZ integracija į miesto struktūrinę sistemą ir ekonominiu, ir funkciniu 

aspektu. 

 Pramonės plėtros, su uostu tiesiogiai nesusijusių ekonominių veiklų skatinimas, siekiant 

diversifikuoti rizikas, kylančias dėl galimų uosto veiklos svyravimų, nulemtų besikeičiančios 

geopolitinės situacijos. 

 Turizmo skatinimas vystant rekreacinę ir kitą infrastruktūrą teritorijose prie Baltijos jūros ir Kuršių 

marių, sudarant sąlygas kurtis kultūriniams, pramoginiams ir rekreaciniams objektams, kurių veikla 

nepriklauso nuo klimatinių sąlygų. 

 Nematerialaus intelektinio produkto kūrimas, sudarant sąlygas investicijoms į šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančia darbinę aplinką su visa reikalinga paslaugų, socialine ir susisiekimo 

infrastruktūra. 

Želdynų sistema 

Įvertinant urbanistinę ir gamtinę aplinką, žaliųjų plotų galimybes atlikti atitinkamas funkcijas, 

siekiama formuoti Klaipėdos, kaip patrauklaus, patogaus ir sveiko gyventi miesto įvaizdį. Ypatingas 

dėmesys skiriamas žaliųjų plotų sistemos plėtrai, įprasminant tas gamtinio karkaso teritorijas, kurios yra 

išlaikiusios natūralaus arba sąlyginai natūralaus kraštovaizdžio pobūdį. Tuo pagrindu yra nustatytas 

principinis žaliųjų plotų sistemos karkasas. Jo lokalizacija pateikta visuose Klaipėdos miesto 

konceptualiosios plėtros scenarijuose (I–IV koncepcijos variantuose). 

Šiame variante teikiami perspektyvinio Klaipėdos miesto vystymo pasiūlymai yra palankūs gamtinio 

kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo užtikrinimui. 
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3.2. BP koncepcijos variantas Nr. 2 
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Miesto ir uosto sąveika 

Šis koncepcijos variantas atveria uostui teritorines galimybes plėstis, kartu atlaisvinant didesnį 

krantinės segmentą Vitės teritorijoje, kurio daugiafunkcis urbanistinis įsisavinimas sudarys prielaidas 

miestui įgauti papildomas reikšmingas teritorijas plėtrai, pritraukiant naujas funkcijas, bei formuojant uostą 

turinčio miesto įvaizdį. Nauja uosto plėtra koncentruojama pietinėje dalyje, įsisavinant dalį Kiaulės Nugaros 

salos ir dalį Smeltės pusiasalio. Uosto veiklos fizinis svorio centras persikelia į pietinę miesto dalį, 

suintensyvėja laivyba farvateryje. 

Atsižvelgiant į BP keitimo uždavinį, kuriuo siekiama miesto centrų prieigos prie Kuršių marių, 

nemaža dalis Kuršių marių akvatorijos krantinių atveriama viešam naudojimui, taip formuojant Klaipėdos 

kaip miesto prie jūros įvaizdį. 

Šio BP koncepcijos varianto privalumas – teritorinių galimybių tiek uosto, tiek ir miesto plėtrai 

subalansavimas, nereikalaujantis didelių investicijų į išorinio uosto plėtrą, Melnragės gyvenvietės iškėlimą, 

tačiau suteikiantis miesto centrinei daliai patrauklias teritorinės raidos perspektyvas formuojant savitą miesto 

prie vandens įvaizdį. Šio BP koncepcijos varianto neigiamos pasekmės tikėtinos tuo atveju, jei uosto pietinė 

dalis butų vystoma, kartu nekonvertuojant teritorijos tarp Vitės kvartalo ir Kuršių marių. Konversijai 

neįvykus, miesto teritorinė atskirtis nuo Kuršių marių išaugtų. To vengiant, būtinas Klaipėdos miesto 

savivaldybės ir LR vyriausybės susitarimas dėl uosto plėtros finansavimo ir konversijai numatytų teritorijų 

perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei terminų. 

Centrų sistema 

Formuojama urbanistinė struktūra įsisavinant esamas Klaipėdos miesto teritorijas ir regeneruojant 

jau užstatytas, bei įsisavinant naujas plėtrai potencialias teritorijas (analogiškai pirmajam BP koncepcijos 

variantui). 

Stiprinamas pagrindinis miesto branduolys. Gaivinamas istorinis miesto centras, kuriame 

skatinamas daugiafunkcis teritorijų naudojimas. 

Vystoma policentrinė miesto urbanistinė struktūra – numatyti keturi bendramiestiniai aukščiausio 

rango daugiafunkciai centrai su maksimaliai išvystyta infrastruktūra: 

 Istorinis centras – stiprinant susiklosčiusią senamiesčio ir istorinių priemiesčių erdvinę ir socialinę 

struktūrą ties Senąja perkėla, kuriant viešų erdvių sistemą, pritraukiant naujas paslaugas, stiprinant 

ryšius tarp pagrindinio miesto branduolio (istorinio miesto) ir Kuršių marių akvatorijos. 

