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Jei praėjusius metus charakterizuotų šio, jau keturiolikto, leidinio turinys, įvykių 
apibendrinimui tiktų tokie reikšminiai žodžiai - urbanistinio planavimo proceso 
pokyčiai, pasirengimo naujam miesto bendrąjam planui žingsniai, architektūrinių 
konkursų gausa, akademinės architektūrnės terpės Klaipėdoje atsiradimas.

Naujo miesto savivaldybės administracijos urbanistikos skyriaus sukūrimas virsta 
pirmaisiais rezultatais. Urbanistinio planavimo proceso viešinimas, stebėsena įgavo 
daugiau kokybinių bruožų.  Sisteminiai supažindinimo su dabartinio Klaipėdos miesto 
bendrojo plano monitoringo rezultatais veiksmai, šiame leidinyje virto straipsniu 
(autorius architektas urbanistas Mindaugas Pakalnis). Savo vietos ir formos ieško 
sveiko miesto idėjų propaguotojai. Pirmasis šiai temai skirtas konkursas įvyko prieš pat 
Kalėdas, jo rezultatai taip yra leidinyje.

Kokybiško architektūrinio konkurso siekiamybė jau tapo Lietuvos architektų 
bendruomenės jautriausia vieta. Įstatyminiame lygmenyje naudojama projekto 
konkurso sąvoka, deja, dar ne visada įgauna architektūrinės kokybės siekiančiam 
susitarimui privalomus bruožus. 2014 metais Klaipėdos mieste ir regione įvyko net 
penki architektūriniai konkursai, kuriuose architektūriniai ir urbanistiniai sprendiniai 
buvo lemiančiu kriterijumi. Kaip ir visada tokiu atveju, belieka palinkėti sėkmingos 
laimėjusių projektų realizacijos, tik tada konkursus galima vadinti pasisekusiais.

Procesų skiltyje iliustratyviai paminėti galimybių studijos ir urbanistinės koncepcijos 
žanrai - nauja erdvė architektų ir urbanistų kūrybinėms mintims realizuotis.

Klaipėdos architektūrinėje erdvėje ryškėja ir naujas - akademinės bendruomenės 
veiklos lygmuo. Šįkart leidinyje ir parodoje “Klaipėdos architektūra 2014” pristatomi 
pirmos architektūros bakalaurų laidos baigiamieji darbai. Keturi Vilniaus dailės 
akademijos Klaipėdos fakulteto studentų projektai stos šalia kitų Lietuvos aukštųjų 
architektūros mokyklų darbų LASKAO ir ERGOLAIN organizuojamame konkurse. 
Tai dar vienas įrodymas jog uostamiesčio architektūros bendruomenė tampa visaverte 
architektūrinę mintį ir pajėgas kuriančia sistema.

Nuoširdūs sveikinimai profesinės dienos proga visiems architektų bendruomenės 
nariams!

Vaidotas Dapkevičius
LASKAO valdybos pirmininkas

If the previous year was characterized by the content of this, the fourteenth, 
publication, the event descriptions could have such keywords as urban planning process 
change, preparatory steps for the new city general plan, architectural competition 
abundance and appearance of an academic architectural environment in Klaipėda.

The creation of the new Klaipėda municipality Urban planning section is turning 
into the first results. The publicity and monitoring of the urban planning process have 
acquired traits of quality. Methodical introduction actions to the monitoring results 
of the current Klaipėda city general plan have become an article in this publication 
(author architect urban planner Mindaugas Pakalnis). The promoters of the healthy 
city ideas are seeking for their space and format. The first competition dedicated to this 
topic took place just before Christmas. Results are presented in this publication.

The pursuit of quality in architectural competitions has become the most sensitive 
spot of the Lithuanian architect community. The project competition definition 
stated in laws unfortunately not always assumes the mandatory feature of quality in 
architectural competitions. In 2014 Klaipėda city and region saw five architectural 
competitions, where architectural and urban solutions were the determining criteria. As 
always in such cases it is necessary to wish a successful implementation of the winning 
projects, because only then can a competition lauded as successful.

The Process section of the publication displays an illustrative presentation of the 
feasibility study and urban concept genres – a new space for the materialization of 
architect and planner creative thoughts.

Klaipėda’s architectural space saw the emergence of a new academic community 
level. This time the publication and exhibition „Klaipėda architecture 2014” present 
the graduation projects of the first architecture bachelors. Four Vilnius art academy 
Klaipėda faculty student projects will stand aside other Lithuanian architecture schools 
in the LASKAO – ERGOLAIN organized student work competition. It is another 
proof that the seaport architectural community is becoming a fully-fledged system 
producing architectural thought and forces.

Sincere congratulations on the occasion of our professional day to all the members 
of the architectural community!

Vaidotas Dapkevičius
Chairman of the Board, LASKAO
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Miesto planavimas kaip procesas
Mantė Černiūtė -Amšiejienė. Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėja

Rezultatas. Dažniausiai norima pamatyti rezultatą, o pamačius 
sukritikuoti, nes jis ne toks kokio tikėtasi. Tačiau planavime lygiai svarbus 
yra ir procesas, kurio metu nagrinėjama situacija, ieškoma susitarimo, 
siūlomos alternatyvos, išklausoma įvairių nuomonių, plėtojami 
strateginiai tikslai. Kokybiško ir išsamaus proceso rezultatas visada 
bus patvaresnis, ilgalaikis ir nustatytų tikslų pasiekti bus suinteresuota 
dauguma, dalyvavusių procese. Be to reikia nepamiršti, kad miestas yra 
gyvas organizmas ir jis nuolat keičiasi, kaip keičiasi ir aplinka. Todėl net ir 
pasiekus rezultatą, pvz. patvirtinus miesto bendrąjį planą, būtina stebėti 
pokyčius ir pagal juos atnaujinti susitarimą.

Pastaruoju metu planavimą reglamentuojančiuose dokumentuose 
atsidaro nemažai nuorodų į esmę[1]. Teigiama, kad nekeičiant esmės 
galima koreguoti beveik viską[2]. Esmė yra sunkiai apibrėžiama sąvoka 
teritorijų planavime, tačiau kaip ir visame kame ji tikrai svarbiausia. 
Todėl planavimo procesas, kaip susitarimo siekimas, yra labai svarbus, 
nes nuo priimtų sprendimų patvarumo ir ilgalaikiškumo priklauso verslo 
aplinkos sveikata, o tuo pačiu ir miesto gyvybiškumas bei užsibrėžtų tikslų 
sėkmingas siekimas.

Teritorijų planavimo uždavinių įgyvendinimas statybos procese
Įsigaliojus naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymui sudarytos 

prielaidos vystyti statybas be detaliųjų planų. Remiantis bendrojo 
plano sprendiniais keisti žemės paskirtį ir rengti techninius projektus.  
Toks planavimo ir statybos reglamentavimo pasikeitimas turi palengvinti 
statybos procesus, paskatinti naują plėtrą ir išjudinti nekilnojamojo turto rinką. 
Tačiau koordinuoti miestų ar rajonų statybų ir su jomis susijusios savivaldybės 
infrastruktūros plėtrą tampa dar sudėtingiau. 

Ypač padidėjusi bendrųjų planų reikšmė išryškino dažno iš jų trūkumus. 
Klaipėdos miesto bendrasis planas naujos redakcijos Teritorijų planavimo 
įstatymo galiojimo kontekste nebeatitinka šiuolaikinių planavimo normų[3] ir 
savo tikslumu dažnai trukdo racionaliam teritorijų panaudojimui inžineriškai 
aprūpintose miesto zonose, o tuo tarpu naujos plėtros, neišvystytų susisiekimo 
ir inžinerinių tinklų teritorijos, yra tokio paties prioriteto kaip ir miesto 
centras. Plėtros prioritetų neturėjimas suponuoja nekoordinuotos plėtros 
prielaidą ir nesukuria palankios terpės investuoti į miesto centrinę zoną bei 
neskatina pramonės teritorijų centrinėje miesto dalyje konversijos į mišraus 
naudojimo tipo kvartalus.

Lygiagrečiai su Teritorijų planavimo reglamentavimo pakeitimu- 
liberalizavimu turėjo būti sprendžiamas ir Infrastruktūros plėtros teisinis 
reglamentavimas. Tai deklaravo ir Aplinkos ministerija. Tačiau įstatymo 
ir poįstatyminių teisės aktų parengimas užtruko ir šiuo metu ministerija 
planuoja[4], kad tik nuo 2016 m. sausio 1 dienos įsigalios Infrastruktūros 
plėtros įstatymas ir nuo 2020 m. pradės funkcionuoti tam reikalinga visuotinė 
informacinė sistema TIIS[5]. 

Todėl sėkmingam ir koordinuotam Klaipėdos miesto teritorijų planavimo 
uždavinių įgyvendinimui statybos procese reikia keičiant miesto bendrąjį 
planą išskirti plėtros prioritetus. Pakeistame plane turi būti pereita nuo 
teritorijų naudojimo būdo nustatymo prie naudojimo tipo su galimais keliais 
naudojimo būdais. Toks reglamentavimas užtikrintų pakankamai lanksčias 
teritorijų panaudojimo galimybes. Taip pat koordinuotai plėtrai apibrėžti turi 

būti išskirtos prioritetinės plėtros zonos. Taip užtikrinant investicijų į miesto 
infrastruktūrą skaidrumą ir aiškias plėtros sąlygas investitoriams, priklausomai 
nuo pasirinktos plėtojamos teritorijos.

Bendrojo plano atnaujinimo darbai ir visuomenės įtraukimas
Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimo darbai pradėti vykdyti 2013 

metais buvo tęsiami. Vienas svarbiausių pasirengimo etapo darbų, tai išsami 
esamo bendrojo plano analizė, ekspertinis įvertinimas ir miesto raidos tendencijų 
pasikeitimo nustatymas. Šis išsamus ir visapusiškas darbas buvo atliktas 2014 
metais vadovaujant architektui – urbanistui Mindaugui Pakalniui[6]. Visuomenei 
buvo sudarytos sąlygos kuo patogiau dalyvauti bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo ataskaitos rengime. Miesto raida suinteresuotų grupių atstovai 
ir visi miesto gyventojai buvo kviečiami teikti pasiūlymus, dalyvauti viešuose 
pristatymuose ir diskusijose. Tam tikslui specialiai buvo sukurta galimybė 
nuolatos teikti pasiūlymus bendrajam planui internetu (pav.1). 

Iki ataskaitos parengimo pateikti pasiūlymai buvo įvertinti ekspertų. 
Didžioji dalis pasiūlymų atspindėjo bendrojo plano monofunkcinio 
suskirstymo problemą. Viešuose renginiuose buvo pristatytos Klaipėdos raidos 
tendencijos, galimi scenarijai ir išryškintos grėsmės. Miesto gyventojai buvo 
supažindinti su rengiamais specialiaisiais planais. Darbo grupėse specialistai ir 
suinteresuotos visuomenės atstovai pateikė pasiūlymus kaip tobulinti miesto 
susisiekimo sistemą, Senamiesčio gaivinimą, urbanistinę miesto struktūrą. 

Kita svarbi bendrojo plano keitimo pagrindo dalis yra Klaipėdos miesto 
rajonų schema[7] (pav.2). Šioje schemoje yra nustatyta viso miesto teritorijų 
hierarchinė struktūra. Miesto struktūroje išskirtos aiškiai suvokiamos 
naudotojų zonos, sutampančios su fiziniais struktūros elementais (namas, 
kvartalas, rajonas). Klaipėdoje numatyta 12 rajonų, kurie grupuojami į keturis 
makrorajonus. Kiekviename rajone išskirti smulkesni teritoriniai vienetai- 
kvartalų grupės, kurių ribos bus pagrindas koreguoti seniūnaitijų schemą. 
Šiuo metu seniūnaitijų ribos dažnai yra teritoriškai nepagrįstos ir vienos 
seniūnaitijos gyventojams sunku tapatinti savo gyvenamąją vietą, artimiausią 
bendruomenę, interesų lauką su apibrėžta teritorija. Būsimi pakeitimai buvo 
aktyviai diskutuojami su seniūnaičiais ir sulaukė didelio susidomėjimo bei 
palaikymo. Tikimąsi, kad aiškių artimiausios aplinkos ribų apibrėžimas skatins 
bendruomeniškumą ir rūpinimąsi savo gyvenamąja aplinka. 

Rajonų schemos pagrindu bus vykdoma miesto bendrojo plano ir strateginio 
plano stebėsena, renkami, sisteminami ir analizuojami miesto raidos rodikliai, 
vykdomos gyventojų apklausos. Tokiu būdu susisteminta informacija gali 
parodyti ne tik atskirų rajonų raidos pokyčius, bet ir miesto investicijų poveikį. 
Pagal išskirtas kvartalų grupes keičiant miesto bendrąjį planą bus nustatomi 

[1] Naujos redakcijos LR Teritorijų 

planavimo įstatymas, 28 str.

[2] Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo taisyklės, šeštasis 

skirsnis.

[3] Klaipėdos miesto bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 

2007-2013 m. ataskaitos išvados, 

218 psl. P.V. Mindaugas Pakalnis.

[6] Klaipėdos miesto savivaldybės 

taryba 2014-12-18 sprendimu Nr. 

T2-313 pritarė ataskaitai.  

Visa ataskaita yra paskelbta internete 

www.monitoringas.tk

[7] Klaipėdos miesto rajonų 

schema patvirtinta Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2015-03-26 

sprendimu Nr. T2-29. 

Rengėjas UAB „NDP“.

[4] LR Aplinkos ministerija 

2015-03-03 siuntė savivaldybėms 

derinti LR Savivaldybių infrastruktūros 

plėtros įstatymo projektą. Šiame 

projekte nurodyti tekste minimi 

įsigaliojimo terminai.

[5] Topografijos ir infrastruktūros 

informacinė sistema, pagal LR 

Savivaldybių infrastruktūros plėtros 

įstatymo projektą

Pav. 1 Klaipėdos miesto bendrojo 

plano stebėsenos internetinis puslapis 

www.monitoringas.tk
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dėl būsimos plėtros tartasi su galimais investuotojais; ne kartą viešai aptartas 
rengiamas dviračių infrastruktūros plėtros planas.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į atliktus 
parengiamuosius darbus ir bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 
išvadas nusprendė pradėti miesto bendrojo plano keitimą[9]. Be šių anksčiau 
tekste aprašytų klausimų sprendimo bendrojo plano keitimas turėtų pasiūlyti 
prielaidas būsto kokybės ir įvairovės miesto teritorijoje gerinimui, gyventojų 
mobilumo poreikio mažinimui, priemiestinių teritorijų integravimui, 
kraštovaizdžio kokybės gerinimui. Specialiųjų planų integravimas į bendrąjį 
planą, atnaujinant jų sprendinius pagal šiuolaikines strategijas ir teisės aktus, 
turi užtikrinti kompleksišką požiūrį į visų miesto sistemų vystymą ir racionalų 
naudojimą.

Du bendrieji planai
Lietuvos Respublikos vyriausybė 2014 metais nusprendė pradėti rengti 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą[10]. Miesto savivaldybė ne kartą 
kvietė uostą planuoti kartu, rengti vieną miesto planą, kaip yra ir šiuo metu, 
tačiau tikėtina, kad šiuo atveju buvo nuspręsta pasinaudoti naujos redakcijos 
Teritorijų planavimo įstatymo ypatingos valstybinės svarbos projektams 
suteikiamomis išimtimis. Klaipėdos atveju išryškėja naujo teritorijų planavimo 
teisinio reguliavimo prieštaros, kai deklaruojama, kad planavimas turi būti 
kompleksinis, kad specialieji planai turi būti integruojami į bendruosius, kad 
visi statybai reikalingi reglamentai turi būti numatyti viename dokumente- 
bendrajame plane, tačiau numatomos išimtys ypatingos valstybinės svarbos 
projektų planams, kurių sprendiniai tampa privalomi ir turi būti perkeliami 
i savivaldybių bendruosius planus. Šio teisinio reguliavimo plotmėje ypač 
keistoje situacijoje atsidūrė Klaipėdos miestas. Dalis miesto teritorijos yra 
ypatingai valstybei svarbus susisiekimo projektas- Rytų-Vakarų transporto 
koridoriaus Lietuvos dalies projektas (Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, kelių, 
geležinkelių infrastruktūros kompleksas)[11]. Tačiau rengiamas uosto bendrasis 
planas net neapima viso komplekso, o apsiriboja tik uosto sklypu ir rezervinėmis 
teritorijomis. Šio bendrojo plano sprendiniai bus privalomi miestui, o kaip bus 
suplanuota uosto plėtrai reikalinga infrastruktūra, likusi už valstybei svarbaus 
plano ribos, lieka nevisai aišku. Tokiu būdu miesto teritorijos kompleksinio 
planavimo galimybės smarkiai apribojamos.

Tiek uostas, tiek miestas dar nėra pasirinkę bendrųjų planų rengėjų ir šiuo 
metu yra vienodose startinėse pozicijose procedūriniu atžvilgiu. Tik miestas, 
pradėjęs iš anksto rengtis bendrojo plano keitimui, jau yra atlikęs daug svarbių 
darbų ir nubrėžęs gaires, ko bus siekiama keičiant svarbiausią miesto planavimo 
dokumentą. 

Bendrojo plano stebėsenos ataskaitoje padėtas pagrindas miesto ir uosto 
susitarimui, apibrėžta bendra plėtros schema ir detaliai išanalizuoti sąlyčio 
taškai. Taip miestas iš anksto deklaruoja savo poreikius ir siekius (kurių 
rengime be kitų suinteresuotų grupių dalyvavo ir uosto atstovai). Šia analize 
numatoma vadovautis rengiant miesto bendrojo plano keitimą ir ji nurodyta 
uosto bendrojo plano rengimui teiktose sąlygose.

Bendrasis planas yra svarbiausias miesto kompleksinio planavimo 
dokumentas. Todėl būtina į jo rengimo procesą įtraukti visuomenę ir 

reglamentai, plėtros gairės ir apribojimai. Rajonų schemos sudalinimas jau 
perkeliamas į rengiamus specialiuosius planus[8].

Dar du svarbūs darbai iki bendrojo plano keitimo rengimo pradžios turi būti 
baigti 2015 metais, tai susisiekimo sistemos tyrimai ir pasirengimas darnaus 
judumo principų perkėlimui į bendrojo plano sprendinius bei prioritetinių 
miesto plėtros zonų nustatymas. Šių darbų problematika peržengia miesto 
ribas ir yra glaudžiai susijusi su priemiestinėmis zonomis, kuriose gyvena dalis 
miesto infrastruktūros naudotojų. Priemiesčių gyventojai yra neatsiejama 
miesto socialinio, kultūrinio gyvenimo dalis, bet kartu jų išsikėlimas į periferiją 
didina mobilumo poreikį su visomis neigiamomis pasekmėmis - oro taršos 
ir triukšmo lygio didėjimas. Diegiant mieste pažangiausius susisiekimo 
planavimo sprendinius bus siekiama mažinti mobilumo poreikį ir suteikti 
alternatyvias nuosavam automobiliui susisiekimo galimybes. 

Siekiant įtraukti gyventojus į planavimo procesus ir suteikti daugiau 
informacijos apie miesto teritorijų planavimą atnaujinta savivaldybės 
interneto svetainės Teritorijų planavimo skiltis. Dabar informacija yra aiškiau 
pateikta ir supaprastinta reikiamo dokumento paieška. Daugelis savivaldybės 
rengtų galimybių studijų, tyrimų, apklausų išvadų, kurios siejasi su teritorijų 
planavimu, talpinama svetainėje ir yra prieinama viešai (pav.3). 

Papildoma informacija skelbiama ir Urbanistikos skyriaus tinklaraštyje, 
kuris pradėtas pildyti 2014 metais (pav. 4). Specialiai bendrojo plano stebėsenai 
sukurtame interneto modulyje[6] ne tik galima pateikti pasiūlymą bendrajam 
planui, bet ir viešinama informacija, susijusi su plano atnaujinimu. Praeitais 
metais Urbanistikos skyrius vykdė ir daugiau visuomenės įtraukimo priemonių: 
surengta visuomenės apklausa dėl susisiekimo sąlygų mieste; gyventojai 
kviesti į išankstinius aptarimus dėl rengiamų detaliųjų planų gyvenamiesiems 
kvartalams, naujai plėtrai, rekreacinėms teritorijoms; vykdytos apklausos 
internetu bei vieši aptarimai bendradarbiaujant su architektų bendruomene; 

[8] Klaipėdos miesto dviračių 

transporto infrastruktūros plėtros 

specialusis planas. Rengėjas UAB 

“SWECO Lietuva”; Klaipėdos miesto 

mažosios architektūros, aplinkotvarkos 

įrangos išdėstymo bei aplinkos 

estetinio formavimo, miestiškojo 

kraštovaizdžio tvarkymo specialusis 

planas. Rengėjas UAB „NDP“.

