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Klaipėdos piliavietė

Tikslas: Klaipėdos Waterfront'as

Klaipėdos ir visos Lietuvos vartai į Kuršių marias, Baltijos jūrą ir pasaulį
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B

Klaipėdos piliavietė

Tikslas: Miesto istorinių dominančių ir jungčių atkūrimas

Srautai iš taško A į tašką B
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Klaipėdos piliavietė

Konversija vyksta nuo 90-jų metų pradžios, investuota virš 40 mln. Eur savivaldybės, 

valstybės ir ES lėšų; Einamasis projektas - Didysis pilies bokštas (1,5 mln.Eur).

Atstatytas Ryžių malūnas, Pilies uosto jachtklubas, rekonstruotos P. Lindenau valčių ir 

jachtų dirbtuvės, rekonstruotas Michaelson viešbutis;

Laukiama privati investicija į Kruizinių laivų  terminalo teritoriją – 12-15 mln. Eur.
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Klaipėdos piliavietė

Planuojamas Klaipėdos 

pilies Vakarinės kurtinos ir 

Šiaurinio pilies korpuso 

architektūrinis konkursas ir 

įveiklinimas

Knygos meno ir 

leidybos 

edukacijos 

centras
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Mažosios Lietuvos ilgaamžė knygų leidybos tradicija;

Klaipėdos knygų leidybos potencialas- spaustuvės, knygų iliustratoriai, grafikos dizaineriai, 

rašytojai, skaitmenintojai;

Klaipėdos bibliotekų patirtis edukacijoje; 

Tikslas- knygleidybos kompetencijų centras, edukacija.

Knygos meno ir leidybos 

edukacijos centras

Klaipėdos piliavietė
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Memelio miestas
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Memelio miestas

Projekto tikslas:

Klaipėdos waterfront‘as-

priėjimas prie marių; 

Vieša infrastruktūra privačiame 

projekte ir ilgalaikis 

bendradarbiavimas. 

Viešosios funkcijos: 

Savivaldybės ir regiono gyventojų paslaugų centras;

Valstybinio jūrų uosto direkcija; 

Media centras;

II-asis Kruizinis terminalas;

Viešosios erdvės.  
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Memelio miestas

Eiga:

Parengtas teritorijos detalusis planas;

Sukurtos dvi darbo grupės (politinė ir vykdomoji);

Paskelbtas tarptautinis architektūrinis konkursas 10.000 m2 paslaugų centro pastatui; 

Svarstomi PPP (viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo) modeliai. 

Planuojama privati investicija į teritoriją – apie 100 mln. Eur 

Ruošiamasi naujam ES finansavimo periodui dėl viešųjų objektų ir infrastruktūros.
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Bendras miesto ir valstybinių institucijų 

gyventojų vieno langelio aptarnavimo 

centras su back ofisais; 

Partneriai: Savivaldybė, VRM, Valstybės 

turto fondas (Valstybinė teritorijų planavimo 

ir statybos inspekcija, KPD, Ligonių kasos 

ir t.t.);

Projektas galėtų būti įgyvendinamas VžPP 

būdu. 

Savivaldybės ir regiono 

paslaugų centras

Memelio miestas
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Klaipėdos aukštųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendras media ir skaitmeninių 

kompetencijų centras;

Tarptautinė platforma nuotolinėms studijoms;

Media kompanijų būstinės; 

Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakulteto dizaino centro kūrybinės dirbtuvės 

ir šiuolaikinio meno galerija; 1000 vietų renginių salė; 

Projekto įgyvendinimo būdas VžPP.

Media centras

Memelio miestas
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Klaipėdos energija

Tikslas:

Teritorijos konversija;

Paveldo aktualizavimas;

Komercinės patalpos;

KEPS paslaugų centrai (IT, 

paslaugos, inžinerijos klasteris);

Kultūra, kūrybinės industrijos, 

technikos muziejus;

Municipalinis būstas talentų 

pritraukimui.
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Klaipėdos energija

Danijos elektrinės

konversijos pavyzdys

Aalborg Nordkraft

Estijos elektrinės konversijos pavyzdys

(„Kultuuri katel“ Taline)
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Veiksmai:

Parengtas detalusis planas su Miesto tarybos patvirtintu  konversijos etapų grafiku

(1. - 1,43 ha; 2. - 0,92 ha; 3. - 1,92 ha; 4. - 1,36 ha); 

Sudaryta darbo grupė. Parengta konversijos galimybių studijos techninė užduotis;

Klaipėdos energijos įmonė įpareigota keisti strateginį planą dėl naujos jėgainės statybos ir 

teritorijos konversijos;

Baigiamas rengti detalusis planas naujos elektrinės statybai šiaurinėje miesto dalyje.

Klaipėdos energija
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Tikslai: 

Multifunkcinė kurortinė zona Girulių gyvenvietėje – Vakarų Lietuvos turizmo pridėtinės vertės 

didinimas;

Naujos kokybės vieša infrastruktūra – išskirtinio medicininio klasterio sukūrimas Giruliuose 

(Ligoninės - KU sveikatos fakultetas - SPA, reabilitacijos centras); 

Objektas- Kurortologinių tyrimų ir terminis sveikatingumo centras;

Privataus ir viešojo sektorių sinergija;

Tvaraus ilgalaikio rezultato sukūrimas išvengiant greitai atsiperkančių investicijų (antrojo 

būsto problemos pajūryje eliminavimas).

Giruliai – kurortas
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Vieši ir privatūs kurorto objektai

1. Girulių lankytojų centras;

2. Kurortologinių tyrimų ir terminis 

sveikatingumo centras;

3. Buvusi stovykla „Žuvėdra“;

4. Luizės sanatorijos kompleksas;

5. Pajūrio viešbučio daugiafunkcis 

kompleksas.

Giruliai – kurortas
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Eiga:

Konsultacijos tarp viešojo ir 

privataus sektorių subjektų;

Sveikatingumo objekto Giruliuose 

identifikavimas ir koncepto 

sukūrimas;

Kompleksinis požiūris į viešąją 

inžinerinę infrastruktūrą (Klaipėdos 

vanduo, Klaipėdos energija);

ES lėšų planavimas.

Giruliai – kurortas
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785 ha teritorija;

Objektai: Jūrų muziejus, jachtklubas, kurhauzas, Smiltynės sporto bazė;

Dviračių ir pėsčiųjų takų sistema.

Smiltynė – kurortas
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Miško parkas.

Elementai. Teminės jungtys

Smiltynė – kurortas
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Eiga: 

Pradėtas rengti kartu su Kuršių nerijos nacionaliniu parku ir Kretingos miškų urėdija Miško 

parko konceptas;

Teikiama paraiška Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl kurortinės vietovės statuso 

suteikimo Smiltynei;

Projekto įgyvendinimo pradžia etapais- 2022 metais. 

Smiltynė – kurortas
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70-80 ha

Pietinis pocentris 
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Mažųjų pramoginių laivų uostelis - intermodalinis 

transporto mazgas;

Viešasis vandens transportas Kuršių mariomis (Jungtys į 

Dreverną, Kintus, Juodkrantę, Pervalką, Preilą, Nidą, 

Klaipėdos senamiestį);

Inovatyvus darnaus judumo plano įgyvendinimas 

regiono mastu;

Komercinė laisvalaikio ir turizmo zona.

Pietinis pocentris 

Elektra varomi keltai



Ačiū už dėmesį!