 Naujasis daugiafunkcis centras – išnaudojant teritorijas prie Naujosios perkėlos bei fiziškai, 

funkciškai ir socialiai kokybiškai konvertuojant teritorijas nuo Agluonos gatvės iki Baltijos 

prospekto. 

 Šiaurinis centras – formuojant daugiafunkcį centrą ligoninių miestelio pagrindu su mokslo ir verslo 

klasterio, susijusio su nematerialiu intelektiniu produktu (IT technologijos), galimybėmis kol kas 

neurbanizuotose šiaurinės dalies teritorijose; 

 Pietinis centras – apjungiant ir konvertuojant teritorijas ties Smeltalės uosteliu iki Taikos prospekto. 

Intensyvinamas linijinis centras Taikos prospekto ašyje. 

Kuriami specializuoti rekreacinio/kurortinio profilio centrai Smiltynėje, Giruliuose ir prie Vilhelmo 

kanalo. 

Akcentuojama ekologinio stabilizavimo ašies šiaurės pietų kryptimi, apimančios gamtinio karkaso 

elementus (miškus, želdynus, vandenis ir kitas rekreacines teritorijas), stiprinimo būtinybė. 

Kultūros paveldas 

Klaipėdos kultūros paveldas pasižymi būdingais Šiaurės vakarų Europos uostamiesčių raidos, 

urbanistikos bei architektūros bruožais. Kultūros paveldo išsaugojimo požiūriu sprendimai neturi lemiamos 

reikšmės. Tačiau, istorinio miesto branduolio atvėrimas link Kuršių marių, Vitės teritoriniame segmente, 

stiprina jo vertingumą ir reikšmingumą urbanistinio konteksto atžvilgiu. 
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Socialinė infrastruktūra 

Socialinės infrastruktūros objektų tinklo plėtra numatoma naujai įsisavinamose ir esamose, 

nepakankamai aptarnaujamose teritorijose, tankinamas socialinės infrastruktūros objektų tinklas šiaurinėje 

miesto dalyje. 

Planuojamose daugiafunkcių centrų prieigose prie vandens numatoma kultūros objektų, susietų su 

naujomis viešosiomis erdvėmis, plėtra. 

Uosto plėtra pietinėje miesto dalyje gali sukurti nežymų neigiamą poveikį pietinių miesto rajonų 

gyventojų gyvenimo kokybei bei planuojamam naujam daugiafunkciam Pietiniam centrui. 

Susisiekimo infrastruktūra 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bei uosto susisiekimo sistemų ryšius miesto BP koncepcijoje 

pateikiama susisiekimo tinklo (kelių ir gatvių) plėtros kryptys ir formuojamas pagrindinių gatvių karkasas. 

Gatvių tinklas formuojamas esamo susisiekimo tinklo pagrindu užtikrinant BP esminių sprendinių tęstinumą, 

kadangi juo vadovaujantis buvo planuotos teritorijos, rezervuojant žemes infrastruktūros plėtrai. 

Svarbiausių struktūrinių gatvių tinklas orientuojamas į linijinius ryšius vakarų-rytų kryptimi. 

Pagrindinį tinklo karkasą sudaro: 

 žiedinis ryšys Minijos g., Jūrininkų pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Priestočio g., S. Dariaus ir 

S. Girėno g., J. Janonio g., Naująja Uosto g. ir Pilies g.; 

 centrinis linijinis ryšys Baltijos prospektu; 

 kiti svarbiausi struktūriniai linijiniai ryšiai šiaurės, pietų ir rytų kryptimis (atitinkamai) Liepojos g.–

H. Manto g.–Taikos pr., Pietiniu aplinkkeliu, Nemuno g., Liepų g., Varnėnų g.–Agluonos g.–

Kauno g. su tęsiniu iki Palangos pl., Smiltelės g. su tęsiniu iki krašto kelio Nr. 141 Kaunas–

Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, Kairių g. 

Didesnė reikšmė suteikiama tam tikroms pietinės uosto dalies prieigų susisiekimo sistemos 

grandims: 

 Kairių g. pratęsiama iki Kuršių marių kranto, suteikiant jai didesnę struktūrinę reikšmę; 

 didesnė svarba suteikiama Minijos g. tęsiniui iki Taikos pr.–Kairių g. skirtingų lygių sankryžos. 

Ekonominė plėtra 

Pagrindinės Klaipėdos miesto ekonominio augimo kryptys: 

 Efektyvi uosto ir miesto partnerystė. 

 Intensyvesnė Klaipėdos LEZ integracija į miesto struktūrinę sistemą ir ekonominiu, ir funkciniu 

aspektu. 

 Pramonės plėtros, su uostu tiesiogiai nesusijusių ekonominių veiklų skatinimas, siekiant 

diversifikuoti rizikas, kylančias dėl galimų uosto veiklos svyravimų, nulemtų besikeičiančios 

geopolitinės situacijos. 