[9] Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2015-02-19 sprendimas 

Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto 

bendrojo plano keitimo pradžios ir 

keitimo tikslų nustatymo“.

[10] LR Vyriausybės 2014-07-22 

nutarimas Nr. 720.

[11] LR Seimo  2013-06-18 

nutarimas Nr. XII-381.

Pav. 3 Klaipėdos miesto savivaldybės 

internerinės svetainės www.klaipeda.lt  

naujos teritorijų planavimo skilties 

turinys ir viešinami objektai

Pav. 4 Klaipėdos miesto savivaldybės 

Urbanistiko skyriaus tinklaraštis 

http://urbanklaipeda.blogspot.com

Pav. 2 Klaipėdos miesto rajonų 

schema
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suinteresuotas grupes. Praeitais metais pradėtas renginių ciklas miesto 
planavimo klausimų aktualizavimui ir visuomenės įtraukimui. Pirmasis 
renginys įvyko lapkričio 24 d.  „Klaipėdos miesto urbanistinės plėtros 
apžvalga ir perspektyvos“. Dalyvavo virš 80 miesto gyventojų ir specialistų 
bei suinteresuotų grupių atstovų. Vykusiose darbo grupėse po karštų debatų 
suformuluoti pasiūlymai miesto bendrojo plano keitimui (pav.5). 

Visi parengiamieji plano atnaujinimo darbai pristatomi ir svarstomi darbo 
grupėje, kuri sudaryta iš įvairių suinteresuotų miesto plėtra visuomenės grupių 
ir organizacijų atstovų. Keičiamo bendrojo plano koncepcijoje bus nagrinėjama 
miesto teritorija ir priemiestinės zonos[12]. Siekiama rengiant miesto sprendinius 
įvertinti šių teritorijų esamą būklę ir integravimo į miesto struktūrą galimybes. 
Rajono savivaldybės dalyvavimas ypač svarbus, nes pasiekus bendrą sutarimą 
miesto plano išplėstinė koncepcija galėtų tapti pagrindu atnaujinant rajono 
bendrąjį planą.

[12] Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2015-04-01 

įsakymu Nr. AD1-885 patvirtinta 

Klaipėdos miesto bendrojo plano 

keitimo planavimo darbų programa.

Pav. 5 “Klaipėdos miesto urbanistinės 

plėtros apžvalga ir perspektyvos” 

renginio akimirka. 2015.11.24

Mantė Černiūtė – Amšiejienė, Head of Klaipėda municipality Urban planning section
Town planning as a process

Process is a very important part of planning involving the analysis of the situation, 
search for agreements, suggested alternatives, hearing out and reacting to various 
opinions and developing strategic goals. Quality and comprehensive process results will 
always be more stable and lasting with the participants of the process more motivated 
in reaching the set goals. One must not forget that the city is a living organism which 
is always changing and changes the environment, thus even after reaching a result, 
for example approving the general city plan, it is necessary to monitor changes and to 
renew the  set agreements.

The planning process as an aspiration of agreement is very important, because 
the stability and longevity of the taken decisions affect the health of the business 
environment, equally the vitality of the city and the successful pursuit of chosen goals.

The city general plan is an important document thus it is vital to carry out a 
comprehensive assessment of the decisions that were shaped by the previous plan and 
set new goals involving the public and other interested parties in a quality decision 
making process.

Pav. 6 Ištrauka iš bendrojo plano 

stebėsenos ataskaitos [3], 215 psl.
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Gyventojų skaičiaus mažėjimo problema yra aktuali ne tik šalies, bet 
ir regionų mastu. Tik keletoje Lietuvos savivaldybių gyventojų skaičius per 
pastaruosius penkerius metus išaugo: tai Vilniaus savivaldybė (sostinės 
dažniausiai yra patrauklios žmonėms, o ypač jaunimui, dėl geresnių galimybių 
studijuoti bei susirasti darbą), rajonų savivaldybės, esančios šalia didžiųjų šalies 
miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonai, nedidele gyventojų skaičiaus 
augimo tendencija pasižymėjo ir kai kurios kurortų savivaldybės. Kitose 
savivaldybėse gyventojų skaičius mažėja. Gyventojų skaičiaus mažėjimas yra 
didelis iššūkis savivaldai, nes, mažėjant gyventojų skaičiui, o tuo pačiu dažnai 
ir kintant visuomenės demografinei sudėčiai (mažėja vaikų, jaunimo, daugėja 
pensinio amžiaus gyventojų), reikia persiorientuoti, keisti teikiamų paslaugų 
(pvz., švietimo, kultūros, socialinių paslaugų) struktūrą, tokie pokyčiai 
dažnai iššaukia visuomenės nepasitenkinimą. Lietuvos savivaldybių biudžeto 
pajamos, savivaldai atitenkantis gyventojų pajamų mokesčių dydis priklauso 
nuo gyventojų skaičiaus. Mažėjant gyventojų skaičiui, pajamos mažėja, tuo 
tarpu savivaldybės teritorijos dydis ir joje sukurta infrastruktūra lieka tokie pat 
ir savivaldybių vadovai susiduria su galvosūkių, kaip išlaikyti infrastruktūrą 
turint mažiau lėšų, kaip ją pertvarkyti, kad atitiktų pakitusios visuomenės 
lūkesčius.

Klaipėdos mieste per pastaruosius du dešimtmečius gyventojų skaičius taip 
pat sumažėjo. 1990 m. mieste gyveno virš 200 tūkst. gyventojų, o 2014 m. 
metu gyventojų skaičius sudarė 158 tūkst. Tiesą sakant, prieš II-ąjį Pasaulinį 
karą, Klaipėda nebuvo labai didelis miestas, pavyzdžiui, 1938 m. Klaipėdoje 
gyveno 47 tūkst. gyventojų. Sovietų Sąjungos laikais Klaipėdoje buvo plečiama 
uosto infrastruktūra, statomos uosto bei kitos pramonės  įmonės, į kurias dirbti 
atvyko ir mieste įsikūrė daug žmonių iš šalies regionų bei Sovietų Sąjungos 
respublikų (Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos). Miesto gyventojų skaičius 1959 
m. buvo dvigubai didesnis nei prieš karą, o 1989 m. siekė 203 tūkst.

Gyventojų skaičius pradėjo mažėti subyrėjus Sovietų Sąjungai. Išvyko 
dalis rusakalbių, prasidėjo emigracija į Vakarų valstybes. Emigrantų ypač 
padaugėjo nuo 2004 m., kai Lietuva tapo ES nare ir šalies piliečiams atsivėrė 
Vakarų Europos šalių darbo rinka. Ženkliai sumažėjo gimstamumo rodiklis, to 
priežastys –  jaunų žmonių emigracija, ekonominis neužtikrintumas, problemos 
derinant šeimą ir profesinę karjerą, besikeičiančios žmonių vertybės.  Dar 
viena priežastis, kodėl Klaipėdoje mažėja gyventojų, yra būdinga Lietuvos ir 
kitų Rytų Europos šalių didmiesčiams – tai nesubalansuota priemiesčių plėtra 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas - 
rimtas iššūkis Klaipėdos miestui

Indrė Butenienė, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo skyriaus vedėja

Lietuva, kaip ir kitos Rytų Europos šalys, per pastaruosius du 
dešimtmečius susidūrė su rimta gyventojų skaičiaus mažėjimo problema. 
Remiantis Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis. Daugiausiai 
gyventojų per 1990-2010 m. prarado Gruzija (-20,3 proc.), Moldova 
(-18,1 proc.), Latvija (-15,5 proc.), Bulgarija (-15,0 proc.), Estija (-14,4 
proc.). Lietuva, kurioje gyventojų skaičius minėtu laikotarpiu sumažėjo 10 
proc., buvo tarp 10 Europos valstybių, patyrusių didžiausią populiacijos 
sumažėjimą. Gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys Lietuvoje tokios 
pačios kaip ir kitose Rytų Europos šalyse, kurios neseniai tapo ES narėmis: 
tai žemas gimstamumas, palyginti aukštas mirtingumo lygis, emigracija 
dėl ekonominių priežasčių į turtingesnes ES valstybes.

(angl. urban sprawl), kai aukštesnes pajamas turintys gyventojai vietoje būsto 
mieste renkasi gyvenimą individualiame name, priemiestyje arba užmiestyje. 
Apskaičiuota, kad per pastaruosius du dešimtmečius Klaipėdos miestas dėl šios 
priežasties prarado apie 15 tūkst. gyventojų, kurie išvyko gyventi į gretimą 
Klaipėdos rajono savivaldybę. Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad nemaža dalis 
gyventojų liko registruoti Klaipėdos mieste (norėdamas gauti, pvz., švietimo 
įstaigų teikiamas paslaugas žmogus turi būti registruotas toje savivaldybėje, 
kurioje mokosi vaikai), todėl vidinės migracijos mastas yra didesnis negu 
rodo oficialiosios statistikos duomenys. Gyventojų persikėlimo už miesto 
ribų procesas ypatingai didelį pagreitį įgijo 2005-2008 m., vadinamojo 
“nekilnojamojo turto burbulo” laikotarpiu. Klaipėdos rajono savivaldybei 2005 
m. patvirtinus bendrąjį planą, kuris buvo gana liberalus gyvenamosios statybos 
plėtros priemiestinėse teritorijoje atžvilgiu, nemažai miesto gyventojų, turinčių 
didesnes pajamas, pasistatė individualius gyvenamuosius namus priemiestinėse 
Sendvario, Kretingalės, Dovilų, Priekulės seniūnijose ir persikėlė ten gyventi. 
Pagrindinės miesto gyventojų migracijos į priemiestines teritorijas kryptys 
pavaizduotos 1 paveiksle.

1 pav. Klaipėdos miesto gyventojų 

migracijos į priemiestines teritorijas 

kryptys. Šaltinis: Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos 

Urbanistinės plėtros departamentas.
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Didžioji dauguma į priemiesčius išsikėlusių žmonių išlaikė tamprius 
socialinius ryšius su Klaipėdos miestu, jame dirba, naudojasi socialine 
infrastruktūra bei paslaugomis (švietimo, kultūros, socialinės, sveikatos 
įstaigos). Naujai apgyvendintos priemiesčių teritorijos pasižymi nedideliu 
gyventojų tankiu, stokoja socialinės infrastruktūros, žmonėms tenka vykti į 
darbą, vežti vaikus į mokyklas ir darželius į miestą individualiais automobiliais. 
Šeimos dažnai turi ne po vieną, o po kelis automobilius ir tampa nuo jų 
priklausomos, nes viešasis transportas išplėtotas mažai. Viešojo transporto, 
kaip ir kitas savivaldybių paslaugas (kelių priežiūros, vandens tiekimo, atliekų 
tvarkymo, švietimo, sporto, socialines), teikti retai apgyvendintose teritorijose 
yra brangu. Klaipėdos rajono savivaldybė kol kas sunkiai susitaiko su pasikeitusia 
buvusių kaimiškų vietovių demografine padėtimi ir neskuba investuoti į 
viešąją infrastruktūrą ir paslaugų kūrimą. Nekoordinuota priemiesčių plėtra 
neigiamai veikia Klaipėdos miestą ne tik dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ir 
mokesčių praradimo. Kaip jau minėta, dauguma priemiesčių gyventojų yra 
priklausomi nuo individualių automobilių, dėl to mieste vis didėja transporto 
srautai, piko metu susidaro transporto kamščiai, atsiranda automobilių 
stovėjimo vietų trūkumas, didėja oro tarša ir triukšmas. Jei priemiesčių plėtra 
ir toliau vyks dideliais tempais ir iš miesto išsikels aukštesnes pajamas turintys 
gyventojai, kyla grėsmė, kad mieste  keisis gyventojų kontingentas ir atsiras 
didelių socialinių problemų. Taip pat svarbus veiksnys, turintis įtakos miesto 
raidai, yra gyventojų migravimas miesto viduje. Pastarąjį dešimtmetį pastebima 
tendencija, kad didesnes pajamas turintys gyventojai yra labiau linkę įsigyti būstą 
šiaurinėje Klaipėdos  miesto dalyje (Miško, Dragūnų, Žolynų, Tauralaukio ir 
kituose kvartaluose), kur yra daugiau rekreacinių išteklių ir vykdoma nemažai 
gyvenamųjų kvartalų vystymo projektų. Tuo tarpu, pietinėje miesto dalyje 
lieka gyventi vyresnio amžiaus, mažesnes pajamas turintys gyventojai.

Kaip matyti iš to, kas išdėstyta aukščiau, Klaipėda susiduria su rimtomis 
gyventojų skaičiaus mažėjimo ir nesubalansuotos priemiesčių plėtros 
problemomis. Kyla klausimas, kas yra padaryta ir kas bus daroma toliau, 
siekiant išspręsti problemas.

Veikimas galimas (ir būtinas) ne viena, o keliomis kryptimis. Norėdamas 
išlikti patrauklia vieta gyventi ir pritraukti naujų gyventojų, Klaipėdos miestas 
turi investuoti į gyvenimo sąlygų kokybės didinimą, taip pat  siekti investicijų 
pritraukimo, patrauklių studijų bei darbo vietų kūrimo. Siekdamas suvaldyti 
priemiesčių draiką, miestas turi vystyti bendradarbiavimą su kaimynine 
Klaipėdos rajono savivaldybe. Sprendžiant oro taršos problemą, būtina 
siekti, kad kuo daugiau miesto ir priemiesčių gyventojų naudotųsi viešuoju 
transportu, kombinuotų kelionių jungčių sistemomis (“Park&Ride”), 
ekologiškomis transporto priemonėmis. 

Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama sumažinti oro taršą ir riboti eismo 
srautus, centrinėje miesto dalyje nuo 2008 m. įvedė  rinkliavą už automobilių 
stovėjimą. Nemažai investuota į dviračių infrastruktūrą – Klaipėdos mieste 
dviračių takų ilgis  sudaro apie  85 km, 2014 m. Susisiekimo ministerija 
apdovanojo Klaipėdos miesto savivaldybę suteikdama „Dviračių miesto“ titulą. 
Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybe, įsteigti 6 bendri viešojo 
transporto maršrutai į priemiesčius (juos subsidijuoja abi – miesto ir rajono 
savivaldybės). Pradėtas kombinuotų kelionių jungčių sistemos (“Park&Ride”) 
įrengimo šiaurinėje miesto dalyje projektas, 2014 m. įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, sistema pilnai turėtų pradėti funkcionuoti 2017 m. 
Priemiesčių gyventojams bus sudarytos sąlygos saugiai palikti automobilį 

stovėjimo aikštelėje ir tęsti kelionę į miesto centrą viešuoju transportu ar dviračiu.

Siekdama pagerinti gyvenimo kokybę mieste, savivaldybė investuoja į viešųjų 
erdvių tvarkymą. 2014 m. pradėtos investicijos (savivaldybės lėšomis) į pietinės 
miesto dalies viešųjų teritorijų tvarkybą: 2016 m. bus užbaigtas Debreceno 
gyvenamojo kvartalo aikštės sutvarkymas, vėliau planuojama tvarkyti 
Pempininkų, Žardės ir kitų gyvenamųjų rajonų viešąsias erdves.  2015-2020 
m. planuojamos didelės ES finansinės paramos investicijos į integruotos 
tikslinės teritorijos sutvarkymą. ES politika 2014-2020 m. programavimo 
laikotarpiui yra nukreipta į koncentruotą ir efektyvų lėšų panaudojimą 
tikslinėse teritorijose. Įgyvendinant šią politiką, kiekvienas didmiestis turėjo 
pasirinkti tikslinę integruotą teritoriją, kurioje bus įgyvendinta daugiausiai ES 
projektų ir kurioje investavus, būtų sukurtos pilnavertės sąlygos kokybiškam 
gyvenimui, darbui, privačioms investicijoms. Svarstant, kurią miesto dalį 
pasirinkti kaip tikslinę integruotą teritoriją, Klaipėdoje buvo analizuojami keli 
miesto kvartalai: Įgulos g. –  Kretingos g. gyvenamasis kvartalas; gyvenamasis 
kvartalas prie Vėtrungės prekybos centro; gyvenamasis kvartalas prie buvusio 
Žvejybos uosto; gyvenamasis kvartalas tarp Taikos pr., Galinio Pylimo 
g., Aukštosios g., Turgaus g., Tiltų g., Danės g., Mokyklos g., Šilutės pl., 
Kauno g. Teritorijos vertintos pagal šiuos kriterijus: visuomeninės paskirties 
objektų skaičius, rekreacinių teritorijų kiekis, gyvenamosios aplinkos būklė, 
aplinkos užterštumas, susisiekimo sistemos būklė, teritorijos funkcionalumas, 
konversijos galimybės, galimybės kurti darbo vietas, gyventojų socialinė būklė.

Pasirinkta teritorija apimanti dalį miesto centro ir esanti į pietus nuo 
miesto centro, kurioje gyvena  27 780 gyventojai (2013 m. duomenimis) - 
tarp Naikupės g., Taikos pr., Baltijos pr., Šilutės pl., Mokyklos g., Kapsų g., 
Žemaičių g., Joniškės g., Mokyklos g., Danės g. tęsinio, Artojo g., Liepų g., K. 
Donelaičio g., Vytauto g., Naujojo Sodo g.,  Šiaurinio rago, Naujojo Sodo g., 
Pilies teritorijos, Priešpilio g., Pilies g., Sausio 15-osios g., Taikos pr., Dubysos 
g., Minijos g. iki Naikupės g. (žr. 2 pav.)

Numatytoje teritorijoje yra daug neišnaudotų, apleistų viešųjų erdvių, kurias 
galima būtų pritaikyti tiek miesto gyventojams, tiek miesto reprezentacinėms 
reikmėms. Patraukliose tikslinės teritorijos vietose esančias apleistas erdves 
galima efektyviai atnaujinti, pritaikant konversijos būdą. Didėjant miesto 
susisiekimo sistemos eismo srautų intensyvumui, būtina modernizuoti 
teritorijos kelius, užtikrinti efektyvų transporto srautų valdymą, tai užtikrintų 
didesnį eismo saugumą, sumažintų oro taršą. 

Pasirinktoje teritorijoje daug viešosios paskirties pastatų, kuriuos būtina 
atnaujinti, siekiant užtikrinti aukštesnio lygio paslaugų teikimą bei pastatų 
energetinį efektyvumą. 

Šios neišnaudotos ir apleistos teritorijos problematika riboja viso 
miesto ekonominio augimo ir konkurencingumo galimybes. Įgyvendinant 
kompleksinio pobūdžio investicines ir neinvesticines priemones, bus sudarytos 
sąlygos gerinti teritorijos gyventojų gyvenimo kokybę, skatinti teritorijos 
patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, taip pat 
ir įgalinti vietos partnerius ir bendruomenes prisidėti prie socialinių problemų 
sprendimo. 

Teritorijoje planuojama įgyvendinti daug ES iš dalies finansuojamų 
projektų, iš kurių svarbiausi: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę 
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statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje; Bastionų gatvės tiesimas 
(I etapas. Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki 
Gluosnių gatvės, II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės); 
Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant 
verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės 
skveras su fontanais); Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant 
paslaugų, verslo, bendruomenės poreikiams; Atgimimo aikštės sutvarkymas, 
didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus; Jono kalnelio 
ir prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei 
skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą; Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ 
kino teatro konversija; Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 
15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei 
smulkiajam ir vidutiniam verslui; Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 
pastato rekonstrukcija ir plėtra; Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija 
(taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), 
įkuriant sporto paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo 
gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A); Klaipėdos 
miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statyba; Trinyčių tvenkinio 
ir teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų 
srautus ir kt. 

