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ĮVADAS
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau tekste Bendrojo
plano) sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita rengiama vadovaujantis Klaipėdos
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta 2016 01 22 technine užduotimi.
Bendrasis planas buvo patvirtintas 2007 vasario 22 d. savivaldybės Tarybos
sprendimu Nr. T11-75, sprendiniai pakeisti 2011 vasario 24 d. savivaldybės Tarybos
sprendimu Nr. T11-111. Šiuo metu galiojantys Bendrojo plano sprendiniai parengti 2011 –
2021 metų laikotarpiui. Rengiant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą kartu su
priemonių planu (patvirtinta 2015 06 25 savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T11-206)
Sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita nebuvo rengta. Todėl ši ataskaita yra pirmas
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos raidos tendencijų ir Bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo ekspertinis vertinimas.
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo), priežiūros ir
kontrolės vykdymas numatytas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 16
straipsnyje, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 150 punkte.
Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje nuolat kaupiama ir analizuojama
informacija apie savivaldybių teritorijų bendrųjų planų įgyvendinimą, bendrą teritorijų raidą.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 (TAR, 201401-22, Nr. 2014-00401) patvirtintas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) turinio ir stebėsenos (monitoringo) atlikimo tvarkos
aprašas, kurio nuostatomis buvo vadovautasi rengiant šį Klaipėdos rajono savivaldybės
bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) (toliau – BP monitoringo)
dokumentą.
Rengiant ataskaitą naudoti Valstybinio statistikos departamento, Klaipėdos rajono
savivaldybės, parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir Klaipėdos miesto savivaldybės
bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos 2007 – 2014 ataskaitos duomenys.
Ataskaita buvo pristatyta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skyrių
vedėjams, seniūnijų atstovams 2016 lapkričio 22 d. 15.30 -17.00 val. Pristatymo protokolas
pateiktas 3 priede.
Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos nariams ir suinteresuotai visuomenei ataskaita
buvo pristatyta 2017 m. vasario 2 d. Pristatymo protokolas pateikiamas 3 priede.
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I.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA IR PRIEMONIŲ PLANAS

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
programa kartu su priemonių planu buvo parengta ir patvirtinta 2015 06 25 savivaldybės
Tarybos sprendimu Nr. T11-206. Atlikus savivaldybės strateginio planavimo dokumentų
analizę Bendrojo plano sprendinių kontekste nustatyta, kad sprendinių įgyvendinimo
priemonės integruotos įvairiuose savivaldybės strateginiuose dokumentuose. Strateginių
dokumentų priemonių planuose numatytos konkrečios lėšos Bendrojo plano sprendiniams
įgyvendinti. Bendrojo plano sprendiniai, integruojant juos strateginiuose planuose,
įgyvendinami plačiau negu tai numatyta sprendinių įgyvendinimo programos priemonių
plane.
20011-2016 metų Klaipėdos rajono gyvenamųjų vietovių plėtra buvo vykdoma
vadovaujantis Bendrojo plano ir Kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniais. Per šį
laikotarpį savivaldybės iniciatyva parengti miestų ir miestelių (seniūnijų centrų) vietovės
lygmens bendrieji planai, daugiau kaip 12 specialiųjų planų. Daugybė detaliųjų planų
parengta privačių asmenų iniciatyva ir lėšomis.
Didesnioji dalis Bendrojo plano sprendinių yra tęstiniai, bendro pobūdžio, nusakantys
privalomumą nuolat laikytis jų nuostatų ir taip juos vykdyti. Baigtiniai sprendiniai,
nusakantys konkretaus veiksmo įvykdymą/neįvykdymą, yra beveik visi įvykdyti arba
vykdomi. 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ apimtyje Klaipėdos
rajono savivaldybės administracija vykdė šios priemonės Teritorijų planavimo dokumentų
rengimo etapus. Taip buvo įgyvendinta dalis Bendrojo plano sprendinių, svarbių savivaldybės
teritorijos gyvenamosios, socialinės, rekreacinės aplinkos kokybės gerinimui ir vystymui,
susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai, paveldo objektų pritaikymui šio laikmečio
poreikiams. Sunkiausia realizuoti reikalaujančius didelių viešųjų investicijų infrastruktūros ir
susisiekimo plėtros sprendinius. Rajono savivaldybei tam tikslui trūksta vidinių išteklių.
Kai kurie Bendrojo plano sprendiniai yra neįgyvendinti dėl pakitusio poreikio,
nekilnojamojo turto rinkos pokyčių, pakitusios demografinės situacijos. Atitinkamai tikslinga
pakoreguoti sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planą, papildant jį naujomis
priemonėmis ir išbraukiant iš jo priemones, kurios prarado savo aktualumą.
2016-2018 metais atsirado galimybės panaudoti ES paramos lėšas kraštovaizdžio
apsaugos ir tvarkymo priemonėms realizuoti. Šiuo požiūriu tikslinga papildyti sprendinių
įgyvendinimo priemonių planą dviem punktais.
Rekreacinių teritorijų vystymo ir kultūros paveldo dalies sprendinių įgyvendinimo
priemones siūlome papildyti trim naujom priemonėm. Viena iš jų būtų skirta viešųjų
paplūdimių, parkų ir skverų kaimo vietovėse tvarkymui, taip plečiant vietovių rekreacines
funkcijas. Lygiagrečiai būtų tikslinga parengti funkciniais ryšiais susietų rekreacinių vietovių
vietovės lygmens bendruosius planus. Taip būtų parengtos prielaidos privačioms
investicijoms į rekreacijos paslaugų plėtrą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kaimo
vietovėse.
Savivaldybės strateginiame plane skirta nemažai dėmesio rajono kultūros įstaigų, tarp jų
muziejų, materialinės bazės atnaujinimui. Šio priemonės atliepia Bendrojo plano atitinkamo
sprendinio nuostatas. Todėl tikslinga papildyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
priemonių planą atitinkama priemone.
Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plane nėra priemonių,
kurios būtų skirtos pramonės plėtros sprendiniams įgyvendinti. Tikslinga priemonių planą
papildyti priemone, kuri numatytų galimybę kooperuoti privačias investicijas pramonės
teritorijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
programos priemonių plano korektūros projektas pateiktas 1 priede.
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II.

KLAIPĖDOS RAJONO PLĖTROS TENDENCIJŲ VERTINIMAS

1. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

Priemiestinių rajonų ypatybės Lietuvoje
Lietuvoje yra 5 didieji miestai, kurie turi teorines galimybes auginti savo priemiesčius.
Tačiau statistinė analizė parodė, kad tik trijuose iš jų (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) tokia
galimybė realizuojama. Diagramose žemiau matome kaip keičiasi nuolatinių gyventojų
skaičius 2001 – 2016 metų laikotarpiu didžiausiuose Lietuvos miestuose ir jų priemiestiniuose
rajonuose.
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Vilniaus m. sav.

Kauno m. sav.

Klaipėdos m. sav.

Šiaulių m. sav.
Vilniaus r. sav.
Kauno r. sav.
Klaipėdos r. sav.
Šiaulių r. sav.

1 pav. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (2001-2016 m.)
Šaltinis - Valstybinis statistikos departamentas.
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Visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose nuolatinių gyventojų skaičius mažėja.
Netipinę tendenciją turi tik Vilnius. Tendencijos lūžio taškai - 2010, 2011, 2012 metai.
Nuolatinių gyventojų skaičius turi tendenciją didėti tik trijuose priemiestiniuose rajonuose –
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Tendencija, palyginus su miestais, neraiški, bet pastebima.
Šiaulių, Panevėžio Alytaus rajonų gyventojų skaičius mažėja kaip ir kituose kaimiškuose
rajonuose. Lūžio taškai rajonų savivaldybių nuolatinių gyventojų skaičiaus kitimo
tendencijose neraiškūs.
Siekdami patikslinti tendencijas panagrinėjome statistinius gyventojų tankumo kitimo
duomenis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonuose palyginus su kitais Lietuvos rajonais, kurie
turi teorines galimybes augti (yra prie magistralinių kelių, svarbių urbanistinės integracijos
ašių ir kt.).
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Kauno r. sav.

Vilniaus r. sav.

Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.

Šiaulių r. sav.
Raseinių r. sav.
Širvintų r. sav.
Kelmės r. sav.