 Turizmo skatinimas vystant rekreacinę ir kitą infrastruktūrą teritorijose prie Baltijos jūros ir Kuršių 

marių, sudarant sąlygas kurtis kultūriniams, pramoginiams ir rekreaciniams objektams, kurių veikla 

nepriklauso nuo klimatinių sąlygų. 

 Nematerialaus intelektinio produkto kūrimas, sudarant sąlygas investicijoms į šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančia darbinę aplinką su visa reikalinga paslaugų, socialine ir susisiekimo 

infrastruktūra. 

Želdynų sistema 

Įvertinant urbanistinę ir gamtinę aplinką, žaliųjų plotų galimybes atlikti atitinkamas funkcijas, 

siekiama formuoti Klaipėdos, kaip patrauklaus, patogaus ir sveiko gyventi miesto įvaizdį. Ypatingas 

dėmesys skiriamas žaliųjų plotų sistemos plėtrai, įprasminant tas gamtinio karkaso teritorijas, kurios yra 

išlaikiusios natūralaus arba sąlyginai natūralaus kraštovaizdžio pobūdį. Tuo pagrindu yra nustatytas 

principinis žaliųjų plotų sistemos karkasas. Jo lokalizacija pateikta visuose Klaipėdos miesto 

konceptualiosios plėtros scenarijuose (I–IV koncepcijos variantuose). 
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Naujų krantinių, laivų aptarnavimui ir krovai reikalingos infrastruktūros bei suprastruktūros 

įrengimas labai jautrioje gamtinėje aplinkoje (Kiaulės nugaros salos dalijamoje Klaipėdos sąsiaurio ir Kuršių 

marių susiėjimo vietoje bei Kuršių Nerijos gretimybėje), gali sukelti Kuršių marių bei Klaipėdos sąsiaurio 

ekosistemų egzistavimo sąlygų pokyčius bei neigiamai įtakoti (sumažinti) į UNESCO ir IUCN globojamą 

Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Kuršių Nerijos kraštovaizdžio vizualinę kokybę, kardinaliai pakeisti 

susiklosčiusią kraštovaizdžio morfologinę struktūrą. 

Likusioje planuojamos teritorijos dalyje teikiami perspektyvinio Klaipėdos miesto vystymo 

pasiūlymai yra palankūs gamtinio kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo užtikrinimui. 
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3.3. BP koncepcijos variantas Nr. 3 
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Miesto ir uosto sąveika 

Pagrindinė uosto plėtra numatoma šiaurinėje miesto teritorijos dalyje bei išoriniame reide Baltijos 

jūroje, kur formuojamas visiškai naujos kartos ir kokybinės vertės modernus jūrų uostas. Vykdant tokio 

mąsto uosto plėtrą akivaizdi Melnragės gyvenvietės iškėlimo būtinybė, taip kompensuojant neigiamą uosto 

plėtros poveikį jos gyventojams, bei suteikiant teritorines galimybes krovai skirtų teritorijų šiaurinėje miesto 

dalyje bei naujojo išorinio uosto funkcionavimui būtinos infrastruktūros plėtrai. Išorinio uosto statybos 

eigoje (formuojant naujas uosto teritorijas ir atlaisvinant esamas) būtų sudarytos sąlygos konvertuoti dar 

ilgesnį krantinės ruožą ne tik Vitės, bet ir „Begos“ teritorijų sąskaita, praplečiant centrinę miesto dalį iki 

Kuršių marių. Tokiu būdu atsirastų galimybė perspektyvių teritorijų plėtrai, naujų funkcijų atsiradimui ir 

šiuolaikiško, modernaus, uostą turinčio miesto įvaizdžio formavimui. Rekreacinėms funkcijoms slenkant 

šiaurės kryptimi, atsiras ryški Girulių komplekso kokybinio modernizavimo būtinybė. Pasirinkus šį 

koncepcijos variantą, BP sprendiniuose analizuotina Girulių gyvenvietės plėtra jūros kryptimi, čia perkeliant 

iškeliamą Melnragės gyvenvietę. 

Šiame koncepcijos variante miestas ir uostas turi maždaug vienodo dydžio teritorijas, prieinančias 

prie vandens. Miestui atitenka maksimaliai dideli krantinių fragmentai Vitės ir „Begos“ teritorijų sąskaita, 

Istorinio centro segmente, Naujojo centro dalyje ir iš dalies Pietiniame centre, ties Smeltalės uosteliu. 

Šis BP koncepcijos variantas taip pat leidžia subalansuoti teritorines galimybes tiek uosto, tiek ir 

miesto plėtrai, tačiau didelių investicijų į išorinio uosto plėtrą bei Melnragės gyvenvietės iškėlimą sąskaita. 

