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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Susisiekimo infrastruktūra

"6Susisiekimo automobiliais saugumo didinimas

Esamos gatvės (pagal Klaipėdos m. bendrąjį planą):
B1 kategorijos gatvės
C1 kategorijos gatvės
C2 kategorijos gatvės
D kategorijos gatvės
Nacionalinio lygmens autoturizmo trasa "Gintaro kelias" (pagal Nacional. lygmens autoturizmo spec. pl.)

! Planuojami dviračių takai (pagal Klaipėdos m. bendrąjį planą)

! Planuojamos papildomos dviračių takų jungtys

Esami pėsčiųjų takai:
Kietos dangos - asfalto/ betono

ûûûûûûûûKietos dangos - mediniai
Birios dangos - gruntiniai
Birios dangos - smėlio
Esamos automobilių stovėjimo aikštelės

!?Numatomi privažiavimai prie jūros

Planuojamas kelias (C1 kategorijos)
Numatoma kelių jungtis
Numatomi pėsčiųjų srautai
Planuojamas gruntinis užkopės pėsčiųjų takas

Apsaugos zonos
Apsaugos zonos pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą:
Pajūrio apsaugos juosta ir kurortų I apsaugos zonos riba
Kurortų II apsaugos zonos riba
Kurortų III apsaugos zonos riba

S Uosto sanitarinė apsaugos zona
S Geležinkelio apsaugos zona (pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas)

Apsaugos zonos pagal Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo spec. planą:
Pajūrio juostos riba
Pajūrio juostos tvarkymo zonos riba
Baltijos jūros kranto linija
100 m atstumas nuo Baltijos jūros kranto linijos

Projektuojami miško parkai, želdiniai

!

!

! Projektuojami Jūros tematiniai miško parkai

!

!Projektuojami miško parkai

Ribos, objektai
Planuojamos teritorijos riba
Esama Klaipėdos miesto riba
Kultūros paveldo objektai (pagal LR kultūros vertybių registrą)
Kultūros paveldo objektų vizualinė apsaugos zona (pagal LR kultūros vertybių registrą)
Objektai, turintys kultūros paveldo požymių

$+ Buvę istoriniai poilsio objektai

"n Esama stacionari gelbėjimo stotis

"n Esama mobili gelbėjimo stotis

"WC Projektuojami viešieji tualetai (su miesto ir vietiniais inžinerinias tinklais)@

Projektuojamos regyklos

Teritorijų zonavimas

!

! !

!

!! Valstybinės reikšmės miškų plotai

óóóóóó Vizualinės ir sanitarinės apsaugos želdynai

èèèèèèèèèèèèèèèè Želdinių struktūros intensyvinimas
Planuojamas esamų upelių eroduotų šlaitų tvarkymas, apsaugos zonų nustatymas
Planuojami savaiminio vandens kaupimosi pastovūs vandens telkiniai
Lietingu periodu galimi papildomi vandens kaupimosi plotai
Planuojama rekreacinių paslaugų sistema:

( Visus metus veikiantys objektai
( Sezono ir visus metus veikiantys objektai
( Sezono metu veikiantys objektai

Rekreacinių paslaugų sistemos koridorius (RP)
Planuojamos taikyti krantotvarkos priemonės:

óóóóóó Palaikančios krantotvarkos

óóóóóó Intensyvios krantotvarkos
Rekreacijai patrauklių želdynų formavimas
Planuojamos aktyvios rekreacijos zonos
Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo vandenys
Intensyvaus rekreacinio pritaikymo vandenys
Akvatorijos ir terit. su jūrinio paveldo objektais (pagal Klaipėdos m. bendrąjį planą)
Uosto rezervinės teritorijos (pagal Klaipėdos m. bendrąjį planą)
Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (pagal Klaipėdos m. bendrąjį planą)

Planavimo tikslai ir uždaviniai: užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių 
naudojimą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos rėžimą, teritorijų tvarkymo 
priemones, apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis, 
nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei 
naudojimo intensyvumą, pateikti tikslinius formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybės 
rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės 
apsaugos, ūkinių ir kt.) zonų reikalavimus, nustatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius 
formuojamo gamtinio kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros 
paveldo vertybių išsaugojimą, plėtoti poilsio infrastruktūrą (naujus pėsčiųjų ir dviračių takus). 

Pastaba. Esamiems inžineriniams tinklams galioja apsaugos zonos
pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas

KONCEPCIJA

A 1295

Miškų, miško (kopų) parkų, apsauginių želdynų sutartni ai  žymė j ima i  
MKP-rf Melnragės kopų parkas (rekreacinė funkcija) 
BKP Botaninis kopų parkas 
KP-af Kopų parkas (apsauginė funkcija) 
KP-rf Kopų parkas (rekreacinė funkcija) 
GKP Girulių kopų parkas 
MMP-af Melnragės miško parkas (apsauginė funkcija) 
MMP Melnragės miško parkas  
MM-af Melnragės miškas (apsauginė funkcija) 
M-af Miškas (apsauginė funkcija) 
M-rf Miškas (rekreacinė funkcija) 
MP-rf Miško parkas (rekreacinė funkcija) 
B* Apsauginiai želdiniai (pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą) 
 