Svarbu paminėti tai, kad investicijos planuojamos ne tik į infrastruktūrą, 
bet ir į vadinamąsias „minkštąsias“ veiklas – bus vykdomi projektai, kuriais bus 
skatinimas gyventojų bendruomeniškumas, dalyvavimas priimant sprendimus, 
verslumas, kuriamos naujos savivaldos paslaugos.

Kokių tikimasi rezultatų įgyvendinus aukščiau aptartą programą?  
Visų pirma planuojama, kad regeneruota teritorija bus patrauklesnė naujo būsto 
statybos projektams, kad augs gyventojų, gyvenančių integruotų investicijų 
teritorijoje, skaičius. Tikriausiai naivu galvoti, kad į kokybiškai atnaujintą 

Indrė Butenienė, Head of Klaipėda city municipality strategic planning section
Decline of population - a serious challenge for Klaipėda

Lithuania and Eastern Europe nations during the last two decades have encountered 
a serious population shrinkage problem. The causes of this shrinkage in Lithuania are 
similar to those in Eastern European countries, which not long ago became members 
of the European Union: low birth rates, comparatively high death rates, economic 
migration to wealthier European states. The population shrinkage problem is not only 
a nationwide issue, but also significantly affects the regions. 

Klaipėda city during the last two decades saw a decrease in its population. One of 
the problems apart from economic migration and natural population change dynamics 
is the unbalanced suburban sprawl in Klaipėda district.

In order to remain an attractive place for living and to  attract new residents 
Klaipėda city has to invest in the improvement of living condition quality, to attract 
investment and help create more attractive places for study and work. The municipality 
is investing in the renovation of public spaces as a means of increasing the quality of 
life in Klaipėda. Large EU investments are planned in the years 2015-2020 in the 
improvement of the Integrated target area, that envelops the central part of the city.

miesto dalį grįš priemiesčių gyventojai, tačiau tikimasi, kad palankių sąlygų 
sukūrimas mieste pristabdys gyventojų migraciją už miesto ribų. Planuojama, 
kad į teritoriją investuotos viešosios lėšos duos grąžą ir  trauks naujus verslus 
įsikurti joje (planuojama iki 2023 m. į šią teritoriją pritraukti 80 naujų verslo 
subjektų). Tikimasi, kad  joje sumažės nusikalstamumas, kuris šiuo metu čia 
yra vienas didžiausių mieste (2014 m. registruotų nusikalstamų veikų kiekis 
teritorijoje siekė 1483 atvejus).

2 pav. Integruotos tikslinės teritorijos 

ribos Klaipėdos mieste. Šaltinis: 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Investicijų ir 

ekonomikos departamentas.
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sunaikintus sistemos elementus. Trumpai pristatoma istorinių fortifikacinių 
sistemų vakarų Europos miestuose tvarkymo patirtis ir dominuojančios 
tendencijos, taip pat – temos aktualumas akademiniuose būsimųjų  architektų 
– urbanistų darbuose.

Nagrinėjamos galimybės užsienio šalių patirtį pritaikyti rengiant Lietuvos 
piliaviečių ir kitų fortifikacinių, karinių objektų bei struktūrų regeneravimo projektus.

Įvadas
Bastioninė fortifikacinė sistema – išskirtinis Klaipėdos m. urbanistinės 

struktūros elementas, formavęs miesto vizualinį identitetą, lėmęs kompaktiško 
senamiesčio susiformavimą. Piliavietė – svarbiausias uostamiesčio istorinis 
objektas, miesto simbolis Išlikusių sistemos fragmentų (piliavietė, Jono 
kalnelis) regeneravimas ir sunaikintų elementų įprasminimas pastaruoju metu 
kelia įvairias diskusijas profesionalų (architektų, paveldosaugos specialistų 
ir kt.) ir visuomenės tarpe. Todėl logiška ne tik išsamiau pakomentuoti 
piliavietėje vykstančius procesus, bet ir plačiau pažvelgti į Klaipėdą kaip 
fortifikacinės sistemos liekanų turintį miestą bei iš to kylančias galimybes 
stiprinti miesto identitetą ir išskirtinumą (atpažįstamumą) kitų miestų tarpe. 
Tai ypač aktualu žinant, kad rengiamasi naujo Klaipėdos m. bendrojo plano 
rengimui, o svarbiausi miesto istorinėje dalyje planuojami infrastruktūros 
objektai (nauja Bastionų g. ir tiltas per Danės upę, žiedinės Taikos pr., Tiltų ir 
Galinio Pylimo g. sankryžos rekonstrukcija, pagal dabartinio Bendrojo plano 
sprendinius numatyta Pilies g. platinti iki 6 eismo juostų, diskusijos Atgimimo 
aikštės sutvarkymo klausimu) patenka į buv. gynybinių įtvirtinimų sistemos 
zoną. Be to, šioje senamiesčio prieigų juostoje aktyviai planuojamos naujų 
pastatų statybos, neišvengiamai turėsiančios įtakos miesto centrinės dalies 
erdvinei struktūrai. 

Piliavietės atkūrimas
Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas – miesto gynybinės fortifikacinės 

sistemos elementas, valstybinės reikšmės kultūros paveldo objektas. Sėkminga 
šio objekto atkūrimas gali tapti stipriu impulsu kitų miesto įvaizdį formavusių 
istorinių objektų atkūrimui.

Istorinės piliavietės atkūrimas vykdomas remiantis Klaipėdos miesto 
savivaldybės patvirtinta piliavietės atkūrimo koncepcija. Tai ilgalaikis, 
strateginis miesto tikslas – regeneruoti šį istorinį objektą, atkuriant neišlikusius 
sistemos elementus ir pilies tūrius, pritaikant juos šiuolaikinio miesto ir 
visuomenės poreikiams.

Piliavietės atkūrimo galimybė numatyta:
•	 Klaipėdos miesto bendrajame plane, patvirtintame 2007.04.05 savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T2-110; sprendiniuose numatoma „sutvarkyti 
Klaipėdos piliavietę ir jos aplinką, atkuriant pylimus kaip miesto 
visuomeninių renginių, konferencijų ir turizmo traukos objektą“.

Klaipėdos miesto fortifikacinė sistema. Piliavietės atkūrimas  
ir neišlikusios gynybinės sistemos regeneravimo galimybės. 

Laimonas Bogušas, architektas

Klaipėda – fortifikuotas miestas. Išlikę istorinės fortifikacinės sistemos 
elementai (piliavietės bastionai ir fosa[1], Jono kalnelis – ravelinas[2]) formuoja 
miesto vizualinį identitetą, todėl jų išsaugojimas ir sunaikintų elementų 
regeneravimas yra svarbus tiek miesto centrinės dalies plėtros, tiek viso miesto 
tapatumo formavimo aspektu.

[1] Fosa (pranc. fossé) – gynybinis 

griovys, įgilinta kliūtis, įrengta prieš 

tvirtovės gynybos liniją.

[2] Ravelinas (lot. ravelere ‘atskirti’) 

– trikampis pagalbinis pastatas 

priešais tvirtovės griovį tarp bastionų, 

iš kurio kryžmine ugnimi apšaudydavo 

prieigas prie tvirtovės apvado, ugnimi 

paremiant gretimus bastionus.

1 pav. Klaipėdos istorinės raidos 

planas su senojo reljefo daline 

rekonstrukcija. Sud. K. Fortsreuter, J. 

Lafrenz, H. Stoob.

2 pav. Klaipėda XX a. pr. ir XXI a. pr.

Straipsnio tikslas – apžvelgti istorinėje Klaipėdos piliavietėje vykstančius 
atkūrimo procesus ir plačiau panagrinėti neišlikusios fortifikacinės sistemos 
respektavimo ar jos elementų regeneravimo galimybes bei iš to kylančias 
pasekmes miesto centrinės dalies urbanistinei struktūrai.

Straipsnyje aptariami piliavietėje vykstantys atkūrimo procesai, tikslai 
ir iššūkiai, su kuriais susidurta rengiant projektą. Pristatomi pagrindiniai 
suplanuotų atkūrimo etapų darbai ir svarbiausi sprendiniai, aptariamos  
taikomos architektūrinės ir paveldosauginės priemonės išlikusių autentiškų 
elementų apsaugai bei neišlikusių objektų respektavimui. Apibendrintai 
pateikiami pastaraisiais metais vykusių archeologinių tyrimų tikslai ir 
rezultatai. Pateikiama vykstančius procesus iliustruojanti grafinė medžiaga – 
fotofiksacijos, schemos, brėžiniai ir modeliai.

Straipsnyje taip pat nagrinėjamos galimybės atkurti (regeneruoti) ne tik 
visą pilies gynybinių įtvirtinimų sistemą su fosa ir ravelinais, bet ir miesto 
fortifikacinį žiedą, aptariami būdai šiuolaikinėmis priemonėmis respektuoti 
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konservavimą[4]. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2012 m. vasarą.
Vadovaujantis pastarųjų metų archeologinių tyrimų duomenimis, tiksliai 

nustatytas ir visų buvusių XVIII a. bastionų bei kurtinų kontūras, koordinuotos 
kampų koordinatės („žvaigždės“ kontūras). 

Vykstantys procesai iš esmės keičia piliavietės teritorijos su gretimybėmis 
charakterį. Apleista dykra, asocialių asmenų pamėgta vieta virsta matoma, 
visuomenės intensyviai naudojama bei turistų lankoma viešąja vieta. Be to, 
keičiasi piliavietės vaidmuo istorinės miesto dalies erdvinėje struktūroje - 
griaunami laivų remonto įmonių pastatai (sandėliai, dirbtuvių angarai ir 
kt.) atveria naujus erdvinius ryšius, perspektyvas. Keičiasi istorinės miesto 
dalies miestovaizdis. Pagal projekto sprendinius įrengtas esamų bastionų 
apšvietimas[5] piliavietę padarė matomą ir tamsiuoju paros metu. 

Atkūrus rytinės ir šiaurinės kurtinų dalis, nuo pagrindinių piliavietės 
apžvalgos taškų  (išorinio fosos perimetro krantinės, Pilies ir Žvejų gatvių, iš 
dalies – Danės krantinių) suformuojamas nepertraukiamas fortifikuotos tvirtovės 
siluetas. Tvarkant išorines fosos prieigas, tikslinga formuoti buferinę zoną, 
skiriančią piliavietę nuo statiniais užstatytų teritorijų, tokiu būdu respektuojant 
neišlikusius pilies gynybinės sistemos elementus – ravelinus, pilies fosos dalis. 
Analogišku principu tikslingas miestą supusio išorinio gynybinių pylimų žiedo 
regeneravimas, suformuojant istorinės miesto dalies apsauginę (buferinę) zoną. 
Archeologinės mūro atodangos. Apsauga, tvarkymas ir eksponavimas

Archeologinės mūro atodangos. Apsauga, tvarkymas ir eksponavimas
Vienas sudėtingiausių piliavietės atkūrimo 1 etapo klausimų – esamų 

autentiškų pilies mūro atodangų ir grindinių, bastionų ir kurtinų atraminių 
sienų konservavimo bei restauravimo sprendimai. Projekto sudėtyje parengta 
tvarkybos darbų dalis, kurioje išspręsti paveldotvarkiniai klausimai. Sprendžiant 
pilies mūro liekanų restauravimo ir konservavimo klausimus, vienas 
esminių klausimų buvo esamų medinių stoginių pakeitimas šiuolaikinėmis 
priemonėmis, atitinkančiomis šiuolaikiniam muziejui keliamus reikalavimus.

Užduotis projektuotojams – parengti projektinius sprendinius, kuriais 
būtų užtikrintos tinkamos atodangų eksponavimo sąlygos visais metų laikais. 
Be to, svarbus ir estetinis faktorius, todėl logiškas buvo Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus (faktinio piliavietės valdytojo ir naudotojo) interesas didinti 
teritorijos patrauklumą potencialiems piliavietės lankytojams, kurti modernų, 
inovatyvų muziejų su šiuolaikinio muziejaus sampratą atitinkančiomis 

3 pav. Klaipėdos piliavietės atkūrimo 

etapai (1, 2, 3A, 3)

[3] Kurtina (pranc. courtine) – 

gynybinė siena tarp dviejų pilies 

bokštų, arba siena (pylimas) jungiant

i tvirtovės gretimus bastionus.

[4] Techninio projekto sudėtyje 

pateikti archeologinių mūrų atodangų 

tyrimai ir konservavimo – restauravimo 

darbų technologinės rekomendacijos. 

Rengėjas - LDM Prano Gudyno 

restauravimo centras

7 pav. Bendras piliavietės teritorijos 

vaizdas 2011 ir 2013m.

4 pav. Archeologiniai tyrinėjimai 

šiaurinėje kurtinoje

5 pav. Archeologiniai tyrimai rytinėje 

kurtinoje

6 pav. Piliavietės bastionų apšvietimas 

(A. Velykienės nuotr.)

[5] UAB „La Forma“. Arch. Š. 

Gentvilienė (Bagdonaitė), J. Žiupsnys.

•	 Klaipėdos miesto plėtros strateginiame plane 2007-2013 metams, patvirtintame 
2007.09.27 sprendimu Nr.T2-285; sprendiniuose numatomas tikslas 
-  „stiprinti miesto urbanistinės plėtros darną, gerinti miesto vizualinę 
kokybę“<...> uždavinys – „didinti miesto viešųjų erdvių vizualinį 
patrauklumą, restauruoti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus“; <...> 
veiksmas – „atstatyti Klaipėdos pilies tūrį bei gynybinius pylimus, įrengiant 
tarptautinį konferencijų centrą ir išplečiant pilies ir miesto raidos muziejų“.

•	 Teritorijos tarp AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“, Pilies g., AB 
,,Baltijos“ laivų statyklos ir uosto akvatorijos detaliajame plane. Sprendiniuose 
numatomi Pilies ir bastionų komplekso apsauga ir regeneravimas, 
archeologinių tyrimų vykdymas.

•	 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso (G136KP), Žvejų g. 12, Klaipėdoje 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajame plane.   Sprendiniuose 
numatomas pilies bastionų atkūrimas, atstatant XVIII-XIX a. pilies 
įtvirtinimų kontūrą ir siluetą gruntu, želdiniais ar statiniais“.

•	 Klaipėdos Piliavietės teritorijos atkūrimo bei pritaikymo turizmo ir kultūros 
poreikiams galimybių studijoje. Studijos rezultatas - Klaipėdos piliavietės 
atstatymas kaip siekiamybė.

Klaipėdos piliavietės atkūrimo darbus numatyta vykdyti trimis etapais:
1. Išlikusių gynybinių pylimų restauravimas ir jų dalių atkūrimas (šiuo metu 

vykdomas). Esminiai šio etapo darbai: šiaurinės kurtinos[3] atkūrimas ir 
pritaikymas, sujungiant išlikusius Karlo ir Fridricho bastionus; rytinės 
kurtinos atkūrimas; esamo II Pasaulinio karo laikų kuro sandėlio pritaikymas; 
pilies ir bastionų komplekso teritorijos sutvarkymas. Planuojama atkurti  
šiaurinės ir rytinė kurtinų dalis, suformuoti pilies kiemo aikštę ir sutvarkyti 
jos gerbūvį, įrengti naujas konstrukcijas, apsaugančias archeologines 
atodangas nuo tiesioginių kritulių ir neigiamo aplinkos poveikio.

2. Pietinių bastionų su kurtinomis ir fosa atkūrimas.
3. Pilies tūrių atkūrimas.

Šie etapai gali būti skaidomi. Pavyzdžiui, kaip realus variantas buvo 
svarstomas pilies Didžiojo bokšto, kaip simbolio, atkūrimas. Ši idėja siūlyta kai 
kuriuose 2002 m. lapkričio mėn. įvykusio architektūrinio konkurso pilies ir 
bastionų komplekso teritorijos vystymo ir valdymo modeliui sukurti darbuose.

Vykdant kiekvieną iš šių etapų prioritetas turi būti skiriamas ne skubotam 
atkūrimui, o išlikusios vertybės dalies konservavimui ir restauravimui. Visi 
trys piliavietės atkūrimo etapai grindžiami archeologinių tyrimų išvadomis. 
Tai ilgalaikis (iš principo neturintis aiškiai nustatytos pabaigos datos) procesas. 
Archeologiniai tyrimai buvo vykdomi prieš projekto rengimo pradžią, jo metu, 
pagal tyrimų rezultatus koreguojant projektinius sprendinius.

2010-2012 m. UAB „Uostamiesčio projektas“ parengė Klaipėdos 
piliavietės atkūrimo 1 etapo techninį projektą. Projekto sprendiniai apėmė 
išlikusių gynybinių įtvirtinimų restauravimą, jų sunaikintų dalių atkūrimą 
su pritaikomomis vidinėmis (požeminėmis) erdvėmis bei autentiškų pilies 
šiaurinio korpuso ir pylimų atraminių mūrų apsaugą, restauravimą bei 
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Kopenhaga, Drezdenas ir kt.), turintys ar turėję bastioninių gynybinių 
įtvirtinimų sistemas,  išlikusius jų fragmentus ar teritorijas, pagal galimybes 
regeneravo arba respektavo istorinių objektų teritorijas, suformuodami 
buferines istorinių centrų zonas, tačiau pastaruoju metu vykstantys ar neseniai 
įvykę tarptautiniai architektūriniai konkursai[6]. Europoje panašaus tipo 
objektų sutvarkymo idėjoms išrinkti rodo, kad tema vis dar aktuali tarptautiniu 
mastu. Būtent todėl ir Klaipėdos atveju logiška įvertinti galimybę organizuoti 
platesnio masto idėjų paiešką – tiek būsimųjų piliavietės atkūrimo etapų 
parengimui, tiek senamiesčio fortifikacinės sistemos regeneravimo galimybėms 
ištirti ir patikrinti.

Miesto gynybinių įtvirtinimų sistema. Regeneravimo galimybės
Akademiniuose architektūros studentų (VGTU, VDA) darbuose nuolat 

nagrinėjamos Klaipėdos m. fortifikacinės sistemos ir jos elementų regeneravimo, 
respektavimo galimybės. Tai dar kartą įrodo, kad ši tema yra aktuali ir įdomi ne 
tik praktine, bet ir moksline prasme. Darbuose siūlomi sprendiniai akivaizdžiai 
iliustruoja, kad galimų taikyti urbanistinių, architektūrinių ar kraštovaizdžio 
formavimo priemonių spektras yra platus – nuo konservavimo ar respektavimo 
kraštovaizdinėmis priemonėmis iki konceptualių interpretacijų ir drąsių 
architektūrinių idėjų. Be to, akademiniuose darbuose argumentuotai įrodoma 
galimybė suderinti naują statybą, istorinių urbanistinių struktūrų apsaugą bei 
visuomenės poreikius. 

Pažymėtina, kad šiuo metu rengiamame Klaipėdos m. mažosios architektūros 
ir aplinkotvarkos specialiajame plane[7] įvertinta galimybė regeneruoti buv. 
išorinį senamiesčio gynybinį žiedą.

Pasikeitusi urbanistinė struktūra, kvartalų audinys ir susiformavusi sklypų 
struktūra dažnai riboja realias galimybes atkurti sunaikintas gynybinių 
pylimų sistemas ar jas respektuoti, tvarkant teritoriją. Klaipėdos piliavietės 
atveju konfliktinės yra pietinės teritorijos prieigos, užstatytos laivų statyklų 
statiniais. Galimybės regeneruoti senamiesčio fortifikacinę sistemą sudėtingos 

ekspozicijų erdvėmis. Esamos medinės stoginės (sumontuotos kaip laikini 
statiniai) atodangų apsaugos funkciją iš dalies atlieka, tačiau dėl prastos fizinės 
būklės, neigiamo vizualinio poveikio (iš esmės stogines galima traktuoti kaip 
vizualinės taršos šaltinį), o ypač dėl nepakankamos atodangų apsaugos šaltuoju 
ir šlapiuoju metų laikotarpiu  netenkina tiek muziejininkų, tiek paveldosaugos 
specialistų, tiek visuomenės, kaip muziejaus ir kultūros paveldo objekto 
lankytojo, poreikių. 