Uostui sukuriamos ypatingai patrauklios galimybės plėtrai, naujų krovinių rūšių pritraukimui bei krovos 

didinimui. Miesto centrinei daliai suteikiamos patrauklios teritorinės raidos perspektyvos formuojant savitą 

miesto prie vandens įvaizdį. Šio koncepcijos varianto neigiamos pasekmės tikėtinos tuo atveju, jei išorinio 

uosto statyba vyktų nekonvertuojant uosto teritorijos tarp Vitės kvartalo ir Naujosios perkėlos, neiškeliant 

Melnragės gyvenvietės. Konversijai neįvykus, miesto teritorinė atskirtis nuo Kuršių marių drastiškai išaugtų, 

rekreacinių teritorijų praradimas šiaurinėje miesto dalyje būtų nekompensuotas – gyvenimo kokybė mieste 

ženkliai pablogėtų. To vengiant, būtinas Klaipėdos miesto savivaldybės ir LR vyriausybės susitarimas dėl 

uosto plėtros finansavimo ir konversijai numatytų teritorijų perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei 

terminų, Melnragės gyvenvietės iškėlimo finansavimo ir terminų. 

Centrų sistema 

Urbanistinė struktūra formuojama įsisavinant esamas Klaipėdos miesto teritorijas ir regeneruojant 

jau užstatytas, bei įsisavinant naujas plėtrai potencialias teritorijas. 

Stiprinamas pagrindinis miesto branduolys. Gaivinamas istorinis miesto centras, kuriame 

skatinamas daugiafunkcis teritorijų naudojimas. 

Vystoma policentrinė miesto urbanistinė struktūra – numatyti keturi bendramiestiniai aukščiausio 

rango daugiafunkciai centrai su maksimaliai išvystyta infrastruktūra: 

 Istorinis centras – stiprinant susiklosčiusią senamiesčio ir istorinių priemiesčių erdvinę ir socialinę 

struktūrą ties Senąja perkėla, kuriant viešų erdvių sistemą, pritraukiant naujas paslaugas, stiprinant 

ryšius tarp pagrindinio miesto branduolio (istorinio miesto) ir Kuršių marių akvatorijos. 

 Naujasis daugiafunkcis centras – išnaudojant teritorijas prie Naujosios perkėlos bei fiziškai, 

funkciškai ir socialiai kokybiškai konvertuojant teritorijas nuo Agluonos gatvės iki Baltijos 

prospekto. 

 Šiaurinis centras – formuojant daugiafunkcį centrą ligoninių miestelio pagrindu su mokslo ir verslo 

klasterio, susijusio su nematerialiu intelektiniu produktu (IT technologijos), galimybėmis kol kas 

neurbanizuotose šiaurinės dalies teritorijose. 

 Pietinis centras – apjungiant ir konvertuojant teritorijas ties Smeltalės uosteliu iki Taikos prospekto. 

Intensyvinamas linijinis centras Taikos prospekto ašyje. 

Kuriami specializuoti rekreacinio/kurortinio profilio centrai Smiltynėje, Giruliuose ir prie Vilhelmo 

kanalo. 

Akcentuojama ekologinio stabilizavimo ašies šiaurės pietų kryptimi, apimančios gamtinio karkaso 

elementus (miškus, želdynus, vandenis ir kitas rekreacines teritorijas), stiprinimo būtinybė. 

  



Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas. KONCEPCIJOS VARIANTAI 

13 

 

Kultūros paveldas 

Klaipėdos kultūros paveldas pasižymi būdingais Šiaurės vakarų Europos uostamiesčių raidos, 

urbanistikos bei architektūros bruožais. Kultūros paveldo išsaugojimo požiūriu sprendimai neturi lemiamos 

reikšmės. Tačiau, istorinio miesto branduolio atvėrimas link Kuršių marių tiek Vitės, tiek „Begos“ 

teritoriniuose segmentuose, dar labiau stiprina jo vertingumą ir reikšmingumą urbanistinio konteksto 

atžvilgiu. 

Socialinė infrastruktūra 

Socialinės infrastruktūros objektų tinklo plėtra numatoma naujai įsisavinamose ir esamose, 

nepakankamai aptarnaujamose teritorijose, tankinamas socialinės infrastruktūros objektų tinklas šiaurinėje 

miesto dalyje. 

Planuojamose daugiafunkcių centrų prieigose prie vandens numatoma kultūros objektų, susietų su 

naujomis viešosiomis erdvėmis, plėtra. 

Uosto plėtra šiaurinėje dalyje suteiks galimybes atlaisvinti konversijai teritorijas šalia Istorinio 

centro ir tuo būdu sudarys prielaidas intensyviai miesto centrinės dalies socialinės infrastruktūros plėtrai ir 

modernizavimui. 

Susisiekimo infrastruktūra 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bei uosto susisiekimo sistemų ryšius miesto BP koncepcijoje 

pateikiama susisiekimo tinklo (kelių ir gatvių) plėtros kryptys ir formuojamas pagrindinių gatvių karkasas. 

Gatvių tinklas formuojamas esamo susisiekimo tinklo pagrindu užtikrinant BP esminių sprendinių tęstinumą, 

kadangi juo vadovaujantis buvo planuotos teritorijos, rezervuojant žemes infrastruktūros plėtrai. 