2 pav. Gyventojų tankumas metų pradžioje (2001 – 2016 m.)
Šaltinis - Valstybinis statistikos departamentas.
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2 pav. diagramose matome, kad gyventojų tankumas nuosekliai augo tik Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos priemiestiniuose rajonuose. Kitų, palyginamų rajonų, savivaldybių teritorijose
gyventojų tankumas nuosekliai ir pakankamai raiškiai mažėjo. Augančios tendencijos lūžio
taškai neraiškūs, bet pastebimi Kauno ir Klaipėdos rajonuose – 2008, 2009, 2010, 2015-2016 m.
Demografinės senatvės koeficiento kitimo tendencijos tuo pačiu laikotarpiu raiškiai
parodo demografinės situacijos skirtumus tarp trijų priemiestinių rajonų (Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos) ir kitų lyginamų rajonų savivaldybių (3 pav.). Bendra raiški Lietuvos rajonų
gyventojų senėjimo tendencija daugiau ar mažiau nuosekliai didėja. Trijuose priemiestiniuose
rajonuose gyventojų senėjimo tendencijos lūžio taškas apie 2007 – 2008 metų laikotarpiu, kai
demografinės senatvės koeficientas nustojo augti. 2010 – 2011 metais šio rodiklio reikšmės netgi
sumažėjo. Šiuo metu (2016 m.) šio rodiklio reikšmės vėl didėja, tačiau nuosaikiau negu kitose
rajonų savivaldybėse.
Panagrinėję Lietuvos vidinės migracijos tendencijas (4 pav.) matome, kad iš miestų į
kaimo vietoves gyventojų migracijos pikai buvo 2003, 2008, 2012, 2014 metais. Nesigilinant į
nagrinėtų tendencijų priežastis, atkreipėme dėmesį į tendencijų lūžio taškus – tai 2007 – 2008,
2010 – 2012, 2014 metai. 2008 metais apogėjų pasiekė ir sprogo „nekilnojamojo turto burbulas“.
2011 ir 2014 keitėsi statybos ir teritorijų planavimo teisinio reguliavimo principai, bendro
ekonominės raidos tendencijos. Taigi, demografinių tendencijų lūžio taškai sutampa su
laikotarpiais, kurių metu buvo sukurtos palankios sąlygos jauniems, darbingo amžiaus,
išsilavinusiems didžiųjų miestų gyventojams dirbti, užsidirbti ir kurti savo gyvenimą. Gyvenimas
ankštuose didmiesčių daugiabučiuose, miesto triukšme ir įtampoje, priklausomybė nuo
centralizuotų paslaugų tiekėjų, be galimybės rinktis ir kt. netenkino besiformuojančios
viduriniosios klasės poreikių. Žemės sklypas kaime (priemiestyje) su galimybe greitai ir
prieinama kaina pasistatyti gyvenamą namą, laisvai organizuoti savo ir šeimos gyvenimą, turėti
tiek erdvės, kiek jos reikia gerai ir visavertiškai jaustis sudaro gyvenimo komfortą, kurį gali sau
leisti vidurinioji klasė. Gyvenimo priemiestyje rūpesčiai – nuolatinis važinėjimas, stovėjimas
kamščiuose, vaikų vežiojimas į mokyklą, darželį, būrelius ir kt. susiformuoja vėliau.
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Kelmės r. sav.

Širvintų r. sav.
Raseinių r. sav.

Šiaulių r. sav.

Kretingos r. sav.

Kauno r. sav.
Klaipėdos r. sav.
Vilniaus r. sav.

3 pav. Demografinės senatvės koeficientas (2001 – 2016 m.)
Šaltinis - Valstybinis statistikos departamentas.
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4 pav. Gyventojų vidaus migracija iš miesto į kaimą (1990 – 2015 m.)
Šaltinis - Valstybinis statistikos departamentas.

Miestiečio gyvenimas priemiestyje turi pliusų ir minusų patiems gyventojams. Tačiau
apsisprendusieji buriasi į mažas bendruomenes ir sprendžia savo gyvenimo komforto problemas
patys – gatvės ir privažiavimai, apšvietimas tamsiu paros metu, sniego valymas žiemą, šiukšlių
išvežimas ir kt. Kita vertus, „stichiškai“ ir greitai augantys kaimai suformuoja naujus
automobilių srautus, viešųjų paslaugų poreikius tiek didmiesčio, tiek priemiestinio rajono
savivaldybėse. Savivaldybės tai traktuoja kaip „problemas“ ir bando jas spręsti pavieniui. Naujų
bendruomenių, nesusijusių su žemės ūkio gamyba, poreikiai gerokai skiriasi nuo kaimo
bendruomenių (žemdirbių bendruomenių) poreikių, dėlto jų tarpusavio integracijai reikia daug
laiko, kuris skaičiuojamas dešimtimis metų. Priemiestinių rajonų savivaldybėms, siekiant
prisitaikyti prie neįprastų plėtros tendencijų tenka perskirstyti negausius investicinius išteklius ir
koreguoti plėtros prioritetus. Kita vertus naujieji gyventojai gerokai pagerina šių savivaldybių
demografinius rodiklius, darbo jėgos kokybę.
Situacija Klaipėdos rajone
„Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų skaičius nuolat auga. 2008 m. rajone gyveno
50610 gyventojų, iš jų 17750 gyventojų miestuose. Rajone sparčiau augo kaimo gyventojų
skaičius, todėl urbanizacijos lygis sumažėjo ir 2008 m. buvo 35,1 % (2007 m. – 35,7 %)“ –
rašoma Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau tekste Bendrojo plano)
ataskaitoje. Gyventojų skaičiaus prognozė buvo perdėm optimistiška palyginus ją su faktiniais
duomenimis (1 lentelė). Kaimo gyventojų skaičius iš tikrųjų Klaipėdos rajone nuosekliai auga, o
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miesto gyventojų skaičius - mažėja. Dėl to 2019 metais rajono gyventojų skaičius tikėtina bus 15
000 žmonių mažesnis nei prognozuota. Rajone gyvens - apie 54 000 gyventojų ir apie 39 000
(72%) iš jų - kaimo vietovėse.
1 lentelė. Bendrojo plano sprendiniuose prognozuotas gyventojų augimas palyginus jį su faktiniu
Gyvenamosios
vietovės
Gargždai
Priekulė
Kaimas
Iš viso

2007 m.

2009 m./

2011m.

2013m.

2015m.

2016m.

(faktinis)

faktinis

(faktinis)

(faktinis)

(faktinis)

(faktinis)

15,89
1,68
31,72
49,29

16,31
1,65
33,93
51,89/
51,69

15,02
1,425
34,834
51,279

14,945
1,372
35,297
51,614

14,963
1,321
36,547
52,831

14,822
1,287
37,350
53,459

Bendrojo plano
prognozė 2019 m.
18,00
1,70
50,00
69,70

+0,335

+0,217

+0,628

+1,000 54.500

Pastaba: Faktinių duomenų šaltinis Valstybinis statistikos departamentas.

Demografinės tendencijos Klaipėdos rajono rytinėje dalyje, nutolusioje nuo Klaipėdos
miesto, ženkliai skiriasi nuo tų, kurios vyksta Klaipėdos miesto prieigose. Slengų, Mozūriškių,
Jakų, Dauparų ir kitose gyvenamosiose vietovėse, turinčiose gerą susisiekimą su Klaipėdos
miestu ir nutolusiose nuo jo iki 30 km, taip pat kolektyvinių sodų bendrijose, formuojasi
Klaipėdos priemiesčiai. Juose savo būstą turi arba kuria Klaipėdos miesto viduriniosios klasės
gyventojai. Jų gyvenimo būdas glaudžiai siejamas su miesto paslaugomis, pramogomis, darbo
vietomis. Dalis sodų bendrijų gyventojų savo gyvenamąją vietą deklaravę mieste, todėl naudojasi
miesto savivaldybės teikiamomis viešosiomis paslaugomis (sveikatos apsaugos, socialinės
rūpybos ir kt.). Jie paprastai soduose gyvena tik šiltuoju metų laiku. Miestiečių bendruomenės
nėra vienalytės ir savo interesais bei gyvenimo būdu skiriasi nuo kaimo bendruomenių, kurioms
reikia daugiau rajono savivaldybės dėmesio, paramos ir viešųjų paslaugų (viešojo susisiekimo,
sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, švietimo, administravimo ir kt.). Toliau nuo Klaipėdos
miesto nutolusiose seniūnijose demografinės tendencijos atitinka tas, kurios būdingos visoms
rajonų savivaldybėms – gyventojų mažėjimas, visuomenės senėjimas, emigracija ir kt. Senstant
visuomenei didėja socialinių paslaugų poreikis.
Visos rajono bendruomenės naudojasi savivaldybės gatvių ir kelių, inžinerine, atliekų
tvarkymo infrastruktūra ir yra suinteresuotos jų plėtra bei tinkamu eksploatavimu.

