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DĖL URBANISTINĖS PLĖTROS KOORDINAVIMO TOBULINIMO  

 

 

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) išnagrinėjusi jūsų pateiktą 

raštą 2013-04-26 Nr. R-13-18 dėl urbanistinės plėtros koordinavimo tobulinimo, apsvarstė jūsų 

pateiktus pasiūlymus ir vadovaudamasi 2012-12-19 ADM1-338 aptarimo nutarimu, 2013-04-26 Nr. 

R-13-18 (registracijos Nr. R1-2205) Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos  

(toliau – LASKAO) raštu, bei 2013-05-21 Nr. J9-520 bendradarbiavimo sutarties (toliau – Sutartis) 

III. 2. ir IV. 3. punktais sudaro darbo grupę Urbanistinio planavimo tobulinimo klausimams spręsti. 

 Prašome darbo grupei deleguoti du LASKAO narius.  

 Vadovaudamiesi Sutartimi prašome deleguoti po du LASKAO narius – ekspertus dalyvauti 

projektų konkursų vertinimo komisijos darbe. Numatomi konkursai:  

1. Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių detaliojo plano parengimo atviras projekto 

konkursas; 

2. Buvusių karinių objektų pajūryje pritaikymo rekreacinėms reikmėms (apie 6 ir 10 ha 

teritorijų Smiltynėje) detaliojo plano parengimo atviras projekto konkursas; 

3. „Medelyno“ gyvenamojo rajono detaliojo plano parengimo atviras projekto konkursas. 

 

 Atsakydami į Jūsų 2013-04-26 raštą Nr. R-13-17 „Dėl skaitmeninio miesto žemėlapio 

papildymo ir nuolatinio atnaujinimo grafiniais duomenimis“, siūlome klausimą dėl papildomos 

informacijos suvedimo į GIS ir skelbimo spręsti aukščiau rašte minimoje darbo grupėje. Pažymime, 

kad tokios informacijos pateikimas yra susijęs su papildomu darbo laiko ir/ ar resursų, bei 

darbuotojų mokymų rengimo poreikiu. Todėl šis klausimas tampriai siejasi su rengiamai darbo 

grupei pavedama spręsti problema. Tikimės, kad iš įvairių specialistų, tame tarpe ir Jūsų deleguotų 

LASKAO narių, sudaryta darbo grupė, apsvarstys šiuos klausimus ir pasiūlys konstruktyvų 

sprendimą kaip pagerinti Klaipėdos miesto urbanistinį planavimą 

 

Savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė 
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