Svarbiausių struktūrinių gatvių tinklas orientuojamas į linijinius ryšius vakarų-rytų kryptimi. 

Pagrindinį tinklo karkasą sudaro: 

 žiedinis ryšys Minijos g., Jūrininkų pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Priestočio g., S. Dariaus ir 

S. Girėno g., J. Janonio g., Naująja Uosto g. ir Pilies g.; 

 centrinis linijinis ryšys Baltijos prospektu; 

 kiti svarbiausi struktūriniai linijiniai ryšiai šiaurės, pietų ir rytų kryptimis (atitinkamai) Liepojos g.–

H. Manto g.–Taikos pr., Pietiniu aplinkkeliu, Nemuno g., Liepų g., Varnėnų g.–Agluonos g.–

Kauno g. su tęsiniu iki Palangos pl., Smiltelės g. su tęsiniu iki krašto kelio Nr. 141 Kaunas–

Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, Kairių g. 

Didesnė reikšmė suteikiama ir tam tikroms šiaurinės Uosto dalies prieigų susisiekimo sistemos 

grandims įvertinant išorinio uosto atsiradimą: 

 numatoma didesnė P. Lideikio g. struktūrinė svarba įrengiant naują jos tęsinį iki išorinio Uosto ir 

naują šios gatvės jungtį su Liepų g.; 

 Pamario g. ašis tampa svarbia nuo AB „Klaipėdos nafta“ terminalo teritorijos; 

 lygiagrečiai P. Lideikio g. tęsiniui į išorinį Uostą numatoma nauja geležinkelio atšaka. 

Ekonominė plėtra 

Pagrindinės Klaipėdos miesto ekonominio augimo kryptys: 

 Efektyvi uosto ir miesto partnerystė. 

 Intensyvesnė Klaipėdos LEZ integracija į miesto struktūrinę sistemą ir ekonominiu, ir funkciniu 

aspektu. 

 Pramonės plėtros, su uostu tiesiogiai nesusijusių ekonominių veiklų skatinimas, siekiant 

diversifikuoti rizikas, kylančias dėl galimų uosto veiklos svyravimų, nulemtų besikeičiančios 

geopolitinės situacijos. 

 Turizmo skatinimas vystant rekreacinę ir kitą infrastruktūrą teritorijose prie Baltijos jūros ir Kuršių 

marių, sudarant sąlygas kurtis kultūriniams, pramoginiams ir rekreaciniams objektams, kurių veikla 

nepriklauso nuo klimatinių sąlygų. 



Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas. KONCEPCIJOS VARIANTAI 

14 

 

 Nematerialaus intelektinio produkto kūrimas, sudarant sąlygas investicijoms į šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančia darbinę aplinką su visa reikalinga paslaugų, socialine ir susisiekimo 

infrastruktūra. 

Želdynų sistema 

Įvertinant urbanistinę ir gamtinę aplinką, žaliųjų plotų galimybes atlikti atitinkamas funkcijas, 

siekiama formuoti Klaipėdos, kaip patrauklaus, patogaus ir sveiko gyventi miesto įvaizdį. Ypatingas 

dėmesys skiriamas žaliųjų plotų sistemos plėtrai, įprasminant tas gamtinio karkaso teritorijas, kurios yra 

išlaikiusios natūralaus arba sąlyginai natūralaus kraštovaizdžio pobūdį. Tuo pagrindu yra nustatytas 

principinis žaliųjų plotų sistemos karkasas. Jo lokalizacija pateikta visuose Klaipėdos miesto 

konceptualiosios plėtros scenarijuose (I–IV koncepcijos variantuose). 

Naujos uosto veiklos teritorijos suformavimo Baltijos jūros akvatorijoje ir uosto veiklų vykdymas 

yra visiškai naujas, analogų Lietuvos pajūryje neturintis dirbtinės technogeninio kraštovaizdžio salos kūrimo 

atvejis, kurio pasekmės kraštovaizdžiui yra labai nevienareikšmės ir didele dalimi priklauso ne tik nuo 

statybos technologijų, bet ir nuo tinkamų urbanistinių sprendinių. Šio varianto įgyvendinimas paliestų ne tik 

Baltijos jūros akvatorijos dalį, bet ir labai jautrią antropogeniniam poveikiui Baltijos jūros pakrantės atkarpą 

(tarp šiaurinio molo ir Girulių), pareikalautų dalies miško medynų pašalinimo, paveiktų svarbios ir įprastos 

Klaipėdos miesto šiaurinės rekreacinės zonos kiekybinį ir kokybinį potencialą. 