2. PRIEMIESTINIŲ ZONŲ PLĖTROS TENDENCIJOS, VERTINIMAI IR SPRENDIMAI

Klaipėdos rajonas nėra išskirtinis ir vienintelis Lietuvoje rajonas, kuriame formuojasi
didmiesčio ir jo priemiesčių santykio problemos. Teoriškai jos buvo nekartą aptartos 1992 –
1995 m. laikotarpiu, kuriant teritorijų planavimo, statybos, nekilnojamojo turto, žemės ir
žemėtvarkos teisinio reguliavimo sistemas, rengiant naujus miestų bendruosius planus. Liberalus
požiūris į nekilnojamojo turto ir žemės rinkos užuomazgas bei plėtrą, sukūrė prielaidas Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos priemiesčiams augti su visomis to proceso pasekmėmis – intensyvia
švytuokline migracija, dideliu automobilių skaičiumi ir tarša miesto centre, išaugusiu viešųjų
paslaugų poreikiu tam nepasiruošusios rajono savivaldybės teritorijoje, kt. Kiekviena
savivaldybė kylančias problemas sprendžia pavieniui.
Priemiestinės plėtros procesus specialistai yra linkę vertinti labiau neigiamai nei
teigiamai. Didmiesčių plėtros ir priemiesčių problemos nekartą buvo diskutuotos Urbanistų
forumuose. Daugelis projektavimo specialistų palaiko priemiestinės plėtros procesų
koordinavimo ekonominėmis (plėtros apmokestinimu) ir tradicinėmis (periodišku gyvenviečių
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ribų perkėlimu ir pan.) priemonėmis idėją, tačiau akcentuoja ir lygiagretaus koordinacinių
priemonių (regioninės kooperacijos tarp savivaldybių ir projektinių sprendinių kontrolės)
taikymo svarbą. Tačiau gana ženkli projektuotojų dalis pasisako ir už griežtą išorinės plėtros
ribojimą teisiniais būdais: urbanistinės plėtros prioritetinių zonų nustatymą ir jų planavimo teisių
suteikimą tik savivaldybėms, taip siekiant subalansuoti viešąsias investicijas. Tačiau
projektuotojai iš esmės palaiko kompleksinio didmiesčių ir jų priemiestinių zonų planavimo
idėją ir pasisako už papildomų priemiestinės plėtros koordinavimo įrankių įteisinimą teritorijų
planavimo sistemoje. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybės išbandė keletą skirtingų
plėtros koordinavimo įrankių, tačiau dokumentų, išeinančių už oficialios teritorijų planavimo
sistemos ribų, efektyvumas, kaip teigė kai kurie ekspertai, yra sunkiai įvertinamas, o nauda –
abejotina.
Teigiama, kad fragmentinis užstatymas, mažas užstatymo ir gyventojų tankumas,
menkina savivaldybės investicijų efektyvumą į priemiestinių ir bendrai kaimo gyvenamųjų
teritorijų inžinerinį parengimą ir aprūpinimą, socialinės infrastruktūros prieinamumą. Rajono
savivaldybių galimybės investuoti yra ženkliai mažesnės nei didmiesčių, o efektyvumo kriterijai
yra tokie patys. Savivaldybė įpareigota sukurti normatyvines gyvenimo sąlygas savo
gyventojams. Gyvenimo komfortą kiekvienas kuriasi sau pats taip kaip jį suvokia ir išgali.
Gyventojas turi teisę laisvai rinktis gyvenamą vietą, darbą, veiklą, gyvenimo būdą, pramogas,
paslaugas vadovaudamasis jų kokybės kriterijais. Paslaugų, prekių ir gyventojų judėjimo laisvė
yra viena svarbiausių ES vertybių.
Kas neramina šioje situacijoje ekspertus ir savivaldybių administracijų specialistus:
• išaugę koncentruoti automobilių srautai rytinio ir vakarinio piko metu tiek miesto
tiek rajono teritorijoje;
• naujų gatvių ir kelių poreikis;
• padidėjęs automobilių stovėjimo vietų skaičiaus poreikis miesto centre, oro tarša;
• viešųjų investicijų į inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą bei jos priežiūrą
efektyvumas;
• užstatymo fragmentiškumas ir mažas tankumas;
• nykstanti kaimiškųjų vietovių kraštovaizdžio tapatybė ir etnokultūrinės vertybės;
• nykstantys derlingos dirbamos žemės ištekliai;
• Lietuvai nebūdingi architektūros stiliai.
Kas domina naujakurius:
• susisiekimo sąlygos, kamščiai, infrastruktūra, gyventojų kontingentas;
• visuomeninis transportas. Stotelė ne toliau 1 km;
• erdvės jaukumas, gamtinė aplinka, viešosios erdvės;
• sąlygos auginti vaikus (šaligatviai, apšvietimas, atstumas iki centro), vaikų darželiai
ir pradinė mokykla, šeimos gydytojas;
• atliekų tvarkymo paslaugos.
Panagrinėsime kaip vertinama priemiesčių plėtra ir kaip sprendžiamos jos pasekmės su
šiuo reiškiniu susijusiose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybėse.
KAUNO MIESTO PATIRTIS
(2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programa)

Nuo 2001 m. Kauno miesto savivaldybėje fiksuojami 2 trumpalaikiai emigracijos pikai –
2005 m. (atsiradus galimybei įsidarbinti kitose ES valstybėse narėse) ir 2010 m. (dėl visai šaliai
būdingo tarptautinės migracijos šuolio po 2009 m. finansinės krizės). Spartesnio gyventojų
pajamų augimo laikotarpiais (2008 m., 2012–2014 m.), buvo pastebima intensyvesnio išsikėlimo
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į priemiestines teritorijas Kauno rajono savivaldybėje tendencija. Urbanistinė plėtra
priemiestinėse teritorijose turėjo įtakos Kauno miesto gyventojų skaičiui ir demografinei
struktūrai.
Intensyviai urbanizacijai Kauno miesto prieigose prielaidas sudaro Kauno rajono
savivaldybėje istoriškai susiformavusi priemiesčių gyvenamoji sistema. Netoli nuo Kauno
miesto esančios gyvenamosios vietovės - Raudondvaris, Kulautuva, Domeikava, Ramučiai,
Akademija, Ringaudai ir kt., turi gerą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, jų gyventojai be
didesnių kliūčių gali naudotis Kauno miesto privalumais (paslaugomis, darbo vietomis ir kt.).
Priemiesčių augimo pasekmė - smarkiai išaugęs automobilizacijos lygis Kauno mieste,
padidėję transporto srautai, automobilių statymo vietų trūkumas, padidėjusi oro ir triukšmo tarša.
Strategija - Didinti miesto tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiškai
gerinant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą.
VILNIAUS RAJONO PATIRTIS
(Vilniaus rajono savivaldybės 2016–2023 m. strateginis plėtros planas)

Nors Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius sumažėjo 12 proc. , Vilniaus
r. savivaldybėje gyventojų skaičius išaugo 2 proc. Šalia Vilniaus esančiose seniūnijose plečiasi
naujų namų gyvenvietės, į kurias keliasi aukštesnes pajamas gaunantys asmenys. Didėjantis
aukštesnes pajamas gaunančių naujakurių skaičius, sąlygoją didėjančią Vilniaus rajono
gyventojų perkamąją galią bei vartojimą, kelia savivaldybės pragyvenimo lygį. Tikėtina, kad
minėti rodikliai skatins į paslaugas orientuotų įmonių investicijas Vilniaus rajone.
Per 2008–2014 m. laikotarpį vaikų skaičius Vilniaus r. savivaldybėje išaugo 6 proc.
Lietuvoje per minėtą laikotarpį vaikų skaičius sumažėjo 12 proc. Minėtas rodiklis parodo, kad
ilguoju laikotarpiu skirtingai negu kitose Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus rajone didėja
vartotojų ir darbuotojų bazė. Tai galima traktuoti kaip konkurencinį Vilniaus rajono pranašumą
prieš kitas savivaldybes. Didėjantis vaikų skaičius galėtų skatinti kurtis Vilniaus rajone į jaunas
šeimas orientuotus verslus.
Aktyvus didmiesčio gyvenimas skatina intensyvų aglomeracijos procesą Vilniaus rajono
savivaldybės seniūnijose, besiribojančiose su Vilniumi. Atlikus Vilniaus rajono seniūnijų
apklausą, paaiškėjo, kad dalyje Vilniaus rajono seniūnijų vyksta nekontroliuojama gyvenviečių
plėtra. Nauji namai statomi chaotiškai, tad atsiranda privažiavimo problemos, apstatomos ežerų
pakrantės ir vaizdingos Vilniaus rajono vietovės. Gyventojų skaičius didėja, o savivaldybės
materialinis aprūpinimas (inžinerine, susisiekimo infrastruktūra, švietimo, sveikatos apsaugos ir
socialinės rūpybos) yra nepakankamas. Prasta vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklo būklė.
Vilniaus rajone yra virš 260 sodų bendrijų, kuriose nuolat gyvena Vilniaus miesto
gyventojai, besinaudojantys Vilniaus rajono infrastruktūra. Už šiuos nedeklaruotus gyventojus
Vilniaus rajono savivaldybė lėšų negauna. Savivaldybės duomenimis, 2011 m. sodų bendrijose
gyveno apie 30 tūkst. gyventojų, kurie savo deklaruotą gyvenimo vietą turėjo kitose
savivaldybėse. Dėl susidariusios situacijos Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas negauna apie
30 proc. papildomų lėšų. Be to sodų bendrijos nėra pritaikytos nuolatiniam gyvenimui. Keliai
sodų bendrijose yra per siauri specialiajam transportui (gaisrinėms, kelių valymo mašinoms,
autobusams, mokykliniams autobusiukams), nėra apšvietimo, šaligatvių pėstiesiems.
Nesutvarkyti nuotekų ir vandentiekių tinklai (vandentiekis vasaros metų pajungiamas nuo sodų
bendrijų vandens bokštų, nuotekos vietinės).
Vilniaus miestas fiziškai plečia savo ribas. 1957 m. prie Vilniaus miesto buvo prijungta
Naujoji Vilnia, iki tol priklausiusi Vilniaus r. , 2000 m. prijungtos Grigiškės iki tol priklausiusios
Trakų rajono savivaldybei. Svarstomas galimas Lentvario seniūnijos (priklauso Trakų
savivaldybei) prijungimas prie sostinės. Tikėtina, kad Vilniaus miestui plečiantis, ateityje gali
atsirasti ir daugiau seniūnijų, kurios ilgainiui taps Vilniaus miesto sudedamąja dalimi. Tokią
situaciją Vilniaus rajonas įvardina kaip grėsmę. Šalia Vilniaus miesto esančios seniūnijos
pasižymi aukštesniu pragyvenimo lygiu, pakankama darbuotojų pasiūla, besiplečiančiomis
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gyvenvietėmis, mažesnėmis socialinėmis problemomis ir pan. Šias seniūnijas prijungus prie
Vilniaus miesto, Vilniaus rajono teritorijoje liktų periferinės seniūnijos, kuriose maža darbo ir
darbuotojų pasiūla, vyrauja socialinės problemos.
Vizija. Vilniaus rajonas 2023 – tolygiai ir dinamiškai išvystytas žaliasis žiedas su dideliu
rekreaciniu potencialu, išpuoselėtomis gyvenvietėmis, palankia aplinka verslui bei jauna,
daugiakultūre visuomene. Minėta vizija bus įgyvendinama per tris nustatytus prioritetus:
• kokybiško ir prieinamo švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų;
• palankios aplinkos verslo ir turizmo plėtrai;
• darni rajono teritorijų plėtra bei sistemingas infrastruktūros vystymasis.
Vilniaus miesto bendrajame plane plėtojama idėja vystyti periferinius miesto
„branduolius“, kurie pasitarnauja visiems į priemiesčius išvykusiems gyventojams.

3. KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO PATIRTIS

Klaipėdos rajono teritorija įeina į pajūrio arealą ir ribojasi Baltijos jūros ir Kuršių marių
akvatorijomis, turi patrauklius ir skirtingus nuo kitų šalies regionų rekreacinius išteklius. Tokia
situacija papildomai pritraukia investicijas sezoninių būstų arba antrųjų namų plėtrai, kas
padidina ir paspartina teritorijų urbanizaciją. Ir pagaliau vienas iš stipriausiai veikiančių rajono
teritorijos urbanizacijos veiksnių – Klaipėdos miesto, turinčio labai ribotus teritorinius rezervus,
gretimybė.
Klaipėdos miesto bendrojo plano monitoringo ataskaitoje pažymima, kad apie 10 %
Klaipėdos miesto gyventojų per 20 metų persikėlė gyventi į periferinę zoną. Nors
besiformuojančioje periferinėje zonoje trūksta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros, joje
telkiasi jaunesni, aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai. Besiformuojančios periferinės zonos
(5 pav.) tankumo rodikliai pernelyg maži, kad ši zona efektyviai funkcionuotų. Urbanistinė
periferinės zonos struktūra neplaninga, chaotiška ir neužtikrinanti gyvenimo kokybės.
Galiojantys Klaipėdos miesto sprendiniai nenusako, kaip valdyti priemiesčio plėtrą, integruoti
miesto ir priemiestinės zonos inžinerinę infrastruktūrą, spręsti periferinės zonos gyventojams
reikalingų mokyklų, ikimokyklinių įstaigų pasiekiamumo klausimus, taikant darnaus judumo
principus ir kt. Rengiant naują miesto bendrąjį planą numatyta aptarti šiuos klausimus, nagrinėti
galimas sprendimų alternatyvas.
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5 pav. Klaipėdos miesto priemiestinės struktūros
(šaltinis Klaipėdos miesto bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos 2007 – 2015 m ataskaita.)
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Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane teigiama, kad miestai ir
miesteliai rajono teritorijoje išsidėstę gana tolygiai ir jie sudaro atraminį gyvenamųjų vietovių
tinklą. Sprendiniuose aiškiai suformuluotas prioritetas šio atraminio tinklo kompaktiškai
urbanistinei plėtrai. Klaipėdos priemiesčių augimo tendenciją bendrojo plano rengimo metu
galima buvo nuspėti. Buvo gauta daugybė žemės savininkų pasiūlymų keisti paskirtį iš žemės
ūkio į gyvenamą. Visi pasiūlymai buvo tenkinami ir priemiestinės plėtros ribos jau matomos
pagrindiniame brėžinyje. Tačiau, sprendiniai šių teritorijų infrastruktūrai plėtoti parengti nebuvo.
Inžinerinės infrastruktūros plėtrą šiose teritorijose apsprendė vėliau parengti specialieji planai.
Juos apibendrino ir patikslino Vandentvarkos specialusis planas. Buvo bandoma „užbėgti už
akių“ įsibėgėjantiems priemiesčio plėtros procesams. Plėtojant socialinę infrastruktūrą, viešąsias
erdves ir želdynus, viešąsias paslaugas buvo vadovaujamasi Bendrajame plane nustatytais
centrinių gyvenviečių sistemos plėtros prioritetais.
Parengti ir patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimais
Nr. T11-499 ir T11-500 Vėžaičių ir Kretingalės miestelių bendrieji planai. 2015 m. patvirtintas
Endriejavo miestelio bendrasis planas. Rengiami pirkimo dokumentai Gargždų miesto viešųjų
urbanizuotų erdvių (skveras ir aikštė Klaipėdos g.) sutvarkymo, Priekulės miesto viešųjų
urbanizuotų erdvių (centrinės dalies) sutvarkymo ir Gargždų miesto pietinės dalies (gyvenamųjų
rajonų ir švietimo įstaigų teritorijos) viešųjų erdvių sutvarkymo techninių projektų parengimui.
Parengtas Kalotės-Purmalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros
vystymo specialusis planas (patvirtintas 2014-04-24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T11-213). 2015 m. parengtas dviračių trasų specialusis planas.
Klaipėdos priemiesčių plėtros procesai Klaipėdos rajone nepalikti be savivaldybės
administracijos dėmesio, tačiau priimami savivaldybės sprendimai „seka jiems iš paskos“.
Nuosekliai ir kryptingai įgyvendinami rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendiniai, kuriuose
nustatyta „vietiniai lokaliniai centrai:
• esami palaikomi seniūnijų centrai – Priekulės miestas, Dovilų, Vėžaičių,
Veiviržėnų ir Kretingalės miesteliai bei Slengių kaimas;
• esami plėtojami seniūnijų centrai – Judrėnų ir Endriejavo miesteliai ir Agluonėnų
kaimas;
• galimas naujai suformuoti seniūnijos centras – Plikių miestelis.
Rajono rytinės ir pietinės dalies urbanizacija palaikoma vystant kompaktiškai užstatytus
seniūnijų centrus – Priekulę, Agluonėnus, Veiviržėnus, Judrėnus ir Endriejavą ir keletą kitų
didesnių kaimo gyvenamųjų vietovių. Visais atvejais urbanistinio ir socialinio ekonominio
vystymo pirmenybė suteikiama rajono administraciniam centrui, seniūnijų centrams ir kaimo
gyvenamosioms vietovėms, esančioms rekreacijai ir turizmui palankiose gamtinėse sąlygose.“
Klaipėdos priemiesčių plėtros valdymo ar asistavimo klausimų nėra tarp prioritetų.
Nežiūrint to, kad Bendrajame plane nebuvo detaliau nagrinėti, vertinti ir spręsti
priemiesčių plėtros klausimai, savivaldybės strateginiai planai, veiksmai ir sprendimai atspindi
savivaldybės Tarybos poziciją šiais klausimais – nesipriešinti vykstantiems procesams, o
integruoti procesus į bendrą savivaldybės teritorijos raidos kontekstą.
4.
KLAIPĖDOS
RAJONO
CENTRINIŲ
GYVENVIEČIŲ
SISTEMA
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (Bendrojo plano sprendinių kontekstas)

IR

SOCIALINĖS

Klaipėdos rajono savivaldybėje yra 2 miestai (Gargždai ir Priekulė), 7 miesteliai ir 303
kaimai, iš kurių 11 neturi gyventojų. Bendrajame plane nurodyta, kad:
• pagrindinis lokalinis centras – Gargždų miestas.
• vietiniai lokaliniai centrai:
o esami palaikomi seniūnijų centrai – Priekulės miestas, Dovilų, Vėžaičių, Veiviržėnų
ir Kretingalės miesteliai bei Slengių kaimas;
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o esami plėtojami seniūnijų centrai – Judrėnų ir Endriejavo miesteliai ir Agluonėnų
kaimas;
o galimas naujai suformuoti seniūnijos centras – Plikių miestelis.
Atraminį gyvenamųjų vietovių tinklą papildo kompaktiškai
gyvenamosios vietovės, turinčios arti 500 ir daugiau gyventojų.

užstatytos

kaimo

Savivaldybės socialinės infrastruktūros įstaigų (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir
socialinių paslaugų) tinklas plėtojamas esamų įstaigų, savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto
(pastatų ar patalpų) pagrindu. Įstaigos koncentruojasi šiose rajono gyvenamosiose vietovėse:
Gargžduose, Priekulėje, Plikiuose ir Kretingalėje. Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
tinklas šiuo metu yra tankesnis. Siekiant viešąsias paslaugas padaryti prieinamas atokiai
gyvenantiems gyventojams kiekviena sistema organizuojama skirtingai. Įstaigų tinklas atitinka
paslaugos specifiką, racionalų naudos ir kaštų santykį bei kitus valstybėje nustatytus ar
nusistovėjusius racionalumo parametrus.

6 pav.Vaikų skaičius Klaipėdos miesto ir periferinės zonos kvartaluose
(šaltinis Klaipėdos miesto bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos 2007 – 2015 m ataskaita.)