Rengiant projektą, buvo plačiai nagrinėta užsienio šalių praktika, ypatingą 
dėmesį teikiant konceptualiems, tačiau realizuotiems sprendiniams, visų 
pirma – mūro atodangų apsaugos sprendimams. Klaipėdos piliavietės atvejui 
pasiūlyti alternatyvūs atodangų apsaugos modeliai – nuo vertingiausių mūro 
fragmentų „laidojimo“ iki visą pilies šiaurinį korpusą uždengiančio apsaugos 
statinio – paviljono įrengimo. 

Iš principo skirtinga savivaldos tarnautojų, muziejininkų (MLIM atveju – 
turinčių šiuolaikinę muziejaus sampratą) ir paveldosaugos specialistų (sausas 
įstatymo raidės laikymasis) teritorijų planavimo dokumentų, kitų teisės aktų 
traktavimas lemia konfliktines situacijas, didžiausią neigiamą įtaką darančias 
kultūros paveldui – tarpinstituciniam susirašinėjimui sugaištas laikas turėtų 
būti skirtas gyvybiškai reikalingų sprendimų priėmimui. Be abejo, tai sisteminė 
valstybės problema, pasireiškianti politinio sprendimo viršenybe profesionalo 
argumentų atžvilgiu.

Klaipėdos piliavietės atveju, neradus kompromiso, dalis mūro atodangų 
fragmentų buvo konservuota ir užkasta, apsaugant nuo neigiamo išorės 
poveikio, tuo pačiu užkertant kelią visuomenei visapusiškai pažinti istorinį 
valstybės saugomą paveldo objektą. Įrengus suprojektuotą archeologinių 
atodangų apsaugos statinį, išlikę mūrai ir grindiniai bus eksponuojami, pagal 
poreikį – restauruojami ar konservuojami.

Analogai pasaulyje. Regeneravimo patirtis ir tendencijos
Piliavietės atkūrimo 1 etapo techninio projekto rengimo metu nagrinėta 

analogiškų fortifikacinių sistemų užsienyje regeneravimo patirtis. Ieškota 
analogiškų ar artimų situacijų, problemų sprendimo būdų. 

Nagrinėtas situacijas galima suskirstyti į 2 tipus:
•	 Visiškai ar iš dalies išlikę fortifikaciniai įtvirtinimai ne iš esmės pakitusiame 

kontekste (Krokuva, Bremenas, Kopenhaga ir kt.). 
•	 Gynybinių įtvirtinimų rudimentai iš esmės pakitusiose urbanistinėse 

struktūrose (Viena, Frankfurtas prie Maino, Drezdenas, Ryga ir kt.). 
Visais atvejais galimų taikyti priemonių spektras labai platus – nuo 

klasikinio konservavimo bei restauravimo iki kardinalių rekonstrukcijų, 
taikant šiuolaikines architektūrines ir urbanizuoto kraštovaizdžio formavimo 
priemones. 

Istoriniai Vakarų Europos didmiesčiai (Viena, Frankfurtas prie Maino, 

8 pav. Esamos medinės 

archeologinių atodangų 

apsaugos stoginės

9 pav. „Mozės tiltas“ (Nyderlandai, 

Arch RO&AD Architecten)

10 pav. Katedros liekanos po 

apsauginiu gaubtu (Hamar, Norvegija)

11 pav. Frankfurto prie Maino 

buv. gynybinių įtvirtinimų juostos 

regeneravimas

12 pav. Vienos buv. miesto gynybinių 

įtvirtinimų juostos pėdsakai miesto 

struktūroje

13 pav. Danijos nacionalinis Jūrų 

muziejus. Konkursas ir realizacija 

(Helsingor, Arch. BIG)

[6] Danijos nacionalinio Jūrų 

muziejaus konkursas ir realizacija; 

Narvos pilies ir gretimų teritorijų 

sutvarkymo – regeneravimo 

konkursas.

[7] „Klaipėdos miesto mažosios 

architektūros, aplinkotvarkos įrangos 

išdėstymo bei aplinkos estetinio 

formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio 

tvarkymo specialusis planas“. Plano 

rengėjas - UAB „Nemuno deltos 

projektai“, planavimo organizatorius – 

Klaipėdos m. sav. administracija..

14 pav.Ištrauka iš rengiamo 

Klaipėdos m. specialiojo plano
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dėl intensyviai pastatais užstatytų teritorijų ir susiformavusio gatvių tinklo. 
Nepaisant to, būtina identifikuoti ir reglamentuoti buvusią senamiesčio 
gynybinę sistemą, kaip priemonę istorinio miesto centro buferinei zonai 
suformuoti. Tuo labiau, kad šioje zonoje planuojama ar rengiamasi planuoti 
bei projektuoti svarbius infrastruktūros objektus.

Miesto centrinės dalies, istorinio centro prieigų plėtra – realus miesto 
vidinės plėtros potencialas, argumentuotai intensyvinant ar pertvarkant esamą 
užstatymą galintis ne tik patenkinti plėtros poreikį, bet ir sustiprinti miesto 
išskirtinumą bei vizualinį tapatumą. Vakarų Europos miestų patirtis įrodo, 
kad strateginius tikslus pasiekti galima iš principo skirtingomis priemonėmis 
– nuo kraštovaizdžio elementų formavimo (Vienos, Kopenhagos atvejis) iki 
aukštybinių pastatų ar kitų architektūrinių akcentų statybos, respektuojant 
neišlikusius bastionus, miesto sienos bokštus, vartus ir pan. (Frankfurto prie 
Maino atvejis). 

Išvados ir apibendrinimai
1. Istoriniai Klaipėdos senamiesčio ir piliavietės fortifikaciniai įtvirtinimai 

– svarbūs miesto centrinės dalies urbanistinės struktūros elementai, 
formuojantys Klaipėdos vizualinį identitetą ir išskirtinumą kitų miestų 
tarpe. Šių objektų regeneravimas suteikia galimybę stiprinti vizualinį 
identitetą ir fortifikuotos struktūros įvaizdį, didinti uostamiesčio turistinį 
potencialą.

2. Klaipėdos piliavietėje vykstantys atkūrimo darbai atspindi vakarų Europoje 
vyraujančias tendencijas. Šiuolaikiniai miestai, turintys gynybinių 

15 pav. Senamiesčio prieigų 

urbanistinės struktūros koncepcija (stud. 

K. Martinaitytė. Architektūros magistro 

studijų baigiamasis darbas[8]. VGTU, 

2014m.)

16 pav. Klaipėdos centrinės dalies 

urbanistinė koncepcija (stud. T. 

Vaičiulis. Architektūros magistro 

studijų baigiamasis darbas[9]. VGTU, 

2014m.)

[8] Klaipėdos miesto senamiesčio 

prieigų architektūrinė – urbanistinė 

koncepcija. 

Kristina Martinaitytė. Architektūros 

magistro studijų baigiamasis darbas. 

VGTU, 2014 m.

[9] Klaipėdos senamiesčio bastionų 

sistemos regeneravimo urbanistinė 

architektūrinė koncepcija. 

Tomas Vaičiulis. Architektūros 

magistro studijų baigiamasis darbas. 

VGTU, 2014m.

Laimonas Bogušas
Klaipėda city fortification system. Klaipėda castle restoration and regeneration 
possibilities of the surviving fragmented defensive system

Klaipėda is a fortified city. The remaining elements of the fortification (castle 
bastions and moat, Jonas hillock - a ravelin) form the visual identity of the city, thus 
their preservation and the regeneration of the destroyed elements is important not only 
to the development of the central part of the city but as a formation tool for the cities 
identity.

The aim of the article is to review the processes of restoration in the historic 
Klaipėda castle and to examine the possibilities of regenerating the non-surviving 
fortification system elements and the consequences this would have on the city centre 
urban structure.

The experience of foreign and Lithuanian projects dealing with the regeneration of 
fortification, military objects and their structures is examined and presented.

įtvirtinimų sistemas ar jų liekanų, pagal galimybes regeneruoja ar 
respektuoja istorines fortifikacines sistemas ir struktūras.

3. Regeneruojant senamiesčio fortifikacinių įtvirtinimų juostą ar jos 
fragmentus gali būti stiprinamas istorinio miesto branduolio vizualinio 
identiteto faktorius, fortifikuoto miesto įvaizdis.

4. Respektuojant neišlikusius gynybinės sistemos elementus gali būti 
formuojama ir stiprinama apsauginė buferinė zona (juosta), skirianti 
senamiestį nuo vėlesniais laikais suformuotų miesto kvartalų. Be to, tokiu 
būdu gali būti išgryninta ir reglamentuota centrinės miesto dalies teritorijų 
vertybinė - hierarchinė struktūra (piliavietė – senamiestis – naujamiestis – 
naujieji rajonai).

5. Svarbiausi istorinio miesto centro prieigose planuojami infrastruktūros 
objektai patenka į sunykusio fortifikacinio žiedo zoną, todėl rengiant 
šiuos projektus būtina įvertinti sprendinių įtaką miesto urb. struktūrai ir 
vizualiniam išskirtinumui.

6. Naujosios miesto valdžios atstovų deklaruojamas siekis stiprinti 
Klaipėdos ir Skandinavijos miestų ryšius, stiprinti Lietuvos uostamiesčio 
konkurencines pozicijas gali būti pasiekiamas ir per istorinių fortifikacinių 
objektų regeneravimą, dalyvaujant fortifikuotus miestus vienijančiose 
organizacijose.
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Atgimimo aikštės su prieigomis urbanistinės plėtros alternatyva. 
Akademinis tyrimas

Vaidotas Dapkevičius, architektas 

Klaipėdos miesto politiniame lygyje 2013 metų rudenį priimtas sprendimas 
dėl Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės sutvarkymo. Neapsispręsta tik dėl 
urbanistinės intervencijos lygmens. Ar aikštę tvarkyti nekeičiant jos erdvės 
dydžių, tvarkant dangas, galbūt numatant erdves požeminiame lygyje, ar vis 
dėlto siūlyti mažinti ją, projektuojant naujus pastatus. Šiam klausimui išspręsti 
buvo pasitelktas galimybių studijos formatas. 2014 metų vasarą pradėta rengti 
Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studija[1]. 
Šiame straipsnyje nėra plačiau komentuojama ši studija, nes šiai temai buvo 
skirta pakankamai mano paties, bei kolegų dėmesio ir pastangų siekiant viešos 
polemikos. Parengta “Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos 
galimybių studijos recenzija”[2], bei skaitytas pranešimas “Klaipėdos Atgimimo 
aikštės raida. Metodologinis aspektas”[3].

Atgimimo aikštės su gretimybėmis urbanistiniai plėtros scenarijai taip 
pat buvo nagrinėti architektūrinio konkurso būdu, mokslo tame tarpe ir 
užsakomuosiuose darbuose[4][5][6]. Keletas straipsnių parengta akademinių 
darbų pagrindu[7] [8]. Akademinis darbas yra ir šio straipsnio pagrindas.

Tai Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto (toliau - VDA) 
architektūros studijų etape parengta kompleksinė studija[9]. Šis, akademinis, 
ne užsakomasis darbas, nagrinėjo labai konkrečią aikštės transformavimo 
alternatyvą, įtraukiant ir ją formuojančių statinių kompleksų rekonstravimo 
galimybių analizę. 

Ši alternatyva formuluota taip - Atgimimo aikštės, kaip senamiesčio prieigų 
erdvinio elemento, architektūrinė urbanistinė koncepcija, modeliuojant šią 
erdvę formuojančių architektūrinių objektų (formantų) plėtros galimybės. 
Tokia formuluotė buvo pasiūlyta ir minėtos galimybių studijos rengėjams, 
kaip vienas iš analizuotinų aikštės su prieigomis plėtros alternatyvos variantų. 
Tačiau studijos rengėjai, viešai deklaravę jog toks kelias jiems yra nepriimtinas, 
šios plėtros alternatyvos savo darbe neįvardino.

Siekdami kad atliktas akademinis darbas nenugultų tik į akademijos 
archyvus, norime jo teiginius ir juos iliustruojančią medžiagą pristatyti šio 
leidinio skaitytojams.

Problema ir užduotis
Ši Atgimimo aikštės urbanistinės plėtros alternatyva yra VDA Klaipėdos 

fakulteto architektūros studijų (III kurso) darbo rezultatas.
Darbo metu suformuluota problema klausimo forma: ar Atgimimo aikštė 

- istorinės struktūros deformacija ar nauja urbanistinė kokybė? Iškelti kiti šią 
problemą charakterizuojantys klausimai:
•	 Kaip traktuoti dabartinį urbanistinis kontekstą - ar aukštybiniai pastatai 

(raides “K” ir “D” primenantys statiniai) yra kūrybinė nesėkmė, ar naujas 
kokybinis šuolis architektūros ir urbanistikos srityje, koks jų kompozicinis 
santykis su pagrindine miesto aikšte?

•	 Kaip elgtis su buvusio biržos pastato atstatymo idėja ir koks tokiu atveju 
bus konstruojamas aikštės santykis su krantinės ir senamiesčio kitapus upės 
erdvėmis?

•	 Kaip elgtis su architekto G.Tiškaus (dabartinis “Amberton” viešbučio 
pastatas (buvęs viešbutis “Klaipėda”)), architekto A.Mikėno (Klaipėdos 
valstybinio muzikinio teatro pastatas), V.Čekanausko (aištės landšafto 
sprendimas) kūriniais?

•	 Kaip elgtis su archeologinio paveldo eksponavimu, jei toks poreikis 
atsirastų[10]?
Suformuluota profesinį architekto objektą[11] apimanti hipotezė - Atgimimo 

aikštės, centrinės miesto aikštės, urbanistinės kompozicijos tobulinimo 
problema yra sisteminė Klaipėdos miesto centrinės dalies urbanistinės 
struktūros kokybės, o ne vieno ar kito pastato ar mechaniško gatvių tinklo 
atstatymo problema. Siekiant sisteminio atsakymo į erdvinės organizacijos 
daugialypiame istoriniame kontekste santykį, šiame urbanistinės architektūros 
lygmenyje atsisakyta susitelkti tik į objekto (aikštės su gretimybėmis) formą ir 
jo stilistinius aspektus.

Tyrimo rezultatą sudaro dviejų objektų architektūrinės – urbanistinės 
koncepcijos – tai Atgimimo aikštės ir “Amberton” viešbučio plėtros vizija 
(autorė - studentė Eglė Urbonavičiūtė), bei Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro pastato rekonstravimas (autorius – studentas Tomas Medzelas). Darbo 
vadovai prof. Algis Vyšniūnas, lekt. Vaidotas Dapkevičius, lekt. Vytenis 
Rudokas.

Šiame akademiniame darbo etape tyrimo problemą apibūdinančius 
aspektus suskirstėme į keletą pagrindinių kategorijų, kurias įvardinome darbo 
uždaviniais:
•	 Aikštės rango ir jį  charakterizuojančių savybių nustatymo;
•	 Aikštės su gretimybėmis architektūrinės kompozicijos, arba ansambliškumo;
•	 Aikštės ir jos formantų plėtros galimybių ir tarpusavio integracijos, jos 

funkcinio aspekto;
•	 Šios Naujamiesčio dalies urbanistinės struktūros kokybės nustatymo, jos 

kompozicinio ir semantinio santykio su senamiesčiu apibūdinimas;
•	 Istoriniam – semantiniam erdvės įprasminimui naudotinų architektūrinių 

priemonių identifikavimo.

1 pav. Atgimimo aikštės su 

“Amberton” viešbučiu architektūrinė 

vizija. Modelis (aut. E.Urbonavičiūtė)

[1] studiją rengia UAB 

„Eurointegracijos projektai“, 

bendradarbiaujant su projektavimo 

įmone UAB „Pilis“..

[3] Lietuvos architektų sąjungos 

Klaipėdos apskrities organizacijos 

patalpos, 2015-02-20.

[4] Demereckas K., Vaivada V., 

Safronovas V. Klaipėdos viešo 

naudojimo erdvių miesto istorinėje 

dalyje (U16) istoriniai-urbanistiniai 

tyrimai (I dalis), 2009.

[5] Bučas J., Miškinis A. Urbanistikos 

paveldo saugotinos teritorijos 

Klaipėdos miesto 1945 metų 

administracinėse ribose, Kaunas: 

„Kraštotvarka“, mokslinis – tiriamasis 

darbas, 1995.

[6] Klaipėdos miesto aukštybinių 

pastatų išdėstymo schema – 

specialusis planas (patvirtintas 

2007 m. birželio 28 d. Nr. 

T2 – 201. Klaipėda). Temos 

vadovas A. Vyšniūnas, kiti autoriai 

I. Alistratovaitė, Z. J. Daunora, A. 

Vyšniūnas.

[7] Vyšniūnas A. Klaipėdos 

miesto urbanistinės plėtros vizijos 

architektūros studentų darbuose. 

Klaipėdos architektūra, Klaipėda: 

LAS KAO, 2013, Nr. 12. p. 18-29. 

ISSN 2029-9559

[8] Martinaitytė K. Atgimimo 

aikštės santykis Klaipėdos miesto 

urbanistinėje erdvinėje struktūroje. 

Klaipėdos architektūra, Klaipėda: 

LAS KAO, 2014, Nr. 13. p. 32-39. 

ISSN 2029-9559

[9] Darbo autoriai: VDA Klaipėdos 

fakulteto III architektūros kurso 

studentai E.Urbonavičiūtė, 

T.Medzelas, darbo vadovai: prof. 

A.Vyšniūnas, lekt. V.Dapkevičius, lekt. 

V.Rudokas, 2014.

[10] Parengiamojoje aikštės 

galimybių studijos stadijoje atlikti 

tik atskirų aikštės vietų žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai, kurie neleidžia 

sudaryti pilno situacijos vaizdo.

[11] profesinėmis sampratomis 

aprašoma ir matuojama, architektūros 

įrankiais modeliuojama visuma.

[2] www.architektams.lt/uploads/

Skelbimai_net/Atgimimo_a_GS_

recenzija.pdf (autoriai: doc. Dr. Inesa 

Alistratovaitė-Kurtinaitienė (VGTU), 

doc. Vaidotas Dapkevičius (VDA), 

doc. Dr. Dalia Dijokienė (VGTU), lekt. 

Vytenis Rudokas (VDA), prof. Algis 

Vyšniūnas (VGTU, VDA)).

Įžanga
Šio straipsnio tikslas apžvelgti pastaruoju metu daug dėmesio 

sukėlusią temą - Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės su prieigomis plėtros 
alternatyvų paieškas, bei konkretizuoti vieną jų.
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Atsakymai į dalį šių uždavinių paimti iš iki šiol vykdytų mokslinių šios 
miesto dalies tyrimų išvadų (Bučas, Miškinis 1995), (Alistratovaitė, Daunora, 
Vyšniūnas 2007), akademinių darbų (Vyšniūnas 2013), (Martinaitytė 2014), 
tačiau pagrindiniai architektūrinę-urbanistinę koncepciją iliustruojantys 
autoriniai teiginiai duoti sprendžiant aukščiau išvardintus uždavinius.

Viešbučio komplekso plėtra
Šiame darbe “Amberton” viešbučio plėtra, bei ji integracija į Atgimimo 

aikštės erdves sprendžiama rekonstruojant rytinį jo korpusą. Rekonstravimas 
vykdomas komponuojant naują korpusą šalia Liepų ir H.Manto gatvių, bei 
papildomą antstatą virš esamo rytinio korpuso (1 pav.). Šie nauji elementai 
tarnauja jungtimi tarp aikštės požeminio ir antžeminio lygmens, bei viešbučio 
(2 pav). Toks sprendimas taip pat pagrįstas ansambliškumo siekiu nuo aikštės 
atsiradimo iš esmės pasikeitusiame šios Naujamiesčio dalies urbanistiniame 
kontekste. Modeliuojant viešbučio ir aikštės kompozicinę sąrangą pagrindinis 
dėmesys skirtas erdviniam komunikaciniam modeliui.

Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstrukcijos galimybės
Viešai aptarinėjama numatoma teatro pastato rekonstrukcija paskatino 

į aikštės architektūrinio formavimo studiją įtraukti ir teatro statinio 
rekonstrukcijos ir plėtros galimybių tyrimą. Pagrindiniai teiginiai, kuriuos 
parodė šis darbas, buvo teatro salės ir dėžės orientacijos pakeitimas, atveriant 
vestibiulinę zoną link senamiesčio, scenos dėžės tūrio formavimas šiaurinėje 
(kiemo pusėje) (3 pav.). Kitas koncepcijoje išvystytas sprendimas - organiška 
vidinių vestibiulinių erdvių jungtis požemine perėja su požeminėmis erdvėmis 
po Atgimimo aikšte. Vakarinė teatro pastato dalis ir bokštas išsaugomi, 
papildant tik antstatu (skirtu repeticijų salei) virš žemojo korpuso dalies. Tokius 
sprendimus diktavo ansambiškumo, modernios Naujamiesčio struktūros ir jos 
elementų sąsajos su senamiesčiu paieškos sprendimo būdai.

Atgimimo aikštės sprendiniai
Aikštė šiame darbe formuojama kaip miesto centrinė aikštė, išsaugant ir 

stiprinant jos perimetro kompoziciją. Funkcinės kokybės ieškant visų pirma 
ieškant tarp esamų statinių ir pačios aikštės, tam numatant parterio ir požeminį 
lygmenis. Toks erdvės diferencijavimo būdas leidžia spręsti ir istorinio šios 
vietos įprasminimo klausimus architektūrinėmis, meninėmis formomis. 
Atveriamas laukas ne imitacijai, bet moderniai semantinei komunikacijai tarp 
laikmečių. Toks aikštės traktavimas leidžia naudoti etapinį erdvės formavimo 
kelią. Svarbiomis tampa archeologinių elementų integravimo urbanistiniame 
landšafte priemonės (5 pav.).

2 pav. Atgimimo aikštės 

su “Amberton” viešbučiu 

architektūrinė vizija. Rytinio 

korpuso pjūvis  

(aut. E. Urbonavičiūtė).

3 pav. Klaipėdos valstybinio 

muzikinio teatro pastato architektūrinė 

vizija. Modelis (aut. T. Medzelas).

4 pav. Klaipėdos valstybinio 

muzikinio teatro pastato architektūrinė 

vizija. I a. planas (aut. T. Medzelas).
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Parkavimo, komunikacinių ir kitų erdvių požeminiame lygmenyje 
sprendimai turėtų būti koreguojami pagal miesto, bei konkrečių objektų 
naudotojų aikštės prieigose poreikius ir programas.

Kitas akademinis darbas (autorė VDA studentė Simona Kubilė, darbo 
vadovas Vaidotas Dapkevičius), nagrinėjęs esamo savivaldybės pastato Liepų 
gatvėje plėtros link Vytauto gatvės, parodė jog įmanomi urbanistiniai scenarijai 
išnaudojant vidines plėtros Naujamiesčio kvartaluose galimybes. Taip išsaugant 
jau susiklosčiusį pagrindinių miesto objektų šioje miesto dalyje tinklą. 

6 pav. Savivaldybės administracinio 

pastato Liepų g. rekonstrukcijos ir 

plėtros architektūrinė-urbanistinė 

koncepcija. Naujamiesčio dalies ties 

H.Manto, Vytauto, J.Karoso ir Danės 

gatvėmis  kompozicinė schema 

(aut. S. Kubilė). 

5 pav. Atgimimo aikštės su 

“Amberton” viešbučiu architektūrinė 

vizija. Komplekso planas 

(aut. E. Urbonavičiūtė).

Išvados
1. Svarbu suvokti jog Atgimimo aikštė yra tapusi vienu svarbiausių elementų 

miesto urbanistinėje struktūroje.
2. Jos lygmuo vienareikšmiai privalo būti charakterizuojamas kaip centrinės 

miesto aikštės.
3. Tokios erdvės formavimo galimybių paieška privalo prasidėti nuo esamų 

erdvę formuojančių objektų transformavimo paieškos, aplinkinių kvartalų 
vidinės plėtros resursų ir galimybių įvertinimo. Taip stiprinant šių 
urbanistinės struktūros elementų integraciją, didinant jos kokybę.

4. Kultūros objekto (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras) ir centrinės 
miesto aikštės komplekso faktas, jų funkcinė ir erdvinė integracija ypač 
reikšmingi.

5. Atgimimo aikštė turi būti suvokiama kaip kultūrinio, administracinio 
Klaipėdos miesto centro (Naujamiestyje dalies) svarbiausias elementas, net 
iš esmės nekeičiant dabar čia susidariusios funkcinės erdvinės sąrangos (6 
pav.).

Vaidotas Dapkevičius
Alternative Atgimimo square and its surroundings urban development. 
Academic research.

The aim of the article is to review the lately popular theme of the search for Klaipėda 
city’s Atgimimo square and its surroundings development alternatives and to specify 
one of them. The foundation of this article is a comprehensive study carried out during 
a phase in Vilnius art academy Klaipėda faculty architecture studies. Its authors analysed  
the development possibilities of Atgimimo square and its surrounding buildings 
complex - Klaipėda state musical theatre and hotel „Amberton“. This work displays 
the fact that Atgimimo square has become the most important element in the city’s 
urban structure and it must remain the central square. Such search for space forming 
alternatives has to begin from the present object transformation research, surrounding 
urban quarter internal development resource and possibilities evaluation.
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Klaipėdos miesto rajonų schema
Mantas Daukšys, Alma Čepienė, architektai, UAB „Nemuno deltos projektai“ 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu 2014 - 2015 m. 
parengta Klaipėdos miesto rajonų schema. Rengėjas – UAB Nemuno deltos 
projektai, projekto vadovė architektė Alma Čepienė.

Rengimo tikslai:
•	 Atnaujinti Klaipėdos miesto gyvenamųjų rajonų schemą, patvirtintą 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu 
Nr. 275, išskiriant istoriškai, urbanistiškai ir teritoriškai susietas gyvenamųjų 
kvartalų grupes, kurių pagrindu būtų vykdoma stebėsena, prognozuojama 
miesto raida;

•	 Kvartalų schemos atnaujinimas yra vienas iš paruošiamųjų darbų Klaipėdos 
miesto Bendrojo plano atnaujinimui;

•	 Atnaujinta schema reikalinga Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio 
plėtros plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.

Buvo parengta keletas Schemos variantų, pagrįstų istorine, urbanistine, 
socialine analize, Lietuvos ir Europos miestų pavyzdžiais. Metodiniu pagrindu 
panaudotos prof. K. Jakovlevo-Mateckio ir prof. P. Juškevičiaus viešai skelbtos 
studijos. Schema apsvarstyta su miesto savivaldybės padaliniais, architektūros 
ir urbanistikos ekspertų taryba, Klaipėdos visuomene ir seniūnaičiais atviruose 
renginiuose, atsižvelgta į gautus pasiūlymus.

Nustatyta, kad miestas yra fizinių ir socialinių elementų, susijusių 
ryšiais, sistema, todėl dalinimas į teritorinius vienetus turi atitikti fizinės ir 
socialinės aplinkos sąlygas. Galiojantys teisės aktai nurodo formuoti kvartalų 
grupes bei rajonus, ribojamus pagrindinių ir greito eismo miesto gatvių, 
kuriuose reikalinga užtikrinti reglamentuojamus atskirųjų želdynų ploto ir 
pasiekiamumo gyventojams rodiklius. Bendrojo plano stebėsena viso miesto 
masteliu nėra efektyvi, kuomet rodikliai lyginami tik su kitomis savivaldybėmis, 
svarbu palyginti rodiklius tarp miesto dalių. Klaipėdos atveju neišliko aiškaus 
istoriškai paveldėto skirstymo į teritorinius vienetus. Dauguma seniausių 
ribų sunaikintos sovietiniu laikotarpiu, užstatant teritorijas laisvo planavimo 
principu, realizuojant masinės statybos miegamuosius kvartalus. Būtų 
racionalu tobulinti po II pasaulinio karo pradėtą skirstymo rajonais sistemą, 
kiek įmanoma, perimant ir išryškinant istorinę miesto teritorijų sąrangą, 
pritaikant prie egzistuojančių sąlygų.

Nuspręsta teritorinių vienetų ribas formuoti didžiausių pėsčiųjų judėjimo 
kliūčių vietose:
•	 Kvartalų grupes formuoja aptarnaujančios gatvės (C kategorijos gatvės, 

nustatytos miesto bendruoju planu, vietomis – geležinkelis, upė, marios);
•	 Rajonus riboja pagrindinės ar greito eismo gatvės (A ir B kategorijų gatvės, 

nustatytos miesto bendruoju planu, vietomis – geležinkelis, vandens 
telkiniai). Rajonai, kuriuose dominuoja gyvenama žemės paskirtis, 
priskiriami gyvenamiesiems rajonams.

Svarbiausios verslo ir infrastruktūros teritorijos, turinčios jas 
administruojančias institucijas, priskiriamos specialaus režimo teritorijoms 
rajonų, kvartalų grupių sudėtyje – tai valstybinio jūrų uosto įmonių teritorijos, 
laisvosios ekonominės zonos teritorija, III – ios vandenvietės teritorija. 
Pasiūlyta seniūnaitijų ribas tapatinti su rajonų ir kvartalų grupių ribomis – 
bendrame teritoriniame vienete esantys gyventojai ir verslo struktūros turėtų 

paskatą tartis ir kartu siekti aplinkos kokybės. 
Klaipėdos mieste suformuota 13 aukštesnio lygmens teritorinių vienetų: 

12 rajonų ir 1 Kuršių marių teritorija. Tame tarpe 10 rajonų priskirta 
gyvenamiesiems rajonams, 1 priskirtas pramonės rajonui (Lypkių), 1 priskirtas 
gamtiniam, rekreaciniam rajonui (Smiltynės). Rajonai sudalinti į 126 kvartalų 
grupes (mikrorajonus) ir  neurbanizuojamas želdynų teritorijas; Rajonų ir 
kvartalų grupių pavadinimai grindžiami vietovės istorija, kiek tinka, perima 
2001 m. rajonų schemoje naudotus pavadinimus.

Atnaujintas skirstymas, tikimasi, duos šiuos rezultatus:
•	 Bus sukurtos prielaidos efektyviau stebėti miesto raidą.
•	 Bus paskatinta vietos gyventojų atsakomybė už savo gyvenamą aplinką, 

įsitraukimas į savivaldą, į priežiūrą.
•	 Bus sustiprintas atskirų gyvenamųjų vietų ir miesto visumoje identitetas, 

charakteris, pagerės gyvenimo kokybė.
•	 Bus pradėta formuoti hierarchinė miesto viešųjų vietų ir želdynų sistema.

Rajonų schemos sprendiniai toliau plėtojami rengiamu Klaipėdos miesto 
mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio 
formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu.

Mantas Daukšys, Alma Čepienė, architects, JSC „Nemuno deltos projektai”
Klaipėda city district scheme

Klaipėda district scheme was prepared as a renewal of a similar scheme approved by 
the city council in 2001. The main objectives were to discern historically, urbanistically 
and territorially bound residential quarter groups, that formed districts, which could be 
used as base for monitoring their indicators and in the forecast of the cities development.

The renewal of the district scheme also serves as one of the preparatory tasks for the 
renewal of Klaipėda city’s general plan scheduled for 2017.

The renewed scheme is also necessary for monitoring the implementation of 
Klaipėda municipality’s strategic development plans solutions.

The urban quarters that make up the districts are formed by C category streets and 
the districts are limited by A and B category streets and highways. Natural barriers 
like forests, rivers, the Curonian lagoon, Danė river along with man made structures - 
railways, ports also become barriers for the city districts.
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Klaipėdos miestas 2014 metus palydėjo ypatingu renginiu.  Paskutinėmis 
metų dienomis išrinkti atviro architektūrinio – urbanistinio konkurso 
„Projekto idėja sveikam miestui“ nugalėtojai ir pagerbti konkurso dalyviai. 

Konkursą organizavo Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras kartu su 
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO).

Konkurso tikslas - išrinkti, paviešinti ir paskatinti architektūros ir miesto 
planavimo idėjas, geriausiai atspindinčias Sveiko miesto judėjimo tikslus 
Klaipėdos urbanizuotos aplinkos kūrimo srityje. Konkurso uždaviniai - surinkti 
ir pristatyti visuomenei architektūros ir miesto planavimo srities profesionalų 
bei studentų idėjas (kūrinius), prisidedančias prie sveiko miesto tikslų 
propagavimo ir įgyvendinimo, išrinkti geriausiai konkurso tikslus ir atrankos 
kriterijus atitinkančias idėjas (kūrinius), paskatinti autorius, geriausias idėjas 
paskleisti plačiąjai visuomenei.

Sveiko miesto konkurso apibendrinimas
Mantas Daukšys, architektas, konkurso koordinatorius

Konkursui prašyta pateikti paskutinių penkerių metų (2010-2014) 
architektūrinės ir urbanistinės idėjas, išreikštas kūrinio forma – projektus.
Projektai dvi savaites buvo eksponuojami LASKAO patalpose bei tinklalapyje 
www.architektams.lt, konkurso vertinimo komisijos posėdis ir apdovanotųjų 
pagerbimas įvyko 2014-12-29 dieną LASKAO patalpose. Darbų autoriai 
galėjo patys pristatyti savo darbus.

Konkursui buvo pateikta 16 darbų, visi jie atitiko konkurso sąlygų 
reikalavimus. Vertinimo komisija pastebėjo, kad darbai skirtingi nagrinėjamų 
klausimų masteliu, vieni nagrinėjo bendramiestines problemas, kiti gilinosi 
į vieno individualaus miesto elemento (namo, kiemo) kokybę sveikatos 
aspektais.

Konkurso iniciatorius Vytautas Valevičius, Klaipėdos visuomenės sveikatos 
biuro projekto „Sveikas miestas“ koordinatorius, pastebėjo, kad konkurso 
tiksluose užprogramuotas siekis kuo įtaigiau paveikti viešą nuomonę, todėl 
bendramiestinius klausimus nagrinėję darbai pelnė didesnį komisijos narių 
pripažinimą. Kartu pastebėta - miesto masteliu svarbesnio, žinomesnio 
objekto paprastas sutvarkymas gali daryti didelį poveikį sveiko miesto tikslų 
įgyvendinimui, net turėdamas mažai „sveiko“ objekto savybių.

Komisijos nariams įvertinus jų nuomone geriausias konkursui pateiktas 
idėjas, atrinkti penki daugiausia įvertinimo balų surinkę darbai. Žemiau 
pateikti geriausiai įvertinti projektai (pradedant penktąja vieta, baigiant 
pirmąja):

„Danės upės slėnis“. Pateikta originali mažaaukščių individualių gyvenamųjų 
namų kvartalo idėja. Siūloma, kad pagrindu sveiko miesto kūrimui taptų 
istorinė atmintis, patirtis. Naudojama baltų pagoniškosios kultūros medžiaga 
kvartalo architektūrai koduoti – dievybių vardais pavadintose gatvėse kuriami 
unikalūs teminiai miesto dizaino, mažosios architektūros elementai.  Namai 
orientuojami sklypuose ir patalpos dėstomos pastatuose pritaikant senovės 
sodybų patirtį. Pasiūlyta būstų įvairovė kvartale mišriam gyventojų ratui 
suburti, įvertinant „būsto karjerą“, t.y. žmogaus gyvenimo cikle besikeičiantį 

„Danės upės slėnis”

„Dviračių salos”

poreikį namo dydžiui. Pasiūlyta aplinką tausojanti inžinerinio aprūpinimo 
infrastruktūra – saulės, geoterminės energijos, lietaus vandens panaudojimas. 
Numatyta visapusiškai panaudoti greta tekančios Danės upės rekreacinį 
potencialą, sukuriant parkus, prieplaukas mažiesiems laivams. Projekto 
autoriai R. Gailius, J. Poteliūnaitė, M. Savickas.

„Dviračių salos“. Pateikta originali dviračių takų atraktyvumo ir 
panaudojimo efektyvumo didinimo koncepcija. Siūloma dviračių takams 
mieste sukurti papildomą emocinį, psihologinį, edukacinį krūvį, įrengiant 
temines sustojimo stoteles, kuriose būtų pateikta svarbiausia informacija apie 
konkrečią sustojimo vietą - jos istorija, atstumai iki svarbiausių lankytinų 
traukos objektų, vietos įžymybes, bendruomenių iniciatyvas. Siekiama 
sukurti sistemą, kurią tobulintų konkrečios vietovės gyventojai, įtraukdami 
jiems svarbias, vietos savastį ir tapatybę stiprinančias temas. Projekto autoriai  
R. Gailius, M. Savickas, J. Gailius.

„Gaiva“. Pateikta įspūdinga statinio, valančio aplinkos orą, idėja. Greta 
vienos labiausiai transporto išmetamosiomis dujomis užterštų Klaipėdos 
miesto žiedinių sankryžų siūloma pastatyti originalios skulptūriškus išraiškos 
statinius su azoto junginius sugeriančia ir neutralizuojačia apdailos medžiaga 
(junginiai paverčiami kalcio nitratu, t.t. trąša). Statiniuose įkuriami želdiniai, 
prisidedantys prie oro kokybės gerinimo. Statiniai kartu tarnautų kaip įranga 
transporto triukšmui sumažinti nuo gretimų gyvenamų teritorijų. Autorius  
A. Baužys.
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„Greitas kelias į miesto sveikatą“. Pateikta plati miestų plėtros organizavimo 
koncepcija. Siūlomas formuoti toks miesto modelis, kur pagrindinis elementas 
– vietos savivaldi bendruomenė, kuriama aplink lokalius prekybos ir paslaugų 
centrus. Daugiabučių kvartalų vidinės erdvės pertvarkomos į susisiekiančių 
kolektyvinių erdvių tinklą pėstiesiems ir bemotoriam susisiekimui. Sovietmečio 
pastatus, kuriuos sudėtinga pritaikyti šiuolaikiniam būstui, paversti ypatingais 
kultūriniais, bendruomenei skirtais objektais, kolektyvinių namų projektais. 
Projekto idėja pristatyta Vilniaus miesto Naujamiesčio rajono pavyzdžiu, 
siūloma pritaikyti Klaipėdos miestui. Autoriai D. Baltrušaitis ir A. Dailidaitė.

Mantas Daukšys, architect
Healthy city competition review

The competition was organized by Klaipėda public health bureau along with 
Lithuanian architect union Klaipėda district organization (LASKAO).

The aim of the competition was to select, publicize and stimulate architectural and 
town planning ideas that reflect the Healthy city movement goals in the creation of 
Klaipėda’s urbanized environment. The tasks of the competition involved gathering 
and presenting to the public ideas (works) by professional architects and planners that  
contribute to the promotion and implementation of healthy city goals.

The competition received 16 entires ranging from the whole city scale to the 
individual elements that form or can form the healthy environment we live in.

The competition jury welcomed the initiative and supported the idea that this 
competition needs to become a yearly event.

„Gaiva”

„Greitas kelias į miesto sveikatą”

„Kultūros navos”

„Kultūros navos“. Pateikta patraukli istorinio elingo statinio pritaikymo 
renginiams idėja. Daugelį metų apleistą buvusios laivų statyklos originalios 
konstrukcijos statinį pasiūlyta paversti miestiečių susibūrimo vieta jūrinio 
paveldo pristatymui, politiniams renginiams, žinių, tame tarpe apie miesto 
plėtros projektus, skleidimui, lauko kinoteatrui, šviesos kompleksiniam 
erdviniam kūriniui (meninei instaliacijai), gatvės teatrui, įviairiausio žanro 
pristatymams, šventėms, mankštai ir etc. Autoriai R. Gailius ir M. Savickas.