Likusioje planuojamos teritorijos dalyje teikiami perspektyvinio Klaipėdos miesto vystymo 

pasiūlymai yra palankūs gamtinio kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo užtikrinimui. 
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3.4. BP koncepcijos variantas Nr. 4 
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Miesto ir uosto sąveika 

Šis BP koncepcijos variantas sudaro išskirtines sąlygas maksimaliai uosto plėtrai. Uosto plėtra 

numatoma ir išoriniame reide Baltijos jūroje, ir pietinėje dalyje, įsisavinant dalį Kiaulės Nugaros salos ir dalį 

Smeltės pusiasalio. Atvėrus tokias galimybes uosto plėtrai, susidaro išskirtinės sąlygos konvertuoti centrinę 

uosto dalį tarp Vitės kvartalo ir Naujosios perkėlos, čia numatant miesto centrui būdingų funkcijų plėtrai, 

pritraukiant naujas veiklas ir formuojant kokybiškai naują miesto prie vandens įvaizdį. Kaip ir trečiuoju 

koncepcijos variantu, vystant išorinį uostą, būtinas Melnragės gyvenvietės iškėlimas, bei Girulių gyvenvietės 

kokybinis modernizavimas bei plėtra. 

Šio koncepcijos varianto neigiamos pasekmės tikėtinos tuo atveju, jei išorinio uosto statyba ir 

pietinės uosto dalies išvystymas vyktų nekonvertuojant minėtų uosto teritorijų ir neiškeliant Melnragės 

gyvenvietės. Konversijai neįvykus, miesto teritorinė atskirtis nuo Kuršių marių drastiškai išaugtų, 

rekreacinių teritorijų praradimas šiaurinėje miesto dalyje būtų nekompensuotas – gyvenimo kokybė mieste 

ženkliai pablogėtų. Šiuo atveju uosto veikla nuo pat Melnragės iki Vilhelmo kanalo tolygiai pasiskirstytų 

per visą miesto vakarinį perimetrą. Tai būtų hipertrofuotas ir nepagrįstas uosto plėtros sprendimas, lemiantis 

didelį miesto teritorijoje esančių, tačiau nuo miesto įtakos ir veiklos izoliuotų teritorijų egzistavimą – tai 

neatitinka dabartinių pažangios miestų-uostų plėtros ir sąveikos tendencijų. Dabar, ar tai būtų Londonas, ar 

Niujorkas, ar Barselona, ar Roterdamas, uostai palaipsniui perleidžia miestams jų centrinėse dalyse esančias 

teritorijas prie vandens, o aktyvi uosto veikla ir krovos darbai keliami į atvirus vandenis, koncentruojasi 

teritoriškai ir technologiškai efektyvesniais. Tokiu požiūriu, uosto teritorinė plėtra gilyn į kontinentą, ribojant 

miestų plėtros galimybes, laikoma pasenusiu ar ekonomiškai neefektyviu sprendimu. 

Siekiant išvengti net minimalių tokio scenarijaus įgyvendinimo neigiamų pasekmių, būtinas 

Klaipėdos miesto savivaldybės ir LR vyriausybės susitarimas dėl uosto plėtros finansavimo, konversijai 

numatytų teritorijų perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei, Melnragės gyvenvietės iškėlimo finansavimo 

ir terminų. 

Centrų sistema 

Urbanistinė struktūra formuojama įsisavinant esamas Klaipėdos miesto teritorijas ir regeneruojant 

jau užstatytas, bei įsisavinant naujas plėtrai potencialias teritorijas. 

Stiprinamas pagrindinis miesto branduolys. Gaivinamas istorinis miesto centras, kuriame 

skatinamas daugiafunkcis teritorijų naudojimas. 

Vystoma policentrinė miesto urbanistinė struktūra – numatyti keturi bendramiestiniai aukščiausio 

rango daugiafunkciai centrai su maksimaliai išvystyta infrastruktūra: 

 Istorinis centras – stiprinant susiklosčiusią senamiesčio ir istorinių priemiesčių erdvinę ir socialinę 

struktūrą ties Senąja perkėla, kuriant viešų erdvių sistemą, pritraukiant naujas paslaugas, stiprinant 

ryšius tarp pagrindinio miesto branduolio (istorinio miesto) ir Kuršių marių akvatorijos. 

 Naujasis daugiafunkcis centras – išnaudojant teritorijas prie Naujosios perkėlos bei fiziškai, 

funkciškai ir socialiai kokybiškai konvertuojant teritorijas nuo Agluonos gatvės iki Baltijos 

prospekto. 

 Šiaurinis centras – formuojant daugiafunkcį centrą ligoninių miestelio pagrindu su mokslo ir verslo 

klasterio, susijusio su nematerialiu intelektiniu produktu (IT technologijos), galimybėmis kol kas 

neurbanizuotose šiaurinės dalies teritorijose. 

 Pietinis centras – apjungiant ir konvertuojant teritorijas ties Smeltalės uosteliu iki Taikos prospekto. 

Intensyvinamas linijinis centras Taikos prospekto ašyje. 

Kuriami specializuoti rekreacinio/kurortinio profilio centrai Smiltynėje, Giruliuose ir prie Vilhelmo 

kanalo. 

Akcentuojama ekologinio stabilizavimo ašies šiaurės pietų kryptimi, apimančios gamtinio karkaso 

elementus (miškus, želdynus, vandenis ir kitas rekreacines teritorijas), stiprinimo būtinybė. 