Gyventojų skaičius augimo mastai savivaldybėje nėra tokie dideli ir esamų įstaigų tinklui
ženklios įtakos nedaro. Gargždai, Priekulė, Plikiai ir Kretingalė yra pusračiu apsupę aktyviai
augančią Klaipėdos priemiesčių zoną (5 pav.), sujungti su ja krašto arba rajoniniais keliais.
Teoriškai žvelgiant tikslinga būtų pasirūpinti tinkamomis paslaugų apimtimis ir kokybe. Tačiau,
praktiškai žvelgiant, šioje centrų sistemoje yra esminis trūkumas – įstaigų tinklas išsidėstęs
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priešingai srautų judėjimo krypčiai. Naujakurių srautai juda ryte - Klaipėdos miesto link, o
vakare – priešingai.
Siekiant asistuoti (plėtoti infrastruktūrą įvertinant prognozuojamus naujakurių poreikius)
priemiesčių plėtros procesams aktuali būtų ne tik socialinės infrastruktūros plėtra šiuose
gyvenamųjų vietovių sistemos centruose - Kretingalėje, Slengiuose, Priekulėje, Plikių miestelyje,
taip pat Girkalių kaime, bet ir vietos bendruomenių ar privačios iniciatyvos steigiant papildančias
ir alternatyvias paslaugų įstaigas, plėtojant papildomas paslaugas įstaigų pasiekiamumui
padidinti, vietinių kelių dangos ir priežiūros kokybė (ypač ankstyvą pavasarį ir vėlų rudenį) ir kt.
Tikslinga keičiant rajono planavimo dokumentus (bendrąjį ir strateginį planus) nagrinėti įvairias
priemonių alternatyvas, vertinti jų pasekmes. Klaipėdos rajono savivaldybė švietimo srityje
pasirinko racionalų sprendimą – socialinės infrastruktūros problemas spręsti bendradarbiaujant
su Klaipėdos miesto savivaldybe, taip išvengdama bereikalingos konkurencijos ir viešojo
sektoriaus lėšų švaistymo.

7 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, Gyvenamųjų
vietovių tinklo ir socialinės infrastruktūros brėžinys
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5. GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ PLĖTRA IR JŲ APRŪPINIMAS INFRASTRUKTŪRA

(Bendrojo

plano sprendinių kontekstas)
Gyvenamosios statybos (mažaaukštė vienbutės) plėtra agrarinėse teritorijose sklypų
detaliaisiais planas suplanuota Sendvario seniūnijos Slengų, Mozūriškių, Gindulių seniūnaitijose.
Nemaža suplanuotų sklypų pasiūla yra Jakų, Sudmantų, Dauparų, Kelmiškės, Ketvergių
apylinkėse. Sodų masyvai Vaiteliuose ir Dituvoje virsta tankiai užstatytais gyvenamaisiais
kvartalais, kuriems būtinas atitinkamas inžinerinis aprūpinimas. Tiesa, soduose gyventojų tankis
padidėja šiltuoju metų laiku. Klaipėdos rajono Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiuoju planu numatyta galimybė centralizuoti vandens tiekimą ir
nuotekų surinkimą, bei valymą šiose teritorijose. Tačiau čia inžinerinę infrastruktūrą numatyta
plėtoti II arba III etapu. Dituvos ir Vaitelių sodų masyvuose centralizuotą vandens tiekimą ir
nuotekų surinkimą/valymą numatyta plėtoti III etape.
Rajono teritorijoje susisiekiama valstybinės ir vietinės reikšmės viešaisiais keliais bei
gatvėmis (8 pav.) Esamas kelių tinklas yra pakankamas susisiekimui kaimo vietovėse
organizuoti tačiau polaidžio metu ne visi keliai yra pravažiuojami. 2014 m. patvirtintas ilgalaikis
Klaipėdos rajono susisiekimo infrastruktūros plėtros planas, kuriame nurodytos vietinės reikšmės
kelių ir gatvių plėtros etapiškumas ir tvarka. Planuojamų naujų gatvių kategorijos suplanuotose
Slengų, Mozūriškių, Gindulių, Jakų, Sudmantų, Dauparų, Kelmiškės, Ketvergių gyvenamosios
statybos plėtros teritorijose nustatytos specialiuosiuose planuose, kurių sprendiniai keičiant
rajono teritorijos Bendrąjį planą galės būti integruoti kaip bendrojo plano dalis.

magistraliniai keliai;

kiti valstybinės reikšmės keliai;

vietinės reikšmės viešieji keliai;

gatvės

8 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės kelių tinklo schema
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Viešasis susisiekimas savivaldybės teritorijoje galimas tik sausumos transportu. Kitokios
transporto rūšys neplėtojamos ir neturi tam tinkamos infrastruktūros. Viešojo susisiekimo
paslaugas Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje teikia 2 pagrindinės įmonės: UAB „Klaipėdos
autobusų parkas“, VŠĮ „Klaipėdos viešasis transportas“ bei UAB „Vežeta“. Autobusai arba
maršrutiniai taksi važiuoja iš Gargždų autobusų stoties ir Klaipėdos autobusų stoties, taip pat
Klaipėdos miesto pakraščiuose esančių stotelių įvairiomis kryptimis. Klaipėdos miesto ir rajono
viešojo transporto sistemos yra integruotos, galima naudotis e-bilietu. Tačiau, viešojo
susisiekimo paslaugos netenkina priemiesčio naujakurių poreikių, todėl kelionėms jie renkasi
nuosavą automobilį. Viešojo transporto paslaugomis naudojasi tie gyventojai, kurie dėl įvairių
priežasčių negali vairuoti ar turėti savo automobilio. Dalis jų yra dotuojami valstybės. Siekiant
laiku reaguoti į iškilusius naujus susisiekimo poreikius ir užtikrinti efektyvų viešojo transporto
darbą parengta galimybių studija, paruoštos visuomeninio transporto judėjimo schemos,
integruoti maršrutai, atitinkantys gyventojų poreikius. Siekiant viešųjų investicijų efektyvumo
svarbu rasti tinkamą santykį tarp viešojo transporto efektyvumo ir kelių tinklo techninių
parametrų. Kita vertus skatintina bendruomenių ir privati iniciatyva organizuojant ir plėtojant
atitinkančią poreikius bei efektyvią rajono viešojo susisiekimo sistemą.
Susisiekimas dviračiais Lietuvoje tinkamas šiltuoju metų laiku. Esant tankesniam viešųjų
paslaugų įstaigų tinklui taip galima būtų dalinai spręsti jų pasiekiamumo problemas. Tačiau
šaltuoju metų laiku dviračių takai nevalomi, nebarstomi, slidūs ir yra netinkami naudoti.
Tamsiuoju paros metu dviračių takai yra neapšviesti, todėl jais naudotis yra nesaugu. Taigi
dviračių takų infrastruktūros naudojimas susisiekimui Lietuvoje yra ribotas. Dviračių takų tinklas
savivaldybės teritorijoje numatytas plėtoti apjungiant Klaipėdos rajono savivaldybės, jos miestų
ir gretimų savivaldybių teritorijų trasas į vientisą dviračių takų sistemą. kuri jungs svarbiausius
darbo, poilsio ir rekreacijos, buities ir kultūros paslaugų objektus. Parengtas Dviračių takų
specialusis planas.
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiajame plane numatoma tinklų plėtra atskirose gyvenamosiose
vietovėse, numatoma vandentiekio įrenginių pertvarka, atskirų vandentiekių apjungimo
klausimai bei jų plėtra, trisdešimties esamų vandenviečių rekonstravimas, dvylikos naujų
vandenviečių įrengimas, keturiasdešimt šešių naujų vandens ruošyklų įrengimas ir kt.
Pertvarkant Klaipėdos rajono vandenvalos ūkį numatoma vystyti nuotekų surinkimo ir tvarkymo
sistemą devyniasdešimt dviejose gyvenvietėse rekonstruojant esamas ir statant naujas nuotekų
valyklas, statant naujus bei renovuojant senus nuotekų surinkimo tinklus.
Savivaldybės teritorijos, kuriose kuriasi naujakuriai iš Klaipėdos miesto, yra suplanuotos
detaliai arba konceptualiai, nustatytos jų susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros gairės.
Slengų/Mzūriškių masyve nustatytos netgi socialinės infrastruktūros bei viešųjų želdynų plėtros
gairės. Tačiau daugelį sprendinių dar nėra tikslinga įgyvendinti. Statybos vyksta lėtai ir pasklidai
(9 pav.). Poreikis infrastruktūrai formuojasi lėtai. Todėl viešosios investicijos nukreipiamos ten,
kur jos šiuo metu yra efektyvios. Privačios iniciatyvos plėtojant infrastruktūrą yra labai
smulkios. Primestinėse teritorijose nėra susikaupęs kritinis gyventojų skaičius, kai centralizuota
infrastruktūros plėtra tampa būtina aktualija.
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a) plėtros ketinimai

b) reali plėtra
9 pav. Plėtros ketinimai ir reali plėtra
Informacijos šaltinis – Klaipėdos rajono savivaldybės WEB-GIS
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6. KRAŠTOVAIZDŽIO STRUKTŪROS KAITOS TENDENCIJOS IR JO REPREZENTACIJA

(Bendrojo plano sprendinių kontekstas)
2015 m. patvirtintas kraštovaizdžio specialusis planas. Jame detaliai išnagrinėtos
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio kitimo tendencijos, įvertintas
kraštovaizdžio struktūros optimalumas, nustatyti probleminiai arealai, parengti kraštovaizdžio
apsaugos reglamentai, kurie patikslina Bendrojo plano teritorijų naudojimo reglamentus.
Vizualiai kraštovaizdis keičiasi, tačiau jo fizinė struktūra išlieka tokia pati. Klaipėdos
rajono teritorijai būdingos molingos ir smėlingos pajūrio ar pamario lygumos, slėniai ir
senslėniai, moreniniai gūbriai, molinga banguota plynaukštė lieka kaip buvusi. Keičiasi
kraštovaizdžio pobūdis, t.y. natūralus gamtinis kraštovaizdis vis daugiau prisotinamas
žmogaus sukurtais elementais – pastatais, keliais, inžineriniais statiniais ir kt. Dirbami laukai
taip pat yra sukultūrintas kraštovaizdis. Siekiamybė yra darnus (optimalus) natūralaus ir
sukultūrinto kraštovaizdžio santykis.
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio struktūros optimalumo
vertinimą atliko Klaipėdos rajono teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano rengėjai
vadovaudamiesi Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniuose pateiktą
kraštovaizdžio optimalumo vertinimo metodiką (Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo
planas, 2013).