Kituose pristatytuose projektuose pasiūlytos taip pat originalios ir komisijos 
narių džiugiai sutiktos įdėjos. „Pieva“ pasiūlė įrengt natūraliai žydinčias 
pievas miesto dykrose, belaukiančiose teritorijų planavimo sprendinių 
įgyvendinimo, „Pėdos“ pasiūlė įrengti privačioje pievoje pėdutes, kuriomis 
judant atliekami mankštos pratimai, (S. Druskis). Idėjomis „Uostamiesčio 
dvasia“ pasiūlyta pritaikyti miestiečių poreikiams uosto teritoriją centrinėje 
miesto dalyje, „Tinklai“ pristatytė dviračių takų tinklo projektą, „Pajūrio 
takas“ pasiūlė įrengti rekreacinių sustojimo stoginių vėrinį prie miesto 
paplūdimius jungiančio tako, „Komunikacijų daržas“ pasiūlė išvystyti biurų 
pastato stogo terasą kaip universalią darbuotojų rekreacijos ir komunikavimo 
erdvę, „Mano kiemas“ išvystė ir praplėtė sveikesnio individualaus gyvenamojo 
būsto koncepciją, „Ko tu nori“ pristatė bendruomeniškumą skatinantį 
socialinio tinklo projektą „Klaipėdos bendruomenė“ (www.facebook.com/
klaipedosbendruomene) (autoriai R. Gailius, M. Savickas). „Dvaro slėnis“ 
pristatė subalansuoto santykio su gamta ir globėjiškos aplinkos gyvenamųjų 
namų kvatalą (R. Gailius, J. Poteliūnaitė, R. Mosteikytė, A. Kairytė, V. 
Balsys, M. Savickas, A. Klioštoraitis, G. Prikockis, D. Furmaniukaitė, L. 
Nemeikšytė, N. Mikulis, D. Antanavičius, V. ir R. Atai. „Mažiau grindinio“ 
pristatė miesto aikštės pertvarkymo projektą su koncepcija „kiekviename 
sklype dirbtinių elementų tiek, kiek būtina, gamtos tiek, kiek galima“ ( R. 
Pilkauskas, V. Pilkauskas). Visi pristatyti projektai savaip įtaigiai atspindėjo 
sveiko miesto idėjas. 

Vertinimo komisija rekomendavo konkurso organizatoriams ateityje 
formuoti atskiras vertinimui teikiamų projektų kategorijas. Kategorijos galėtų 
būti: viso miesto svarbos projektai, miesto dalies ir kvartalo svarbos projektai, 
bei individualaus objekto ir detalės svarbos projektai. 

Konkurso vertinimo komisijos nariai ir organizatoriai padėkojo konkurso 
dalyviams, pasidžiaugė pavykusiu pirmuoju renginiu, pritarė bendrai minčiai, 
kad konkursas reikalingas, gali ir turėtų būti tęsiamas ir plėtojamas ateityje, 
tapti kasmetiniu renginiu. Konkursas atkreipė visuomenės dėmesį į svarbų 
architektų veiklos aspektą – jų darbo tarpdisciplininę reikšmę, daugiapusį 
poveikį žmonių sveikatai. Konkursu pristatyta atsakingo ir apmąstyto bei 
argumentuoto aplinkos formavimo svarba, kur tiek techniniai, utilitarūs 
poreikiai, tiek toli siekiantys žmogaus sveikatos užtikrinimo klausimai gali 
būti sėkmingai integruojami tarpusavyje ir sprendžiami architektų meninės 
kūrybos priemonėmis.
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Konkurso „Projekto idėja sveikam miestui“ darbai

Bendruomenės tinklai
Romas Gailius, Saulius Ružinskas:

:Pavadinimas / Name
Autoriai / Authors

Mažiau grindinio, daugiau želdinių
Regimantas Pilkauskas, Vainius Pilkauskas:

:Pavadinimas / Name
Autoriai / Authors

Pėdos
Matilda Keturakytė, Saulius Druskis:

:Pavadinimas / Name
Autoriai / Authors

Pieva
Saulius Druskis:

:Pavadinimas / Name
Autoriai / Authors

Pajūrio takas
Romas Gailius, Mindaugas Savickas:

:Pavadinimas / Name
Autoriai / Authors

Dvaro slėnis
Romas Gailius, Jūratė Poteliūnaitė, Rūta Mosteikytė, Asta Kairytė, Vladas Balsys, 
Mindaugas Savickas, Audrius Klioštoraitis, Gintaras Prikockis, Dovilė Furmaniukaitė, 
Lolita Nemeikšytė, Nerijus Mikulis, Darius Antanavičius, Vaida ir Ramūnas Atai.

:
:Pavadinimas / Name

Autoriai / Authors

Klaipėdos bendruomenė
Romas Gailius, Mindaugas Savickas:

:Pavadinimas / Name
Autoriai / Authors

Komunikacijų daržas
Romas Gailius, Mindaugas Savickas:

:Pavadinimas / Name
Autoriai / Authors

?
?
??

?

1997-99m

I. 1997-1998 metais tuometinis dviratininkų bendrijos pirmininkas Sau-
lius Ružinskas kėlė klausimus apie dviratininkų problemas, dviračių 
takų mieste stoką, žerė skaičius kiek dviratininkų suluošinama avarijose, 
žūva gatvėse, kiek Klaipėdiečių turi dviračių, kaip negali jais saugiai nau-
dotis ir t.t. Uždavė aibe klausimų:
- Ką daryti? 
- Nuo ko pradėti? 
- Kodėl taip (ne) vyksta?
Labai nustebau, kai sužinojau, kad mieste dviračių yra panašiai tiek pat kiek 
ir gyventojų. Pradėjau galvoti, dėlioti mintis:
- Kaip sukurti ilgalaikę gyvybingą sistemą?
- Kaip integruoti ją į miesto gyvenimą?
- Kaip šią sistemą integruoti į visą projektavimo procesą mieste?

II. Tada ir kilo mintis sukurti dviračių takų išvystymo mieste                
Specialųjį planą. Daugelis to meto politikų, valdininkų šaipėsi, juokėsi 
iš tokių užmačių - kliedesiai, nesąmonės, kam to reikia? kas čia važiuos? 
Sunkiai, bet pavyko įtikinti miesto savivaldybę, kad tokio dokumento reikia. 
Tada ir prasidėjo sistemingo organizmo
koncepcijos, šios idėjos realizacijos pirmieji  žingniai:
1. žingsnis - sukurti, parengti dviračių takų infrastruktūros išvystymo Spe-
cialųjį Planą.
2. žingsnis - Specialųjį Planą integruoti į miesto Bendrajį Planą. 
3. žingsnis - Specialiojo Plano sprendinius integruoti į visą projektavimo 
procesą projektuojant pastatus, teritorijas.

III. Šiandien tai jau visiems savaime suprantama ir nekvestionuojama. 
Šis tinklas kuriasi, tobulėja, vystosi. Šiame procese dalyvauja bemaž 
visi Klaipėdoje projektuojantys architektai. Manau, kad bendruomenė jau          
suprato ir patikėjo šios koncepcijos prasmingumu. Tikiu, kad ateityje, 
dviračių takai įgaus vis daugiau funkcijų ir naujų formų. Dviračių takų tinklas 
tobulės  tol, kol vystysis pats miestas.

S. Ružinskas

R. Gailius

www.facebook.com/klaipedosbendruomene
autoriai: architektas R. Gailius ir  tuometinis Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas S. Ružinskas, 1997-2014

Architektų provokacijos - akcijos

Dviračių takas 2014

2000-03-30
Klaipėdos miesto Tarybos
sprendimu (nr. 55) patvirtintas sprendinys:
• Išduodant sąlygas projektavimui, 
ruošiant naujų ar rekonstruojamų pastatų, 
teritorijų planavimo projektus, kuriuose yra 
pastovios darbo vietos - numatyti nors min-
imalias sąlygas darbuotojams - (potencial-
iems dviratininkams) persirengti ir nusipra-
usti, dviračių laikymo vietas ir stovus.

Dar neveikia, nors:

Procesas
bendruomenės 

“TINKLAI”
Sveikas miestas - tai procesas, o ne rezultatas

Ši idėja, iniciatyva, tinklas gyvuoja, vystosi, pildosi nuo 2000-01-30 iki šios dienos

www.architektams.lt/konkursai/konkursas-projekto-ideja-sveikam-miestui
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Dabartinė sistema nuo idėjos iki įgyvendinimo neveikia sklandžiai. Gražios, 
patrauklios visuomenei vizijos jau planavimo dokumentuose supaprastinamos 
ir formalizuojamos, techniniuose projektuose numažinamos, atpiginamos ir 
tampa neatpažįstamos realizuojant statybos procese.

Nuo teritorinio planavimo prasideda geros idėjos ir vizijos. Planuojant kas 
yra svarbiausia? 

Miesto gyventojams – gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos kokybės 
gerėjimas – tik savivalda gali tai užtikrinti, visa kita priklauso nuo centrinės 
valdžios.

Akivaizdu, kad kai kuriems politikams svarbiausia – įvaizdis prieš rinkimus, 
deja, ne žmonių bendruomenės gyvenimo kokybė. Jie tik planuoja – ką 
spėsime nuveikti iki kitų rinkimų, kad geriau pasirodyti. Žinoma atrodo, kad 
greičiausiai efektas gaunamas su labai dideliais fontanais.

Visiems, ir bendruomenei ir politikams,  galima greitai pasiekti efektyvaus 
kokybinio šuolio. Siūlau taip:  
•	 pirmiausia paruošti techninius projektus, o ne studijas, dalyvaujant 

kraštovaizdžio architektams, sutvarkyti viešąsias erdves, kurios yra greta 
gyvenamosios  aplinkos, rekreacinių teritorijų ir darbo vietų, kad visų 
grupių gyventojai galėtų jomis pasinaudoti;

•	 reikia atrinkti tokias erdves ir greitai paruošus, viešai išdiskutuotus 
techninius projektus, juos realizuoti. Tai galima atlikti per 12 mėnesių ir 
gauti greitą rezultatą, jeigu bus labai atsakingai tie projektai nepigiausių 
projektuotojų rengiami ir jų vykdymas prižiūrimas, jeigu negailėsime 
kokybiško apšvietimo ir mažųjų architektūros formų, dizaino elementų;

•	 ruošti techninius projektus gyvenamųjų kvartalų gerbūvio renovacijai ir 
želdynų tvarkymui, atskiriant automobilių stovėjimo ir poilsio, vaikų žaidimo 
aikšteles, visa tai įrengti už miesto lėšas kompleksiškai. Integruotos teritorijos 
lėšas naudoti būtent tam, o ne sankryžoms ir magistralinėms gatvėms.
Labai svarbu, kad šiuos projektus rengtų kraštovaizdžio architektai, 

dizaineriai, architektai su viešųjų erdvių kokybiško darbo patirtimi. Klaipėdos 
universitetas ruošia kraštovaizdžio specialistus, bet jų darbų nesimato, nes 
inžinieriai, užgrobę projektavimo erdvę pigiausiu, paprasčiausiu projektavimu, 
neprileidžia kitų specialistų. O būtent čia reikia ne inžinerinio mastymo, o 
jautrių, detalizuotų architektūrinių sprendimų, reikia meilės ir subtilumo.

Sėkmingų pavyzdžių yra: Mažvydo alėjos, Daržų g. rekonstrukcija, 
Klaipėdos universiteto teritorijos su aikšte sutvarkymas, buvusių karinių 
objektų Smiltynėje planai.

2014 m. įvykęs architektūrinis konkursas senamiestyje prie Danės upės 
parodė naujas tendencijas. Pasirodo, kad architektūrinė idėja, kuri neatitinka 
detaliojo plano, prieštarauja miesto Bendrojo plano ir Senamiesčio specialiojo 
plano sprendiniams, gali būti geriausia. Galima miesto viešąsias erdves, upės 
erdvę užgrobti du kartus, kai darai detalųjį planą – atsirėži sklypą ir kai darai 
architektūrinį konkursą – dar papildomai pasididini. Ar pagrindinės vertybės 
jau tampa kvadratiniai metrai ir kuo didesni naujosios architektūros tūriai 

Kokia kokybė procese vizijos – teritorijų planavimas – architektūra
Almantas Mureika, Klaipėdos miesto vyriausias architektas senamiestyje? Ar pseudo-urbanistų  noras kuo daugiau investicijų pritraukti 

ir kuo moderniau išsireikšti jau nustelbė visa tai, kas iš tikrųjų  vertinga ir 
autentiška senamiestyje? Turistai išlipa iš kruizinių laivų Klaipėdoje tikėdamiesi 
apžiūrėti unikalią senamiesčio erdvinę struktūrą, istorinę architektūrą, kultūros 
paveldo objektus, viešąsias erdves, Nacionalinį parką, o ne „moderniškų“ 
urbanistinių sprendimų. Kai planų organizatoriai, vertintojai ir projektuotojai 
pagal savo įsitikinimus nevertybe  laiko senamiestį, kraštovaizdį ir Nacionalinį 
parką, tai jų darbuose ir atsispindi.

Iš esmės diskusijos savivaldybėje jau vyksta ne pirmi metai: svarstant Senosios 
turgavietės detalųjį planą, kai administraciniame teisme vyriausiasis architektas 
įrodo savo tiesą, svarstant paveldosaugos specialiuosius planus, viešųjų erdvių 
detaliuosius planus, Piliavietės projektus. Senamiesčio tuštėjimo priežastys yra 
žymiai giliau, nei matomi „akropoliai“, nes tai požiūrio ir vertybių klausimas, 
prioritetinių veiksmų ir bendruomenės viešojo intereso ignoravimas.  
Tai iliustruoja toks reiškinys, kai Paveldosaugos skyriaus užsakymu atlikti 
viešųjų erdvių senamiestyje detalieji planai, visų institucijų suderinti prieš 
5 metus iki šiol nepatvirtinti ir negalioja. Kam tai naudinga? Tiems, kurie 
sąskaita tų viešųjų erdvių gali plėsti verslą, kuriems paveldas trukdo, nes jiems 
tai neverbytė, o kliūtis.

2014 metais prasidėjo Integruotos teritorijos svarstymu, buvo keičiamos jos 
ribos, įtraukiami vis nauji objektai, kuriuos centrinė valdžia net du premjerai 
ir ministrai pasižadėjo finansuoti už miesto pasiaukojimą dėl dujų terminalo.  
Bet šios teritorijos vystymo pagrindiniai tikslai ne atskirus objektus ir sankryžas 
pastatyti, o sutvarkyti gyvenamąją aplinką tų kvartalų, kurie yra labiausiai 
nugyventi ir viešąsias erdves. Atrodo, tam nebus tinkamai paruoštų techninių 
projektų, nes jų niekas neužsako, pagrindinis dėmesys nukreiptas į sankryžas, 
stambius ne miesto, o valstybės plėtojamus objektus. Bet miesto strategija 
turėtų būti pasirūpinti gyventojais.

Dažnai patvirtintos strategijos neįgyvendinamos! Arba taip lėtai, kad 
atrodo, jog niekas nevyksta.

Kodėl tai, kas suplanuota teritorijų planavimo dokumentais -   miesto 
Bendruoju planu, specialiaisiais ir detaliaisiais planais, nerealizuojama 
techniniais projektais, nes jie nedaromi ir nefinansuojami.

Gyventojai nusivilia, netiki valdžia, kuri rodo planuose tvarkomus kvartalus, 
per viešus svarstymus rodo, kaip bus gerai ir gražu gyventi, suteikiamos viltys 
ir lūkesčiai, bet po to, laukia metų metais, o aplinka negerėja. Detaliųjų planų 
pritvirtinta dešimtimis, bet realiai įgyvendinamų techninių projektų pagal tuos 
planus – vienetai.

Labai gražiai dirbo su visuomene, pristatė aiškiai ir atraktyviai su maketais, 
daug variantų studijas rengę „PUPA“ ir „MMAP“ architektai gyvenamuosius 
Integruotus teritorijos kvartalus. Tiesiog pavyzdinis išdiskutavimas pradiniame 
etape. 

Dažnai ekonomistų paruoštos galimybių studijos atrodo kaip negalimybių 
apžvalga, o šiuo atveju pavyko. Tikimės, kad visi sekantys etapai nuo vizijos per 
planavimą iki architektūros, kokybiško įgyvendinimo tikrai bus. Specialistų ir 
lėšų tam yra, laukiame gero administravimo.

Almantas Mureika, Klaipėda city head architect
Quality in the process vision – town planning – architecture

2014 saw the preparation for the new general plan of Klaipėda. It is very important to 
clearly state the motivation for the new ideas that will go into the plan so that they would 
reflect the demands of the communities, expert consensus and based on values expressed 
through public interest. Such process guarantees a quality based approach to planning.

2014 metai buvo pasiruošimo naujam Bendrajam planui rengti, naujoms 
idėjoms metai. Labai svarbu, kad gerai žinotume ir aiškiai išreikštume tų idėjų 
motyvaciją, jos atspindėtų bendruomenės poreikius, specialistų sutarimą ir 
būtų pagrįstos vertybėms, išreikštomis  per viešąjį interesą. Tik taip kokybiškai 
tas kelias nuo idėjos iki realizavimo bus nueitas:  bendrieji ir specialieji planai 
– detalieji planai – techninis projektas – statyba.
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Klaipėdos miesto urbanistinės struktūros pokyčiai 
2007 - 2013 metais

Mindaugas Pakalnis, architektas urbanistas, UAB „Sweco Lietuva“

Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu UAB „Sweco Lietuva“ ir SĮ „Kauno 
planas“ parengė Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitą. Joje pateikiamas ekspertinis 
Klaipėdos miesto plėtros tendencijų ir Klaipėdos miesto savivaldybės atliktos 
Klaipėdos miesto bendrojo plano stebėsenos vertinimas. 

Analizei naudoti Klaipėdos miesto savivaldybės sukaupti teritorijų 
planavimo ir GIS duomenys, viešai prieinami valstybės ir savivaldybės 
institucijų pateikiami duomenų rinkiniai. Miesto teritorijų segregacijos analizė 
atlikta remiantis LR statistikos departamento pateiktais 2011 metais atlikto 
gyventojų surašymo duomenimis, atspindinčiais miesto raidos tendencijas.

Pav. 1 Principinė Klaipėdos miesto 

urbanistinė struktūra

Klaipėdos miesto esminiai urbanistinės struktūros ypatumai 
Klaipėdos miestas įsikūrė ir sėkmingai vystėsi išnaudodamas savo jūrinį 

potencialą ir tapo reikšmingu regioniniu centru. Klaipėda – klasikinis linijinės 
struktūros, pakankamai kompaktiškas miestas, paveldėjęs sovietiniam periodui 
charakteringas urbanistines problemas – į monofunkcines zonas (gyvenamąją, 
gamybinę ir pan.) suskaidytą miesto struktūrą, nepakankamai išvystytą 
transporto infrastruktūrą, neišnaudojamą rekreacinį potencialą. Miesto 
struktūra susiformavusi taip, kad pagal Kuršių marias išsidėstęs uostas atkerta 
miestą nuo marių ir didelį rekreacinį potencialą turinčios Kuršių nerijos 
teritorijos, taip blogindamas sąlygas išnaudoti miesto rekreacines ir miesto 
savitumo formavimo galimybes, o daugiafunkcinė, daugiausiai gyvenamosios 
funkcijos dominuojama miesto teritorija, atkerta uostą nuo rytinėje dalyje 
esančios gamybinės zonos ir transportinių ryšių su žemynine teritorija. Tuo 
būdu susiformavusi paradoksali situacija, kai uostas – pagrindinis miesto 
gyvybingumą užtikrinantis miesto struktūros elementas nebeturi galimybių 
plėstis teritoriškai, o miestas negali pilnai išnaudoti savo turimo potencialo 
kurti kokybiškai gyvenamajai aplinkai ir pritraukti naujas veiklos rūšis – 
turizmą ir rekreaciją.

Jūrų uoste veikian-
čios krovos įmonės dėl 
linijinės miesto struk-
tūros turi ir logistikos 
tarp atskirų uosto dalių 
bei su išorine geležinke-
lių ir autokelių sistema 
problemų. Lietuvos ge-
ležinkelių tinklas sufor-
muotas taip, kad uosto 
pagrindinis krovinių 
geležinkeliu srautas pa-
siekia Klaipėdos uostą 
iš IXB transporto kori-
doriaus nuo Kretingos 
miesto pusės geležinke-
liu Kena-Vilnius-Kai-
šiadorys-Jonava-Kėdai-
niai-Radviliškis-Šiauliai-Telšiai-Kretinga-Klaipėda. Tai labai patogu šiaurinėje 
uosto dalyje išsidėsčiusioms  krovos bendrovėms, tačiau į pietinę uosto dalį 
vėliau sąstatai nukreipiami Klaipėdos miesto teritorijoje esančiu geležinkeliu. 