Esant maksimaliai miesto teritorijų plėtrai, įvertinta galima logistikos centro teritorijos galimybė 

pietinėje dalyje. Atsiradus šiam poreikiui, tektų keisti miesto administracines ribas. 
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Kultūros paveldas 

Klaipėdos kultūros paveldas pasižymi būdingais Šiaurės vakarų Europos uostamiesčių raidos, urbanistikos 

bei architektūros bruožais. Kultūros paveldo išsaugojimo požiūriu sprendimai neturi lemiamos reikšmės. 

Istorinio miesto branduolio atvėrimas link Kuršių marių, tiek Vitės, tiek „Begos“ teritoriniuose 

segmentuose, dar labiau stiprina jo vertingumą ir reikšmingumą urbanistinio konteksto atžvilgiu. 

Socialinė infrastruktūra 

Socialinės infrastruktūros objektų tinklo plėtra numatoma naujai įsisavinamose ir esamose, 

nepakankamai aptarnaujamose teritorijose, tankinamas socialinės infrastruktūros objektų tinklas šiaurinėje 

miesto dalyje. 

Planuojamose daugiafunkcių centrų prieigose prie vandens numatoma kultūros objektų, susietų su 

naujomis viešosiomis erdvėmis, plėtra. 

Uosto plėtra pietinėje miesto dalyje gali sukurti nežymų neigiamą poveikį pietinių miesto rajonų 

gyventojų gyvenimo kokybei bei planuojamam naujam daugiafunkciam Pietiniam centrui. 

Uosto plėtra šiaurinėje dalyje suteiks galimybes atlaisvinti konversijai teritorijas šalia Istorinio 

centro ir tuo būdu sudarys prielaidas intensyviai miesto centrinės dalies socialinės infrastruktūros plėtrai ir 

modernizavimui. 

Susisiekimo infrastruktūra 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bei uosto susisiekimo sistemų ryšius miesto BP koncepcijoje 

pateikiama susisiekimo tinklo (kelių ir gatvių) plėtros kryptys ir formuojamas pagrindinių gatvių karkasas. 

Gatvių tinklas formuojamas esamo susisiekimo tinklo pagrindu užtikrinant BP esminių sprendinių tęstinumą, 

kadangi juo vadovaujantis buvo planuotos teritorijos, rezervuojant žemes infrastruktūros plėtrai. 

Svarbiausių struktūrinių kelių/gatvių tinklas orientuojamas į linijinius ryšius vakarų-rytų kryptimi. 

Pagrindinį tinklo karkasą sudaro: 

 žiedinis ryšys Minijos g., Jūrininkų pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Priestočio g., S. Dariaus ir 

S. Girėno g., J. Janonio g., Naująja Uosto g. ir Pilies g.; 

 centrinis linijinis ryšys Baltijos prospektu; 

 kiti svarbiausi struktūriniai linijiniai ryšiai šiaurės, pietų ir rytų kryptimis (atitinkamai) Liepojos g.–

H. Manto g.–Taikos pr., Pietiniu aplinkkeliu, Nemuno g., Liepų g., Varnėnų g.–Agluonos g.–

Kauno g. su tęsiniu iki Palangos pl., Smiltelės g. su tęsiniu iki krašto kelio Nr. 141 Kaunas–

Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, Kairių g. 

Sureikšminamos tam tikros pietinės uosto dalies prieigų susisiekimo sistemos grandys: 

 Kairių g. pratęsiama iki Kuršių marių kranto, suteikiant jai didesnę struktūrinę reikšmę; 

 didesnė svarba suteikiama Minijos g. tęsiniui iki Taikos pr.–Kairių g. skirtingų lygių sankryžos. 

Įvertinant išorinio uosto atsiradimą, sureikšminamos tam tikros šiaurinės uosto dalies prieigų 

susisiekimo sistemos grandys: 

 numatoma didesnė P. Lideikio g. struktūrinė svarba, įrengiant naują jos tęsinį iki išorinio uosto ir 

naują šios gatvės jungtį su Liepų g.; 

 lygiagrečiai P. Lideikio g. tęsiniui į išorinį uostą numatoma nauja geležinkelio atšaka. 

Ekonominė plėtra 

Pagrindinės Klaipėdos miesto ekonominio augimo kryptys: 

 Efektyvi uosto ir miesto partnerystė. 

 Intensyvesnė Klaipėdos LEZ integracija į miesto struktūrinę sistemą ir ekonominiu, ir funkciniu 

aspektu. 

 Pramonės plėtros, su uostu tiesiogiai nesusijusių ekonominių veiklų skatinimas, siekiant 

diversifikuoti rizikas, kylančias dėl galimų uosto veiklos svyravimų, nulemtų besikeičiančios 

geopolitinės situacijos. 
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 Turizmo skatinimas vystant rekreacinę ir kitą infrastruktūrą teritorijose prie Baltijos jūros ir Kuršių 

marių, sudarant sąlygas kurtis kultūriniams, pramoginiams ir rekreaciniams objektams, kurių veikla 

nepriklauso nuo klimatinių sąlygų. 