10 pav. Klaipėdos rajono kraštovaizdžio struktūros optimalumo schema
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Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja agrarinis sukultūrintas
kraštovaizdis. Intensyviau sukultūrintos Gargždų, Klaipėdos, Palangos priemiestinės
teritorijos. Kraštovaizdžio raidos probleminiai arealai pavaizduoti 11 pav. Siekiant
kraštovaizdžio gyvybingumo svarbu jo natūralų pobūdį išlaikyti slėniuose, takoskyrose ir
kituose svarbiuose arealuose. Priemiesčių plėtra neigiamai vertinama estetiniu požiūriu, kaip
darkanti estetinę kraštovaizdžio vertę.

11 pav. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio raidos probleminiai arealai

Gamtinis karkasas ir jo elementai Bendrojo plano ir vėliau Kraštovaizdžio specialiojo
plano apimtyje išnagrinėti ir apibrėžti pakankamai. Keičiant bendrojo plano sprendinius jie
bus papildyti naujomis nuostatomis (pasikeitus teisės aktams), o Kraštovaizdžio specialiojo
plano sprendiniai galės būti integruoti kaip Bendrojo plano sudėtinė dalis. Gamtinio
kraštovaizdžio apsaugai bendrajame plane buvo numatytos šios nuostatos:
• Stiprinti ekologines kompensacines funkcijas grąžinant ir gausinant kraštovaizdžio
natūralumą atkuriančius elementus labiausiai nuskurdintose rajono gamtinio karkaso
teritorijase – agrarinėse takoskyrose bei migracijos koridoriuose;
• Įgyvendinti atsakomybę už nustatytų gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
apsaugos nuostatų vykdymą esamose konservacinio prioriteto saugomose teritorijose
bei pakrančių apsaugos juostose ir zonose, Natura 2000 teritorijose ;
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•
•
•
•
•
•
•

Realizuoti gamtinio kraštovaizdžio apsaugos kriterijus vertinant statybos bei ūkinės
veikos projektus;
Įtvirtinti gamtinio kraštovaizdžio apsaugos svarbą rajono ekologinio švietimo
programose;
Optimizuoti pajūrio regioninio parko ribas;
Įteisinti buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) tinklą;
Stiprinti numatytų ekologinių koridorių funkcinę biologinę kokybę;
Palaikyti miško, pelkių ir natūralių pievų ekosistemų biologinę įvairovę;
Įsteigti Kuršių marių biosferos poligoną.

Bendrasis planas rekomendavo steigti apie 30 ha ploto Pylpelkių telmologinį
draustinį skirtą išsaugoti Kapstato duburio pietinės dalies žemapelkę su retomis paukščių bei
žinduolių rūšimis, įvairiarūše pelkine augmenija.
Naujų saugomų teritorijų steigimas išeina iš Savivaldybės tarybos kompetencijos
ribų, todėl savo jėgomis įgyvendinti tokius sprendinius savivaldybės administracija neturi
galimybių. Pajūrio regioninio parko ribos buvo pakoreguotos bendromis Saugomų teritorijų
tarnybos ir savivaldybės administracijos pastangomis nustatyta tvarka, taip, kaip buvo
rekomenduota Bendrojo plano sprendiniuose.
Ekologinio tinklo plėtros ir biologinės įvairovės apsaugos sprendiniai Bendrajame
plane fiksuoja to meto būklę, dėl to turėtų būti patikslinti. Esant poreikiui gali būti numatoma
ekologinio tinklo teritorijų plėtra. Tai rekomendacinio pobūdžio sprendinys, kuris gali būti
įgyvendintas tik bendradarbiaujanti su atitinkamomis institucijomis.
Bendrojo plano sprendiniuose nėra suformuotos bendros nuostatos dėl viešųjų erdvių
ir atskirųjų želdynų apsaugos ir plėtros. Šie klausimai aptarti miestų ir miestelių
bendruosiuose planuose, tačiau rajono teritorijoje yra daug neįteisintų skverų ar/ir parkų,
viešųjų paplūdimių, poilsio zonų kaimo vietovėse. Žemės reformos metu jų žemės
savivaldybės Tarybos sprendimais buvo neprivatizuota ir šiuo metu naudojama vietos
bendruomenių. Tikslinga Bendrojo plano sprendinius papildyti nuostatomis dėl viešųjų
erdvių, atskirųjų želdynų apsaugos, planavimo, įrengimo ir veiklos reglamentavimo.
Bendrojo plano sprendiniuose, taip pat ir kraštovaizdžio specialiajame plane
neaptartos nuostatos dėl kraštovaizdžio reprezentacijos – bendrųjų ir lokalių panoraminių
vaizdų apsauga, kultūros paveldo elementų, atpažįstamų kraštovaizdyje eksponavimo,
vaizdingų kelių ruožų savybių apsauga ir kt.
7. GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ SAVITUMO IR KULTŪROS
REPREZENTACIJA (Bendrojo plano sprendinių kontekstas)

PAVELDO

APSAUGA

BEI

Kaip ir visoje Lietuvos teritorijoje Klaipėdos rajono teritorijoje didelę dalį kultūros
paveldo sudaro archeologinis paveldas. Piliakalniai išsidėstę prie gražiausių rajono upių
Minijos ir Veiviržo (12 pav.). Piliakalniai yra svarbus kraštovaizdžio reprezentacijos
elementas, ypač jei jis yra kraštovaizdyje atpažįstamas ir nesunkiai pasiekiamas. Šiuo požiūriu
dauguma piliakalnių yra pasislėpę miškuose, sunkiai prieinamose vietose. Lygumų
kraštovaizdis yra sunkiai apžvelgiamas, todėl piliakalniai yra puikūs apžvalgos taškai, lygumų
kraštovaizdžio reprezentacijai.

UAB „Atkulos konsultacijos“

25

KLAIPĖDOS RAJONO PLĖTROS TENDENCIJŲ VERTINIMAS

12 pav. Klaipėdos krašto piliakalniai (šaltinis www.piliakalniai.lt )
Ne visi urbanistiniai ar pavieniai objektai, turintys savitų bruožų ir reprezentuojantys
kraštą ar vietovę, yra įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Priekulės miesto istorinė dalis yra kultūros paveldo objektas. Joje yra originalios architektūros
XIX a. pab. XX a. pirmosios pusės pastatų ir jų kompleksų. Vietos koloritą, gyvenimo būdą
reprezentuoja Veiviržėnų miestelio istorinis centras su savita urbanistine struktūra, Drevernos
ir Karklės kaimai. Mažosios Lietuvos regionui būdingi statiniai yra Evangelikų liuteronų
bažnyčios. Jos dislokuojasi vakarinėje rajono dalyje šiam regionui priskirtinose Agluonėnų,
Priekulės, Dovilų, Kretingalės seniūnijose. Rytinėje – žemaitiškoje rajono dalyje, Judrėnų,
Veiviržėnų, Endriejavo, Vėžaičių seniūnijose sakralinį paveldą atstovauja Katalikų bažnyčios.
Planuojamoje teritorijoje išlikę karinio paveldo objektų, pajūrio technikos paveldo objektas –
Karaliaus Vilhelmo kanalas su tiltais ir šliuzais. Kultūros paveldą tikslinga nagrinėti krašto
savitumo kontekste. Vadovaujantis naujais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrųjų planų
rengimą ir keitimą, nustatyta sprendinius rengti tik vietos reikšmingumo kultūros paveldo
objektams.
Bendrajame plane yra nustatyti šie kultūros paveldo apsaugos prioritetai:
•

•

Mažosios Lietuvos regioną atstovaujančiam statinių kompleksų ir statinių paveldui,
etnoarchitektūros objektams, numatant jų tinkamiausią pritaikymą šiuolaikinėms
reikmėms ir priemones, įgalinančias pritraukti investicijas;
inicijuoti visų Klaipėdos rajone išlikusių „Molotovo linijos“ objektų inventorizaciją, jų
vertingųjų savybių nustatymą, įrašymą į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą;
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•
•
•

tvarkyti ir pritaikyti lankymui archeologinį paveldą – piliakalnius;
parengti Priekulės istorinio centro specialųjį planą – paveldotvarkos projektą;
integruoti kultūros paveldo teritorijas į krašto gyvenimą.

8. APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS

Lietuvoje yra 5 didieji miestai, kurie turi teorines galimybes auginti savo priemiesčius. Tačiau
statistinė analizė parodė, kad tik trijuose iš jų (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) tokia galimybė
realizuojama.
Priemiestinės plėtros procesus specialistai yra linkę vertinti labiau neigiamai nei teigiamai.
Diskusijose paprastai akcentuojamos neigiamos šio proceso pasekmės miestams (intensyvia
švytuokline migracija, dideliu automobilių skaičiumi ir tarša miesto centre ir kt.). Proceso
pasekmių vertinimo kriterijai taip pat yra „miestiški“ – žemės naudojimo efektyvumas,
infrastruktūros plėtros efektyvumas, viešųjų investicijų efektyvumas, gyvenimo kokybė ir kt.
Pamirštama yra tai, kad paslaugų, prekių ir gyventojų judėjimo laisvė yra viena svarbiausių
ES vertybių. Gyventojas turi teisę laisvai rinktis gyvenamą vietą, darbą, veiklą, gyvenimo
būdą, pramogas, paslaugas vadovaudamasis jų kokybės kriterijais.
Naujieji gyventojai gerokai pagerina priemiestinių rajonų savivaldybių demografinius
rodiklius, darbo jėgos kokybę. Savivaldybėms, siekiant prisitaikyti prie neįprastų plėtros
tendencijų, tenka perskirstyti negausius investicinius išteklius ir koreguoti plėtros prioritetus.
Kiekviena savivaldybė tai sprendžia skirtingai ir pavieniui.
Augant priemiesčiams vystosi visuomenės segregacijos procesai. Naujų bendruomenių,
nesusijusių su žemės ūkio gamyba, poreikiai gerokai skiriasi nuo kaimo bendruomenių
(žemdirbių bendruomenių) poreikių, dėlto jų tarpusavio integracijai reikia daug laiko, kuris
skaičiuojamas dešimtimis metų. Tačiau visos rajono bendruomenės naudojasi savivaldybės
gatvių ir kelių, inžinerine, atliekų tvarkymo infrastruktūra ir yra suinteresuotos jų plėtra bei
tinkamu eksploatavimu.
Priemiestinių rajonų savivaldybės nepalieka priemiesčių plėtros procesų be dėmesio, tačiau
turi per mažai išteklių jiems valdyti. Todėl savivaldybių administracijose priimami
sprendimai „seka jiems iš paskos“, t.y nesipriešinama vykstantiems procesams, suteikiama
laisvė privačiai iniciatyvai vystant infrastruktūrą ir teikiant paslaugas. Klaipėdos rajone
savivaldybės strateginiai planai, veiksmai ir sprendimai atspindi savivaldybės Tarybos
poziciją šiais klausimais – nesipriešinti vykstantiems procesams, o integruoti procesus į
bendrą savivaldybės teritorijos raidos kontekstą.
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gyventojų skaičiaus prognozė buvo
perdėm optimistiška palyginus ją su faktiniais duomenimis. Kaimo gyventojų skaičius iš
tikrųjų Klaipėdos rajone nuosekliai auga, o miesto gyventojų skaičius - mažėja. Dėl to 2019
metais rajono gyventojų skaičius tikėtina bus 15 000 žmonių mažesnis nei prognozuota.
Plėtros norai (ketinimai) auga sparčiau nei galimybės juos realizuoti. Klaipėdos rajone nuo
2000 metų sklypų detaliųjų planų ir pertvarkymo projektų parengtas apie 5300, tačiau
realizuota jų nedidelė dalis. Dauguma projektų realizuojami nekompleksiškai, t.y. parduodami
atskiri sklypai ir kuriasi pavienės sodybos. Todėl per 16 plėtros metų dar nesusidarė kritinė
masė naujųjų gyventojų, kuri formuotų centralizuotos infrastruktūros plėtros poreikį ir
užtikrintų viešųjų investicijų efektyvumą.
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Savivaldybės socialinės infrastruktūros įstaigų (švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir
socialinių paslaugų) tinklas plėtojamas esamų įstaigų, savivaldybės valdomo nekilnojamojo
turto (pastatų ar patalpų) pagrindu. Įstaigos koncentruojasi šiose rajono gyvenamosiose
vietovėse: Gargžduose, Priekulėje, Plikiuose ir Kretingalėje, kurie pusračiu aktyviai augančią
Klaipėdos priemiesčio zoną. Gyventojų skaičius augimo mastai savivaldybėje nėra tokie
dideli ir koncentruoti, todėl esamų įstaigų tinklui esminės įtakos nagrinėjamu laikotarpiu
nedaro. Tačiau naujakuriai yra reiklūs viešųjų paslaugų kokybei ir įvairovei. Todėl tikslinga
skatinti vietos bendruomenių ar privačią iniciatyvą steigiant papildančias ir alternatyvias
paslaugų įstaigas, plėtojant papildomas paslaugas esamų ir naujų įstaigų pasiekiamumui
padidinti.
Infrastruktūros plėtros planai yra parengti, tačiau priemiesčiuose ji numatyta plėtoti II arba III
etapu. Autobusai arba maršrutiniai taksi važiuoja iš Gargždų autobusų stoties ir Klaipėdos
autobusų stoties, taip pat Klaipėdos miesto pakraščiuose esančių stotelių įvairiomis kryptimis.
Klaipėdos miesto ir rajono viešojo transporto sistemos yra integruojamos, galima bus naudotis
e-bilietu. Parengta Klaipėdos rajono visuomeninio transporto sistemos galimybių studija,
paruoštos visuomeninio transporto judėjimo schemos, integruoti maršrutai, atitinkantys
gyventojų poreikius.
Savivaldybės teritorijos, kuriose kuriasi naujakuriai iš Klaipėdos miesto, yra suplanuotos
detaliai arba konceptualiai, nustatytos jų susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros
gairės. Slengų/Mzūriškių masyve nustatytos netgi socialinės infrastruktūros bei viešųjų
želdynų plėtros gairės. Tačiau daugelį sprendinių dar nėra tikslinga įgyvendinti. Statybos
vyksta lėtai ir pasklidai. Poreikis infrastruktūrai formuojasi lėtai. Todėl viešosios investicijos
nukreipiamos ten, kur jos šiuo metu yra efektyvios. Privačios iniciatyvos plėtojant
infrastruktūrą yra labai smulkios. Priemiestinėse teritorijose nėra susikaupęs kritinis
gyventojų skaičius, kai centralizuota infrastruktūros plėtra tampa būtina aktualija.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija bendradarbiauja su Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija spręsdama socialinės infrastruktūros ir įstaigų pasiekiamumo
problemas, tačiau finansinės savivaldybių galimybės yra nelygios. Tikslinga suformuoti aiškią
ir abipusiai naudingą derybinę poziciją srityse, kuriose siekiama bendradarbiauti su Klaipėdos
miesto savivaldybe sprendžiant aktualias savivaldybės teritorijos raidos problemas.
Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai atliko neabejotiną
teigiamą vaidmenį valdant viešąsias investicijas analizuojamu laikotarpiu, tačiau pasikeitus
teisiniam plėtros reguliavimui šiuo metu galiojantys Bendrojo plano sprendiniai nebeatitinka
dabarties poreikių ir yra keistini. Poreikis keisti sprendinius susiformavo dėl sunkiai valdomos
priemiesčio teritorijų plėtros, dėl pasikeitusios teisinės bazės (teisė statyti nerengiant detaliojo
plano), dėl bendrų pokyčių rajone ir Klaipėdos mieste, dėl siekio bendrom gretimų
savivaldybių pastangom spręsti priemiesčių teritorijų, rekreacinių teritorijų, pajūrio teritorijų,
krantotvarkos plėtros problemas.