Centrinė uosto dalis geležinkeliu pasiekiama iš pietinės uosto dalies. Prie Klai-
pėdos miesto iš pietų pusės prieinantis geležinkelis Radviliškis-Tauragė-Pa-
gėgiai-Šilutė-Klaipėda išnaudojamas pernelyg silpnai. Tuo būdu geležinkelio 
sistema miesto teritorijoje dėl nėra optimali ir dėl keliamo triukšmo ir aplin-
kos oro taršos blogina gyvenimo kokybę. Geležinkelio transporto intensyvi-
nimas Klaipėdos mieste prieštarautų galiojančio Klaipėdos miesto bendrojo 
plano sprendiniui, numatančiam operacijų (bei atitinkamai ir transporto in-
tensyvumo) mažinimą Klaipėdos stotyje ir blogintų gyvenimo kokybę mieste. 
Sprendžiant uosto pasiekiamumo geležinkeliu gerinimą, reikia tvarios plėtros 
principais analizuoti alternatyvas:
•	 esamo kelio rekonstrukcija taikant apsaugos nuo triukšmo ir taršos 

priemones, 
•	 Klaipėdos rytinio geležinkelio aplinkkelio įrengimas
•	 Intensyvesnio krovinių srauto per pietinį patekimą nuo Pagėgių pusės 

Autotransportu uostas pasiekiamas vėlgi kertant miesto gyvenamąsias 
teritorijas. Ypač problematiškas autotransporto patekimas į centrinę uosto 
dalį. Šiaurinė ir pietinė uosto dalys autotransportu gali/-ės būti pasiekiamos 
šiauriniu ir pietiniu Klaipėdos aplinkkeliais. Todėl uosto centrinėje dalyje 
tikslingas veiklų, negeneruojančių sausumos transporto srautų koncentravimas 
arba, kaip alternatyva, esminė į uosto centrinę dalį vedančio Baltijos prospekto 
rekonstrukcija, įrengiant apsaugą nuo triukšmo ir taršos, bei užtikrinant 
pėsčiųjų ir dviratininkų ryšius tarp šiaurinės ir pietinės prospekto dalių.

Demografinė situacija 
Demografinės tendencijos turi didžiulę reikšmę miesto vystymuisi ir plėtros 

scenarijams. Klaipėda nuo didžiausio turėto gyventojų skaičiaus – 202 929 
gyventojų 1989 metais, iki 2013 metų prarado 22 procentus gyventojų. 
Gyventojų skaičius sumažėjo 44 388. Klaipėdos rajono gyventojų skaičius nuo 
1989 metų išaugo 6211 asmenimis – tai yra 14 procentų. Įvertinus visoje šalyje 
vykstančio gyventojų skaičiaus mažėjimo tempus, galima teigti kad iš miesto į 
priemiestį emigravo apie 16 200 žmonių – tai yra apie 10 procentų gyventojų.

Gyventojų emigracijos į priemiestį priežastis – siekis turėti kokybišką būstą 
ir kokybišką gyvenamąją aplinką už prieinamą kainą. Nerasdami norimos 
kokybės būsto už prieinamą kainą, šeimas kuriantys, saugios aplinkos ieškantys 
žmonės keliasi į priemiestinę zoną. Ši tendencija po krizės jau įgavo grėsmingą 
tendenciją –būsto priemiestyje pastatoma ženkliai daugiau nei mieste.

Pav. 2 Baigtų statyti butų naudingas 

plotas Klaipėdos mieste ir rajone 

(tūkst. kv. m.)
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Urbanistinės struktūros periferinėje zonoje kokybė yra apgailėtina. 
Neformuojamas stichiškai vystosi gatvių tinklas, nekuriamos viešųjų erdvių, 
želdynų sistemos, nevystoma socialinė ir inžinerinė infrastruktūra.

Miesto ir jo metropolinės zonos struktūrinės dalys 
Realios Klaipėdos miesto ribos, jas interpretuojant kaip teritorijos, 

kurios gyventojai susiję su miestu darbo, mokymosi, socialinės ir paslaugų 
infrastruktūros vartojimo ryšiais, skiriasi nuo savivaldybės administracinių 
ribų.

Klaipėdos gyventojų tankis užstatytoje teritorijoje (57 gyv./ha) panašus 
į analogiško mentaliteto miestų – Rygos (64 gyv./ha), Prahos (71 gyv./
ha), ženkliai didesnis už Vilniaus (39 gyv./ha). Tai rodo kad Klaipėda dar 
pakankamai kompaktiškos struktūros miestas, galintis išlaikyti efektyvias 
infrastruktūrines sistemas.

Bendras gyventojų skaičius metropolinėje zonoje (miesto savivaldybė bei 
funkciškai su miestu susieta teritorija – 173620. Iš esmės Klaipėdos miestą 
sudaro trys principinės dalys:
•	 centrinė zona – istorinio miesto dalis, pasižyminti perimetriniu užstatymu, 

raiškiomis, aiškiai diferencijuotomis viešomis ir privačiomis erdvėmis, 
istorinio miesto siluetu, funkciniu mišrumu. Plotas – 302 ha, gyventojų 
skaičius – 15281, gyventojų tankis – 50,5 gyv./ha, gyventojų tankis 
užstatytoje teritorijos dalyje 74 gyv./ha;

•	 vidurinė zona – sovietmečiu statytas miestas su laisvo planavimo principais 
užstatyta, raiškios erdvinės struktūros, diferencijuotų viešų ir privačių 
erdvių neturinti, į monofunkcines zonas suskaidyta teritorija. Plotas 
– 3100 ha, gyventojų skaičius – 141540, gyventojų tankis – 45,6 gyv./
ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 73 gyv./ha. Joje gyvena 
didžioje Klaipėdos miesto gyventojų dalis; 

•	 periferinė zona – stichiškai besiformuojanti, raiškios užstatymo, erdvinės 
struktūros neturinti, mažaaukščio sodybinio užstatymo dominuojama 
zona, neturinti socialinės, paslaugų, kokybiškos inžinerinės ir susisiekimo 
infrastruktūros. Plotas – 20901 ha, gyventojų skaičius – 19969, gyventojų 
tankis – 1,0 gyv./ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 6,5 gyv./
ha. Į ją migruoja saugesnės aplinkos ir tinkamesnio būsto ieškantys bei 
aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai iš vidurinės zonos.

Užstatymo struktūros efektyvumas
Nepaisant bendrojo plano galiojimo metu kilusios nekilnojamojo turto 

krizės, sustabdžiusios miestų plėtros procesus, gyventųjų emigracijos bei 
migracijos į priemiestinę zoną, Klaipėdos miestas išlaikė pakankamai optimalią 
urbanistinę struktūrą, miesto užstatytų teritorijų tankumo bei gyventojų  
tankumo rodiklius. Nepaisant pakankamai matomo gyventų skaičiaus 
priemiestinėje zonoje augimo, gyventojų tankis tiek centrinėje dalyje, tiek 
pietiniuose mikrorajonuose yra pakankamas išlaikyti gyvybingas paslaugas ir 
finansuoti infrastruktūrą. Netgi anksčiau užstatytuose mažaaukščių individualių 
gyvenamųjų namų kvartaluose šiaurinėje miesto dalyje gyventojų tankis viršija 
30 gyv./ha. Tai rodo pakankamai optimalią šių rajonų ir viso miesto planinę 
struktūrą. Visgi besiformuojančios periferinės zonos tankumo rodikliai 
pernelyg maži, kad ši zona efektyviai funkcionuotų. Urbanistinė periferinės 
zonos struktūra neplaninga, chaotiška ir neužtikrinanti gyvenimo kokybės. 
Teritorijos naudojimo efektyvumą apibrėžiančio užstatymo intensyvumo 
rodiklio (UI) analizė rodo dviejų intensyviau užstatytų branduolių – istorinio 
centro ir pietinių gyvenamųjų rajonų formavimąsi. Juos vieną nuo kito skiria 
mažiau intensyvaus užstatymo zona. Tokia struktūra skatina miesto skilimą į du 
polius, kur pietinis polius, neturintis istorinės struktūros, centro, stokojantis 
savitumo ženklų, turi ženkliai blogesnes raidos perspektyvas.

Pav. 3 Klaipėdos miesto struktūrinės 

dalys

Pav. 4 Užstatytų užstatymo 

intensyvumas

Pav. 5 Klaipėdos metropolinės zonos 

segregacija į miesto ir periferinės 

zonas pagal gyventojų amžių
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Socialinė Klaipėdos metropolio segregacija
Vidutinis gyventojų amžius Klaipėdoje ir miesto metropolinėje zonoje – 39 

metai. Miesto centrinėje ir vidurinėje dalyje gyventojų amžius ženkliai didesnis 
nei vidutinis, periferinėje zonoje – ženkliai mažesnis. 

100 gyventojų Klaipėdoje tenka 14 vaikų iki 14 metų amžiaus. Vaikų 
dalis bendrame gyventojų skaičiuje periferinėje dalyje ženkliai didesnė nei 
vidurinėje miesto dalyje.

100 gyventojų Klaipėdoje tenka 17 gyventojų virš 65 metų amžiaus. 
Vyresnio amžiaus žmonių dalis bendrame gyventojų skaičiuje ženkliai didesnė 
centrinėje ir vidurinėje miesto dalyje nei periferijoje.

Šios tendencijos rodo, kad jaunos šeimos turėdamos finansines galimybes, 
ieškodamos saugesnės aplinkos bei kokybiškesnio būsto už adekvačią 
pajamoms kainą, palieka miestą ir keliasi į individualius gyvenamuosius namus 
priemiestyje.

Vertinant skirtingų socialinių grupių gyventojų sklaidą mieste pastebima 
socialiai stipresnių sluoksnių koncentracija šiaurinėje metropolio dalyje ir 
socialiai silpnesnių sluoksnių koncentracija pietinėje metropolio dalyje. 
Pietinėje metropolio dalyje ir senųjų gyvenviečių teritorijose koncentruojasi 
bedarbiai, iš pašalpų gyvenantys, mažiau išsilavinę gyventojai. Šiaurinėje 
zonoje koncentruojasi labiau išsilavinę, pajamas uždirbantys gyventojai. Čia 
ženkliai mažiau bedarbių.

Probleminę pietinės miesto dalies socialinio silpimo situaciją iliustruoja čia 
ženkliai didėjantys nusikalstamumo rodikliai.

Nesiimant priemonių pietinė metropolio dalis silps toliau, o stipresnis 
sluoksnis toliau trauksis iš miesto į šiaurinius priemiestinės zonos rajonus. 
Nevaldomos tokios tendencijos po keleto dešimtmečių gali vesti link socialinių 
getų susiformavimo – socialiai silpnesnių gyventojų koncentracijos pietinėje 
miesto dalyje. Miesto ilgalaikė plėtros politika turi būti nukreipta į pietinės 
zonos patrauklumo investicijoms pagerinimą, siekiant išlaikyti esamus ir 
pritraukti naujus stipresnio socialinio sluoksnio gyventojus. Taip pat būtinos 
aktyvios priemonės skatinant plėtrą miesto viduje:
•	 skatinant neefektyviai naudojamų teritorijų konversiją
•	 kokybiškai ir kūrybiškai renovuojant esamus sovietinės statybos daugiabučių 

kvartalus
•	 kuriant jaunimui patrauklų būstą mieste  už prieinamą kainą – kuriant 

nuomojamo socialinio būsto fondą, 
•	 kuriant rišlią patrauklių ir saugių viešųjų erdvių sistemą, jungiančią 

skirtingas miesto dalis

Socialinės segregacijos priežastys
Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje sudėtinga visapusiškai 

įvertinti situaciją ir nustatyti miesto metropolinės zonos segregacijos priežastis. 
Stebint situaciją įmanoma tik vertinti vykstančios migracijos miesto viduje 
ir tarp miesto kompaktiškai užstatytos ir periferinės zonų mastą ir siūlyti 
integralumą didinančius sprendimus. Vertinant teritoriniu pjūviu spėtina, 
kad šiaurinės dalies sėkmę lėmė artumas prie rekreacinio potencialo – jūros 
pakrantės, greta esančio Palangos miesto su patrauklaus kurorto reputacija, 
kontaktas su švaria gamtine aplinka žemyninėje dalyje. Pietinė dalis neturėjo ir 

Pav. 6 Klaipėdos metropolinės zonos 

segregacija į  šiaurės ir pietų dalis 

pagal gyventojų socialinį statusą

Pav. 7 Klaipėdos metropolinės zonos 

segregacija į  šiaurės ir pietų dalis 

pagal gyventojų socialinį statusą

Pav. 8 Nusikaltimų žmogaus gyvybei 

ir sveikatai sklaida Klaipėdos mieste
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iki šiol neturi kontakto su greta esančiomis rekreacijos potencialą turinčiomis 
teritorijomis – Kuršių marių pakrante, Kaizerio Vilhelmo kanalu. Nuo šių 
potencialių teritorijų patrauklumą didinančių elementų šią metropolio dalį 
užblokuoja uždara uosto teritorija, vandenvietė, karinis poligonas. Šios dalies 
patrauklumą mažina ir pietinėje miesto dalyje esančios ir toliau besiplečiančios 
pramoninės teritorijos.

Galimi Klaipėdos 
raidos scenarijai

Pesimistinis scenarijus
Dėl nesubalansuo-

tos, netvarios plėtros 
(pavyzdžiui - neadekva-
ti išorinio uosto plėtra) 
sunaikinami šiaurinės 
dalies patrauklumą są-
lygojantys elementai. 
Nedidinamas pietinės 
metropolio dalies pa-
trauklumas.
Optimistinis scenarijus

Uostas plečiamas 
efektyvinant teritorijos 
naudojimą, išsaugomas šiaurinės zonos patrauklumas, užtikrinami miesto fi-
ziniai ir funkciniai ryšiai su mariomis, išnaudojamas rekreacinis Kuršių nerijos 
potencialas, formuojama rekreacinė zona metropolio pietinėje dalyje.

Klaipėdos miesto struktūros tolesnio formavimo principai
Tolesnį vidinės miesto struktūros formavimą iš esmės lems miesto ir uosto 

plėtros darna.
Uosto zoną siūlytina 

skaidyti į 3 dalis – šiau-
rinę, centrinę ir pieti-
nę. Šiaurinė ir pietinė 
dalys turi gerą prieigą 
prie išorinės transporto 
infrastruktūros – au-
totransporto kelių ir 
geležinkelių. Centrinė 
dalis nuo išorinės sau-
sumos infrastruktūros 
pasiekiama tik Baltijos 
prospektu ar geležin-
kelio atšaka, einančia 
greta gyvenamųjų kvar-
talų. Todėl šios uosto 
dalies plėtra problema-
tiškiausia, reikalaujanti 
didžiausių investicijų į 
kompensacines priemones. Miesto urbanistinė struktūra taip pat nėra homo-
geniška. Aiškiai išsiskiria istorinis miesto centras, šiauriau Baltijos prospekto 
formuojasi naujo centro užuomazgos - pramoginių – komercinių objektų ašis. 
Pietiniai gyvenamieji rajonai pernelyg nutolę nuo šių dviejų centrų, todėl jiems 

būtinas dar vienas loka-
lus centras, kur kon-
centruotųsi komercinės 
ir socialinės paslaugos. 
Tuo būdu formuojasi 
daugiacentrė, iš 3 cen-
trų susidedanti Klaipė-
dos urbanistinė struk-
tūra. Kiekvienas iš šių 
centrų privalo turėti su 
kontaktą su mariomis – 
prie vandens vedančią 
viešųjų erdvių sistemą, 
patrauklią rekreacinę 
infrastruktūrą. Naujas 
galimybes atvertų uosto 
pietinių vartų įrengimas 
– čia galima įrengti dar 
vieną perkėlą į Kuršių 
Neriją, ilgalaikio au-
tomobilių stovėjimo 
vietas, rekreacinių objektų, Kuršių mariose pritaikytų plaukioti laivų uostą, 
komercinę turistams skirtą infrastruktūrą, irklavimo ir buriavimo sporto bazes, 
iškeliant tokią veiklą iš uosto akvatorijos. Dar viena miesto kontakto su vande-
niu zona formuojasi prie šiaurinių uosto vartų, Melnragėje. Šiuos pagrindinius 
miesto struktūrinius mazgus jungia linijinis gatvių tinklas, miesto magistralinis 
dviračių ir pėsčiųjų takas, siūlytina juos apjungti ir vandens autobuso maršru-
tu. Toks maršrutas taip pat galėtų jungti Klaipėdą su Kuršių Nerijos kurortais. 

Įgyvendinus šiuos struktūrinius pertvarkymus, miestas gautų galimybę vys-
tyti savo marinistinį įvaizdį, formuoti kontaktą su vandeniu turinčias viešąsias 
erdves, pilnai išnaudoti ir plėsti rekreacinį potencialą, labiau integruotis su 
patraukliomis aplinkinėmis teritorijomis.

Išvados
Bendrojo plano įgyvendinimo analizė atskleidė Klaipėdos miesto 

galiojimo metu įvykusius pokyčius ir įvertino būtinumą keisti bendrojo 
plano sprendinius. Per paskutiniuosius 20 metų apie 10 procentų Klaipėdos 
miesto gyventojų persikėlė gyventi į periferinę zoną. Nors besiformuojančioje 
periferinėje zonoje trūksta socialinės ir inžinerinės infrastruktūros, joje 
telkiasi jaunesni, aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai. Besiformuojančios 
periferinės zonos tankumo rodikliai pernelyg maži, kad ši zona efektyviai 
funkcionuotų. Urbanistinė periferinės zonos struktūra neplaninga, chaotiška 
ir neužtikrinanti gyvenimo kokybės. Nepaisant to, Klaipėdos miestas išlaikė 
pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, miesto užstatytų teritorijų 
tankumo bei gyventojų tankumo rodiklius, leidžiančius išlaikyti gyvybingas 
paslaugas ir finansuoti infrastruktūrą. Tai rodo pakankamai optimalią šių 
rajonų ir viso miesto planinę struktūrą. 

Trūkstant investicijų į gyvenamosios aplinkos kokybę, senstant gyvenamajam 
fondui išryškėjo stipri miesto segregacija į šiaurinę – sėkmingesniąją ir pietinę 
– socialiniu požiūriu silpnesniąją miesto dalis. Šiaurinės dalies socialiniai 
rodikliai ženkliai geresni nei pietinės dalies. Čia naujesnis būstas, daugiau 
išsilavinusių gyventojų, čia gyvena jaunesnės šeimos, didesnė vaikų dalis 
bendrame gyventojų skaičiuje, mažiau bedarbių, saugesnė aplinka. Tokios 
nevaldomos tendencijos po keleto dešimtmečių gali vesti link socialinių getų 

Pav. 9 Klaipėdos metropolio 

socialinės segregacijos priežastys 

(teritorinis aspektas)

Pav. 10 Pesimistinis Klaipėdos miesto 

plėtros scenarijus 

Pav. 11 Optimistinis Klaipėdos 

miesto plėtros scenarijus
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Mindaugas Pakalnis, architect urban planner, JSC “Sweco Lietuva”
Developments of Klaipėda’s urban structure in 2007 - 2013

The implementation analysis of the current city general plan has revealed the 
changes that took place in time of its validity and evaluated the need to change the 
solutions of the general plan.

During the last 20 years 10 percent of Klaipėda’s residents moved to live in its 
periphery. The density levels of the suburban developments are too low for an effective 
functioning of the zone. 

The lack of investment in the residential environment quality, aging residential 
buildings highlighted a strong segregation of the north - a more successful and the 
south - weaker in a social sense parts of the cities. Even though Klaipėda managed to 
retain an optimal urban structure such unmanaged tendencies after a couple of decades 
might evolve into the emergence of ghettos in the southern part of the city with a 
concentration of socially weaker residents. The long term city development strategy has 
to be aimed at the increase of the attractiveness to investment for the southern areas in 
order to keep the existing residents and attract new ones.

The analysis indicates that Klaipėda city general plan has performed a positive 
role in managing investments in the planned period, but after the shift in the city 
development tendencies and further development regulations the currently valid city 
general plan does not satisfy the current demand and needs to be changed.

susiformavimo – socialiai silpnesnių gyventojų koncentracijos pietinėje miesto 
dalyje. Miesto ilgalaikė plėtros politika turi būti nukreipta į pietinės zonos 
patrauklumo investicijoms pagerinimą, siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti 
naujus stipresnių socialinių sluoksnių gyventojus. 