 Nematerialaus intelektinio produkto kūrimas, sudarant sąlygas investicijoms į šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančia darbinę aplinką su visa reikalinga paslaugų, socialine ir susisiekimo 

infrastruktūra. 

Želdynų sistema 

Įvertinant urbanistinę ir gamtinę aplinką, žaliųjų plotų galimybes atlikti atitinkamas funkcijas, 

siekiama formuoti Klaipėdos, kaip patrauklaus, patogaus ir sveiko gyventi miesto įvaizdį. Ypatingas 

dėmesys skiriamas žaliųjų plotų sistemos plėtrai, įprasminant tas gamtinio karkaso teritorijas, kurios yra 

išlaikiusios natūralaus arba sąlyginai natūralaus kraštovaizdžio pobūdį. Tuo pagrindu yra nustatytas 

principinis žaliųjų plotų sistemos karkasas. Jo lokalizacija pateikta visuose Klaipėdos miesto 

konceptualiosios plėtros scenarijuose (I–IV koncepcijos variantuose). 

Naujų krantinių, laivų aptarnavimui ir krovai reikalingos infrastruktūros bei suprastruktūros 

įrengimas labai jautrioje gamtinėje aplinkoje (Kiaulės nugaros salos dalijamoje Klaipėdos sąsiaurio ir Kuršių 

marių susiėjimo vietoje bei Kuršių Nerijos gretimybėje), gali sukelti Kuršių marių bei Klaipėdos sąsiaurio 

ekosistemų egzistavimo sąlygų pokyčius bei neigiamai įtakoti (sumažinti) į UNESCO ir IUCN globojamą 

Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Kuršių Nerijos kraštovaizdžio vizualinę kokybę, kardinaliai pakeisti 

susiklosčiusią kraštovaizdžio morfologinę struktūrą. 

Naujos uosto veiklos teritorijos suformavimo Baltijos jūros akvatorijoje ir uosto veiklų vykdymas 

yra visiškai naujas, analogų Lietuvos pajūryje neturintis dirbtinės technogeninio kraštovaizdžio salos kūrimo 

atvejis, kurio pasekmės kraštovaizdžiui yra labai nevienareikšmės ir didele dalimi priklauso ne tik nuo 

statybos technologijų, bet ir nuo tinkamų urbanistinių sprendinių. Šio varianto įgyvendinimas paliestų ne tik 

Baltijos jūros akvatorijos dalį, bet ir labai jautrią antropogeniniam poveikiui Baltijos jūros pakrantės atkarpą 

(tarp šiaurinio molo ir Girulių), pareikalautų dalies miško medynų pašalinimo, paveiktų svarbios ir įprastos 

Klaipėdos miesto šiaurinės rekreacinės zonos kiekybinį ir kokybinį potencialą. 

Likusioje planuojamos teritorijos dalyje teikiami perspektyvinio Klaipėdos miesto vystymo 

pasiūlymai yra palankūs gamtinio kraštovaizdžio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo užtikrinimui. 

 

3.5. Išvados 

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantai (teritorijos raidos alternatyvos 

planuojamam laikotarpiui iki 2050 metų), parengti atsižvelgiant į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, 

vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros bendrojo plano koncepcijos variantus. 

1-asis variantas nesuteikia vystymo galimybių nei uostui, nei miestui ir galimas tik prognozuojant 

stagnaciją tiek uosto, tiek miesto raidoje. 2-asis ar 3-asis variantai labiau vertintini kaip 4-ojo varianto 

įgyvendinimo etapai, pasirenkami priklausomai nuo turimų investicijų ir ekonominės aplinkos. 2, 3, 4 

variantų įgyvendinimas adekvačiai neplėtojant miesto centro konvertuojamose uosto centrinės dalies 

teritorijose prie marių reikštų darnios plėtros principų ignoravimą ir turėtų neigiamas pasekmes tolesnėms 

miesto raidos perspektyvoms. Ypatingai tai pasakytina apie uosto maksimalią plėtrą numatantį 4-ąjį variantą. 

Siekiant išvengti šių neigiamų pasekmių būtinas Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės susitarimas dėl uosto plėtojimo etapų, Melnragės gyvenvietės iškėlimo būtinybės, uosto 

centrinės dalies teritorijų perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybei etapų bei finansavimo. Nesant tokio 

susitarimo, įtvirtinto teisės aktais ar teritorijų planavimo dokumentais, racionaliausias yra 2-ojo varianto 

įgyvendinimas, kaip nesukeliantis neigiamų pasekmių miesto funkcionavimui, atveriantis uostui naujos 

plėtros galimybes, bei neužkertantis kelio vėlesniame laikotarpyje, esant poreikiui, susitarti dėl Melnragės 

gyvenvietės iškėlimo, centrinės uosto dalies konversijos ir išorinio uosto statybos. 

 