9. REKOMENDACIJOS KEIČIANT SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIUS

BENDROS NUOSTATOS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintų specialiųjų planų sprendiniai,
konkretizuojantys keičiamo Bendrojo plano nuostatas, turėtų būti integruoti į jo naujus
sprendinius. Neintegruojami galėtų likti sprendiniai tų specialiojo planavimo dokumentų,
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kurie parengti vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatomis
(specialusis teritorijų planavimas).
Bendrąjį planą tikslinga papildyti atskira dalimi – „Klaipėdos priemiestinės zonos plėtra“,
kurioje būtų suformuluotos gyvenamųjų kvartalų kompleksinės inžinerinės, susisiekimo,
socialinės infrastruktūros plėtros ir, esant poreikiui, pavienių sklypų detaliaisiais planais
suplanuotų kvartalų perplanavimo nuostatos. Taip pat tikslinga suformuluoti nuostatas dėl
sodų masyvų integracijos priemiesčių plėtros kontekste, nustatyti aiškius šių teritorijų plėtros
prioritetus, kurių įgyvendinimui bus skiriami viešieji finansai.
Galiojantys detalieji planai naikintini arba keistini, jeigu jų sprendiniai pažeidžia galiojančių
teisės aktų nuostatas, jeigu sprendiniuose numatyta plėtra šiai dienai, dėl pasikeitusios
teritorijos būklės, yra negalima. Tikslinga suformuoti tokias sąlygas, kad kompleksiškai
įgyvendinti detaliojo plano sprendinius būtų palankiau nei pirkti pigų žemės sklypą ir statytis
pavieniui.
Vadovaujantis naujais teritorijų planavimo dokumentų rengimą reglamentuojančiais teisės
aktais (Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, Teritorijų planavimo
normos, Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija) turi būti pakeistos teritorijos
funkcinės zonos ir jų turinys, nustatyti įvairūs plėtros parametrai, prioritetai ir kt.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 5 dalies nuostatomis savivaldybės
bendrasis planas gali būti papildytas jūrine dalimi, nustatant veiklos ir infrastruktūros sąsajas
kranto bei priekrantės zonose.
URBANISTINĖ DALIS

Tiksliau apibrėžti numatomų urbanizuoti teritorijų plotus, aiškiai nustatyti prioritetines plėtros
teritorijas, numatyti jų planavimo ir plėtros tvarką, socialinės ir inžinerinės, susisiekimo
infrastruktūros plėtros prioritetus.
Diferencijuoti urbanistinės plėtros parametrus pagal plėtros pobūdį miestai, miesteliai, kaimai,
dispersinė plėtra (jeigu tokia yra), Klaipėdos priemiesčio zona.
Aptarti pavienės dispersinės plėtros parametrus, žemės paskirties keitimo įvairiose funkcinėse
zonose nuostatas, statybos galimybes pavieniuose sklypuose, vadovaujantis teritorijų
planavimo įstatymo 20 straipsnio nuostatomis.
Aptarti Vaitelių, Dituvos ir Ketvergių sodų masyvų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių
tinkle vietą, reikšmę ir integracijos priemones.
KRAŠTOVAIZDŽIO DALIS.

2015 m. patvirtintas kraštovaizdžio specialusis planas. Jame detaliai išnagrinėtos Klaipėdos
rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio kitimo tendencijos, įvertintas kraštovaizdžio
struktūros optimalumas, nustatyti probleminiai arealai, parengti kraštovaizdžio apsaugos
reglamentai, kurie patikslina Bendrojo plano teritorijų naudojimo reglamentus. Šio plano
sprendinius tikslinga integruoti į Bendrojo plano sprendinius.
Bendrojo plano sprendiniuose nėra suformuotos bendros nuostatos dėl viešųjų erdvių ir
atskirųjų želdynų apsaugos ir plėtros, jų sąsajos su gamtinio karkaso elementais.
Bendrojo plano sprendiniuose, taip pat ir kraštovaizdžio specialiajame plane neaptartos
nuostatos dėl kraštovaizdžio reprezentacijos – bendrųjų ir lokalių panoraminių vaizdų
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apsauga, kultūros paveldo elementų, atpažįstamų kraštovaizdyje eksponavimo, vaizdingų
kelių ruožų savybių apsauga ir kt.
REKREACIJA IR KULTŪROS PAVELDAS

Kultūros paveldą tikslinga nagrinėti krašto savitumo kontekste. Vadovaujantis naujais teisės
aktais, reglamentuojančiais bendrųjų planų rengimą ir keitimą, nustatyta sprendinius rengti tik
vietos reikšmingumo kultūros paveldo objektams.
Rekreacijos sprendiniuose nėra aptarti viešieji paplūdimiai, seniūnijų renginių vietos,
viešosios rekreacijos ir turizmo infrastruktūros plėtra. Šiais aspektais tikslinga papildyti
keičiamus Bendrojo plano sprendinius.
Sprendiniuose nustatyti teritorijas, kuriose galima intensyvi rekreacijos plėtra, t.y. teritorijas,
kuriose galima viešbučių, motelių kempingų ir kitų komercinių objektų statyba.
Turizmo maršrutai yra komerciniai turizmo produktai, todėl tai nėra bendrojo plano
reglamentavimo objektas. Siūlome jų atsisakyti. Bendrojo plano sprendinių objektas turizmo trasos ir takai, kaip viešosios turizmo infrastruktūros dalis, turizmo paslaugų plėtros
zonos ir/ar teritorijos.
SUSISIEKIMO IR INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

Keičiant Bendrojo plano sprendinius tikslinga atkreipti dėmesį vietos lygmens kelių ir gatvių
tinklo rišlumą. Detaliau šį klausimą tikslinga panagrinėti priemiesčio plėtros teritorijose ir jų
prieigose. Taip pat atkreiptinas dėmesys Vaitelių, Dituvos ir Ketvergių sodų masyvų
integracijos kelių ir gatvių tinkle klausimus.
Nustatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros tikslus, prioritetus, plėtros etapus
integruojant į bendrą sistemą priemiesčio plėtros teritorijas ir sodų masyvus. Papildyti
sprendinius viešojo susisiekimo sistemos plėtros principiniais sprendiniais.
TERITORIJŲ NAUDOJIMO REGLAMENTAVIMO PRINCIPAI

Teritorijų naudojimo ir reglamentavimo principinės nuostatos nustatytos kompleksinių
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse. Urbanizuojamų ir numatytų urbanizuoti
teritorijų naudojimas reglamentuojamas vietos lygmens kompleksiniais teritorijų planavimo
dokumentais. Dispersinės plėtros teritorijų naudojimo, kaimų teritorijų plėtros, t.y. teritorijų
naudojimo, žemės paskirties keitimo ir pavienės statybos žemės ūkio teritorijų ar miškų ir
miškingų teritorijų funkcinėje zonoje nereglamentuoja jokie teritorijų planavimo dokumentai.
Todėl yra svarbu Bendrojo plano sprendiniuose nustatyti bendruosius galimus plėtros ir
statybos parametrus.
TERITORIJŲ REZERVAVIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS IR VALSTYBEI SVARBIEMS
BEI SAVIVALDYBĖS PROJEKTAMS.

Keičiant bendrąjį planą tikslinga integruoti aukštesnio lygmens ir savivaldybės lygmens
kompleksinių ir specialiojo planavimo dokumentų, bei techninių projektų sprendinius.
Atkreiptinas dėmesys į rengiamus ir parengtus valstybei svarbių objektų projektus.
Rezervuoti teritorijas vietinės reikšmės gatvėms, keliams ir komunikacijų koridoriams
numatomose urbanizuoti teritorijose.
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DĖL BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS.

Klaipėdos rajono bendrojo plano koncepcija parengta 2008 metais. Joje aptarta nuosaiki
(renovacinė) teritorijos raidos strategija. Koncepcijos sprendiniai yra bendro pobūdžio,
nurodantys tik bendrą teritorijos raidos kryptį, teritorijos naudojimo reglamentavimo
principus iki 2028 metų. Keičiantis šalies ir regiono socialinei ir ekonominei situacijai,
plėtojantis emigracijai ir Klaipėdos miesto priemiesčių urbanizacijos procesams tikslinga
koncepciją patikslinti (papildyti): priemiesčio plėtros reguliavimo strategija ir kaimo vietovių
renovacijos strategija.
DĖL BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO PROCEDŪRINĖS TVARKOS KEITIMAS AR KOREGAVIMAS.

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių septinto
skirsnio nuostatomis (133, 134, 137, 139 punktai) manome, kad Klaipėdos rajono teritorijos
bendrasis planas turėtų būti koreguojamas. Išdėstytos rekomendacijos nesuponuoja
būtinybės keisti planavimo tikslus ir uždavinius. Rekomenduojami sprendinių pakeitimai ir
papildymai panaikina sprendinių spragas, technines klaidas, prieštaravimus naujiems teisės
aktams, išsprendžia kai kurias kolizijas, tačiau nekeičia bendrojo plano esmės.
III.

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos
turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos apraše pateikta Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo
rodiklių lentelė, kurią užpildėme ir pateikiame 2 šios ataskaitos priede. Duomenys rodikliams
paskaičiuoti arba paimti iš Statistikos departamento rodiklių duomenų bazės, Nacionalinės
žemės tarnybos žemės ir pastatų apskaitos statistikos, Infostatyba duomenų bazės.
Aplinkos apsaugos agentūros statistiniai duomenys renkami kitais pjūviais, matuojami
kitais mato vienetais, todėl aplinkosauginių rodiklių dalies lentelėje šiuo metu nėra galimybių
užpildyti. Fizinės aplinkos rodikliai daugiau skirti miesto bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo tendencijoms sekti. Rajono savivaldybės problematikos neatspindi. Tačiau
pagal galimybes juos sį lentelę surašėme. Dalis socialinių rodiklių yra nustatoma tik iš
gyventojų surašymo duomenų arba atlikus specialius tyrimus, t.y. duomenys tikslinami
vidutiniškai kas 10 metų. Šiuo metu duomenys neatnaujinti, todėl jų neįtraukėme į lentelę.
Rodiklių duomenis papildžius kai kuriais duomenimis, apskaitomais savivaldybės
administracijoje, juos galima suvesti į Teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą
(TPSIS), kurioje jau dalis pradinių duomenų yra suvesta.
IV.

ATASKAITOS PRIEDAI
1.
2.
3.

UAB „Atkulos konsultacijos“

PRIEDAS – KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
KOREKTŪROS PROJEKTAS
PRIEDAS – BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS RODIKLIAI
PRIEDAS – ATASKAITOS PRISTATYMO PROTOKOLAI

31