Analizėje konstatuota, kad Klaipėdos miesto bendrasis planas atliko 
neabejotiną teigiamą vaidmenį valdant investicijas planuojamu laikotarpiu. 
Tačiau pasikeitus miesto plėtros tendencijoms ir teisiniam plėtros reguliavimui 
šiuo metu galiojantis bendrasis planas nebeatitinka dabarties poreikių ir yra 
keistinas:
•	 būtina nustatyti daugiafunkcinį teritorijų naudojimo reglamentavimą;
•	 būtina nustatyti ribinius plėtros parametrus nustatančius užstatymo aukščio 

ir užstatymo intensyvumo reglamentus;
•	 būtina peržiūrėti atskirus probleminius funkcinio zonavimo, teritorijų 

struktūros sprendinius;
•	 būtina peržiūrėti atskirų sprendinių BP sprendinių aktualumą ir tikslingumą 

(susisiekimo sistemos objektai ir parametrai, aukštybinių pastatų, teritorijų 
struktūros formavimo, naudojimo ir kiti sprendiniai); 

•	 bendrąjį planą tikslinga papildyti atskira dalimi – gyvenamosios 
teritorijos, kuri nustatytų savivaldybės formuojamą būsto plėtros politiką, 
kompleksinio esamų gyvenamųjų kvartalų atnaujinimo principus;

•	 tikslinga nustatyti teritorijų vystymo prioritetus, kurių įgyvendinimui bus 
skirtos savivaldybės lėšos sekančiu planuojamu periodu;

•	 bendrajame plane tikslinga nustatyti teritorijas miesto prieigai prie Kuršių 
marių;

•	 rengiant (koreguojant) Klaipėdos miesto bendrąjį planą tikslinga įvertinti 
galiojančių žemesnio lygmens TPD ir kitų savivaldybės strateginių 
dokumentų sprendinius;

•	 siekiant gerinti urbanistinių, architektūrinių, kraštovaizdžio formavimo 
sprendimų mieste kokybę siūlytina parengti atskirų miesto dalių formavimo 
principus nusakančius vietinius normatyvus („miesto kodą“). 

Pav. 12 Siūlytini miesto 

struktūros formavimo principai
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Vilniaus dailės akademija. Klaipėdos fakultetas (www.vda.lt)

doc. Vaidotas Dapkevičius
Bakalauro studijų kursinis darbas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracinių pastatų 
rekonstrukcija ir išplėtimas Liepų gatvėje, Klaipėdoje

Simona Kubilė

:

:
:

:Mokslo įstaiga / University
Darbo pobūdis / Project type

Darbo vadovas / Tutor
Autorius / Author  

The final bachelor project examines the territory 
between Liepų, Vytauto, H.Manto and J.Karoso street, 
the reconstruction and expansion possibilities of urban 
quarters administrative buildings.

Based on the analysis conclusions solutions are 
proposed for an improved transport system, a model 
form maximum building of the urban quarter is formed 
envisioning a modern architecture administrative public 
building in historical surroundings. The expansion of the  
municipality building is proposed exploiting the inner 
reserves of the urban quarter and land parcel.

Such expansion model of the municipal building 
semantically highlights the New Towns public centre 
structure and its systematic connections.

Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjama teritorija 
tarp Liepų, Vytauto, H. Manto ir J. Karoso gatvių, 
kvartale esamų administracinės paskirties pastatų 
rekonstrukcijos ir plėtros galimybės. 

Remiantis atliktos analizės išvadomis, siūlomi sprendiniai 
pagerinsiantys susisiekimo infrastruktūrą, suformuojamas 
kvartalo maksimalus užstatymo modelis, numatant 
šiuolaikinės architektūros administracinį-visuomeninį pastatą 
istorinėje aplinkoje. Siūlomos savivaldybės pastato plėtros 
galimybės išnaudojant vidinius kvartalo ir sklypo rezervus.

Toks savivaldos administracinio centro esamoje 
vietoje plėtros modelis semantiškai išryškina naujo 
miesto visuomeninio centro Naujamiestyje struktūrą ir 
jos sisteminius ryšius.

Vizualizacija

Kompozicinė schema Maketo nuotrauka

Komplekso pjūvis

Planas
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Vilniaus dailės akademija. Klaipėdos fakultetas (www.vda.lt)

lekt. Vytenis Rudokas
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

VDA Klaipėdos fakulteto pastatų komplekso Daržų gatvėje 
architektūrinė – urbanistinė koncepcija

Tomas Medzelas

:

:
:

:Mokslo įstaiga / University
Darbo pobūdis / Project type

Darbo vadovas / Tutor
Autorius / Author  

A composition of spaces and buildings is created, 
that uniformly proceeds from the old town “core” to a 
less characteristic structure. The main elements – axis, 
courtyard, perimeter.

The complex is composed of two major parts - 
exhibition area in the east block and a daily use area 
in the west block. Exhibition halls, vertical connection 
area and a multifunctional film / conference hall are 
designed near the city Exhibition hall. Auditoriums, 
multifunctional spaces for student recreation, lectures 
and events are designed in the other part of the complex 
along with a dormitory annex. The new buildings are 
connected with communication „rings” to the existing 
school building.

Kuriama erdvių ir pastatų kompozicija, tolygiai 
pereinanti nuo senamiesčio „šerdies“, link senamiesčiui 
mažiau būdingos struktūros. Pagrindiniai segmentai – 
ašis, kiemas, perimetras.

Projektuojamą kompleksą sudaro dvi pagrindinės 
dalys – ekspozicinė rytinėje pusėje ir utilitari 
„kasdieninė“ vakarinėje. Prie esamų Parodų rūmų 
projektuojamos ekspozicijų salės, vertikalių ryšių 
korpusas ir daugiafunkcinė kino-konferencijų salė. 
Kitoje dalyje projektuojamos auditorijos, daugiafunkcinė 
erdvė studentų laisvalaikiui, paskaitoms ir renginiams, 
gyvenamasis korpusas. Nauji projektuojami pastatai 
komunikaciniais „žiedais“ sujungiami su esamu 
mokyklos pastatu.

Komplekso maketas

Vidinis kiemas Pagrindinis įėjimas Pjūvis

Koncepcinė schema
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prof. Algis Vyšniūnas

Vilniaus dailės akademija. Klaipėdos fakultetas (www.vda.lt)
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Simona Pielikytė

Simono Daukanto ir Herkaus Manto gatvių sankryžos Klaipėdoje 
architektūrinė – urbanistinė koncepcija

:

:
:

:Mokslo įstaiga / University
Darbo pobūdis / Project type

Darbo vadovas / Tutor
Autorius / Author  

The examined area of Klaipėda’s New town does not 
have a clearly expressed visual identity. Lack of vertical 
dominants, public urban spaces and connections between 
new and existing objects separates the area from the 
city’s public urban space network. Public, commercial 
and multifunctional object shortage, different urban 
square size, their unfinished inner spaces, unsolved land 
ownership issues create social and economic problems 
make the territory unattractive. The most acute problem 
of the area is the fragmented urban quarter perimeter, 
which was not rebuilt to its former qualities.

Nagrinėjama teritorija Klaipėdos Naujamiestyje 
neturi aiškiai išreikšto vizualinio identiteto. Vertikalių 
dominančių, viešųjų erdvių, jungčių tarp naujų ir jau 
esančių objektų nebuvimas atskiria teritoriją nuo bendro 
miesto viešųjų erdvių tinklo. Visuomeninių, komercinių, 
daugiafunkcinių objektų stoka, skirtingas kvartalų 
dydis, nesutvarkytos vidinės jų erdvės, neišspręsti žemės 
nuosavybės klausimai kuria socialines, bei ekonomines 
problemas, daro teritoriją nepatrauklią. Opiausia šios 
teritorijos problema – išgriautas kvartalinės sistemos 
perimetras, kuris nebuvo atstatytas.

Vizalizacija Sklypo ir aukšto planas

Pjūviai
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prof. Algis Vyšniūnas / 
Kristian Nielsen Kjær (Aarhus school of architecture)

Vilniaus dailės akademija. Klaipėdos fakultetas (www.vda.lt)
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

Eglė Urbonavičiūtė

Walkbath. Hamamas Stambule.

:

:
:

:Mokslo įstaiga / University
Darbo pobūdis / Project type

Darbo vadovas / Tutor
Autorius / Author  

Hammams – Turkish baths – play a major role in 
Islamic culture. Istanbul has around 232 hammams, 60 of 
them in use, thus the tradition is being reinstated not only 
by reconstructing the old, but also designing modern baths.

The main idea of the project is based on gradual 
ascending, movement, flow of spaces between the floors 
and its culmination.

The principle of climbing the stairs is used on the 
exterior and interior of the building reaching the highest 
point, an observation point revealing Istanbul’s panoramas. 
The principle of ascension in the interior is realised 
through gradually rising temperature and coherent change 
between bathing and relaxation.

Hamamai – turškiškos pirtys – turi didelę reikšmę 
Islamo kultūroje.  Stambule yra apie 232 hamamų, iš jų 
naudojama apie 60, todėl bandoma atkurti šią tradiciją, 
ne tik restauruojant senąsias bet ir projektuojant 
šiuolaikiškas pirtis.

Pagrindinė projekto idėja laipsniškas kilimas, 
judėjimas, erdvių tekėjimas tarp aukštų ir jo kulminacija.

Pastato viduje ir išorėje naudojamas kilimo laiptais  
principas link aukščiausio taško, kuriame įrengiama 
regykla, atverianti Stambulo panoramas. Pastato interjere 
kilimo principas realizuojamas laipsniško temperatūros 
kilimo ir pirties – relaksacijos funkcijų nuoseklios kaitos 
principais.

Maketas VizualizacijosMaketas

Vietos maketas
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Laima Čijunskaitė

VGTU Urbanistikos katedra

prof. Algis Vyšniūnas
Magistro studijų kursinis projektas

Tilto per Danės upę ir prieigų Klaipėdoje 
urbanistinė – architektūrinė koncepcija

:

:
:

:Mokslo įstaiga / University
Darbo pobūdis / Project type

Darbo vadovas / Tutor
Autorius / Author  

A building and a multi-level bridge interlace at a 
complex near Klaipėda’s historic city. It functions as a 
dividing barrier between the historic town nucleus and 
the conversion territories east of Jonas hill.

The project aims to combine two different buildings, 
solve the problem of pedestrian and transport flow. A 
pedestrian bridge is integrated into the buildings terraces 
and amphitheatre. The bridge becomes a safe public 
urban space connecting the river banks.

The function of the building can change, thus the 
outer and inner structure (spaces) can be adapted to 
various activities. The main design target - quality 
pedestrian flow, opening up perspectives, outer and inner 
space connection. Such principles could suit the  new 
Bastion bridge project. 

Klaipėdos miesto istorinio branduolio prieigose 
sukuriamas kompleksas, kuriame susipina pastatas ir kelių 
lygių tiltai. Kompleksas veikia kaip skiriamasis barjeras 
tarp istorinio miesto branduolio ir konversinės teritorijos 
Jono kalnelio rytinėje pusėje.

Projekte siekiama sujungti du skirtingus statinius, 
išspręsti pėsčiųjų bei motorizuoti transporto srautų 
problemą. Pėsčiųjų tiltas integruojamas į pastato terasas 
bei amfiteatrą. Tokiu būdu tiltas tampa saugia viešąja 
urbanistine erdve, jungiančia du upės krantus.

Pastato funkcija laikui bėgant gali keistis, todėl išorinė 
ir vidinė struktūra (erdvės) būtų pritaikomos įvairiai veiklai. 
Esminė projektavimo užduotis - kokybiškos žmonių judėjimo 
kryptys, atsiveriančios panoramos, išorinių ir vidinių erdvių 
jungtis. Toks principas puikiai tiktų Bastionų tilto projektui.

Danės upės mazgų schema

Patekimų prie Danės upės schema

Pastatų struktūra komplekse

Pėsčiųjų ir motorizuoto transporto judėjimas komplekse

Vizualizacija Maketo nuotrauka

Koncepcijos maketas
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Kvartalo prie Danės upės ir Mokyklos gatvės urbanistinė koncepcija

:

:
:

:Mokslo įstaiga / University
Darbo pobūdis / Project type

Darbo vadovas / Tutor
Autorius / Author  Tomas Kudzmanas

VGTU Urbanistikos katedra

prof. Algis Vyšniūnas
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

A devastated area in the centre of Klaipėda city by the 
Danė river is examined. A lack of a clear urban concept 
resulted in a chaotic built-up area. The area is limited by 
a railway embankment, Danė river and a high category 
transport street. A large planned area allows for a creation 
of a new townscape, a town area that has a unique visual 
identity, spatial structure, built-up area morphotype, 
central square, etc. The main idea is to use the visual 
connection with the neighbouring old town and high-rise 
buildings in Atgimimo square. A new high-rise building 
complex is formed in the area, which will allow the 
observation of Klaipėda’s panoramas. A conversion of the 
furniture factory on the other bank of Danė river is also 
proposed in the project.

Nagrinėjamas devastuotas rajonas Klaipėdos miesto 
centrinėje dalyje prie Danės upės. Aiškios urbanistinės 
koncepcijos nebuvimas sąlygojo chaotišką užstatymą. 
Nagrinėjamą teritoriją riboja geležinkelis, Danės upė ir 
aukštos kategorijos transportinė gatvė. Didelė planuojama 
teritorija leidžia sukurti naują miestovaizdį, t.y. miesto 
rajoną, turintį savitą vizualinį identitetą, unikalią 
erdvinę struktūrą, užstatymo morfotipą, centrinę aikštę 
ir pan. Pagrindinė idėja – išnaudoti vizualinius ryšius 
su gretimybėmis – senamiesčiu ir aukštybiniais pastatais 
Atgimimo aikštėje. Taip pat formuojamas aukštybinių 
pastatų kompleksas, iš kurio bus matomos Klaipėdos 
miesto panoramos. Projekte siūloma baldų fabriko 
konversija kitoje Danės upės pusėje.

Siluetas

Urbanistinis maketas Koncepcijos brėžinys

Vizualizacija
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Teritorijos prie Naujosios perkėlos Minijos g. Klaipėdoje 
urbanistinė – architektūrinė koncepcija

:

:
:

:Mokslo įstaiga / University
Darbo pobūdis / Project type

Darbo vadovas / Tutor
Autorius / Author  Kristina Stonkutė

VGTU Urbanistikos katedra

prof. Algis Vyšniūnas
Bakalauro studijų baigiamasis darbas

A previously devastated area of Klaipėda is examined, 
which never had a clear urban concept, despite the 
fact that in the past few years a new international ferry 
terminal, „Švyturys” arena, hotel and other objects have 
been constructed. The main concept of the project is to 
create access to the Curonian lagoon by designing a public 
and cultural object complex. The main objects are placed 
on the transverse street axes. A new cruise ship terminal 
is proposed by developing all the necessary entertainment 
and services infrastructure. Possibilities for walks along 
the Curonian lagoon are created. An expressive silhouette 
of Klaipėda is formed looking from Hagenas hill on the 
Curonian Spit.

Nagrinėjamas devastuotas Klaipėdos miesto rajonas, 
kuris iš esmės niekada ir neturėjo aiškios urbanistinės 
koncepcijos, nors per pastaruosius kelerius metus pastatyta 
naujoji perkėla, „Švyturio“ arena, viešbutis ir kiti nauji 
objektai. Pagrindinė projekto koncepcija – sukurti prieigas 
prie Kuršių marių, sukuriant visuomeninių-kultūrinių 
objektų kompleksą. Pagrindiniai objektai numatomi ant 
skersinių gatvių ašių. Numatoma nauja vieta kruizinių laivų 
terminalui, išvystant visą reikalingą paslaugų ir pramogų 
infrastruktūrą. Sukuriamos galimybės pasivaikščiojimams 
prie Kuršių marių. Formuojamas išraiškingas Klaipėdos 
miesto siluetas nuo Hageno kalvos Kuršių Nerijoje.

Maketas

Eskizai

Poilsio komplesko vizualizacijos

Koncepcijos brėžinys
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Klaipėdos socialinių paslaugų klasterio „Vilties slėnis“ 
vizijos konkursas

Projektavimo firma / Office UAB „AEXN“ (aexn.lt) ir  
UAB „Ekotektonika” (www.ekotektonika.lt)

Užsakovas / Client VšĮ „Pranciškaus onkologijos centras”

Architektai / Architects Tomas Grunskis, Arūnas Kilišauskas, Martynas Mankus, 
Saulius Druskis, Andrius Pakulis, Ieva Marija Malinauskaitė, 
Gintarė Šverytė, Jūratė Kindurytė, Tomas Rimkus,  
Eglė Urbonavičiūtė, Sandra Kanapeckaitė

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Savanorių g., Klaipėda
Vilties sodai / Gardens of hope

Planuojant „Vilties slėnio“ teritoriją siekta susieti visas 
funkcines komplekso zonas skirtingos tematikos sodais 
(Paparčių sodas, Vėjo takas, Obelų sodas...). Japonų Kioto 
universitete atlikta studija parodė, kad Shinrin-yoku (pa-
sivaikščiojimas miške) ne tik nuramina protą, bet ir turi 
terapinį poveikį lėtinėms ligoms. Pagrindiniai funkciniai 
teritorijos takai turėtų antrinančius „patirčių“ takus, 
kurie leistų maksimaliai patirti tam tikrą gamtos temą, 
kaip kad „VĖJO TAKE “ galima būtų pajusti net ir 
nedidelį vėjo dvelksmą nendrės, smilgų judesyje ar lapų 
šnarėjime. Esamą vienuolyno ir koplyčios kompleksą 
papildo Paliatyvios slaugos, hospiso ir šv. Faustinos seserų 
vienuolyno ansamblis, Sveikatos centras, Vaikų darželis, 
Senjorų kaimas.

The design of „Vilties slėnis” connects all the 
functional areas of the complex with different theme 
gardens (Fern garden, path of Wind, Apple garden, 
etc.). A study in Kyoto university, Japan, indicated that 
Shinrin-yoku (strolling in the woods) not only soothes 
your mind, but has a therapeutic affect on chronic 
illnesses. The main functional paths will have secondary 
sensory paths, which allow for a maximum experience of 
a specific nature theme. The Wind path will allow one to 
feel a gust of wind in the movement of reed or the rustle 
of leaves. The existing monastery and chapel complex is  
supplemented with a palliative care, hospice and Saint 
Faustina sisters monastery ensemble, healthcare centre, 
kindergarten and the Elderly village.

Vizualizacija VizualizacijosTeritorijos planas
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:
:

:

:Projektavimo firma / Office UAB „A405” (www.a405.lt)
Užsakovas / Client VšĮ „Pranciškaus onkologijos centras”

Architektai / Architects Gintaras Čičiurka, Valdas Janulis, Laima Čijunskaitė, 
Andrius Laurinaitis, Saulius Plungė

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Savanorių g., Klaipėda
Vilties sodai / Gardens of hope

Klaipėdos socialinių paslaugų klasterio „Vilties slėnis“ 
vizijos konkursas

Šio projekto tikslas – pateikti kokybišką teritorijos  
sutvarkymo idėją, atsižvelgiant į komplekso multifunk-
cionalumą, urbanistinės, gamtinės ir socialinės analizės 
išvadas. Kuriama vieninga urbanistinė, architektūrinė 
ir socialinė sistema – siekiama pasiūlyti sveiką aplinką 
žmogui, kuris nori pasveikti, žmogui, kuris nori 
turiningai leisti laisvalaikį, žmogui kuris skiria savo 
gyvenimą kitiems, sveiko ar sergančio žmogaus gyvenimo 
kelionei ir pagarbiam išėjimui. Vaizdinga gamtinė aplinka 
pagrindinė įkvėpėja - kompleksą supantys miškai, 
tvenkinys, reljefo plastiškumas. Architektūra gamtoje ir 
gamta architektūroe tapo pagrindiniu atsvaros tašku.

The aim of the project is to provide a quality  area 
organization idea based on the conclusion of the  
complex multifunctional, urban, natural and social  
aspect analysis. A coherent urban, architectural and social 
system is created, which offers a healthy environment for 
a person who wants to recover, a person who wants to 
have meaningful leisure, a person who devotes his own 
life to others, a healthy or an ill persons life’s journey 
and reverent departure. Scenic natural environment is 
the main inspiration – forests surrounding the complex, 
a pond, plasticity of the topography. Architecture in 
nature and nature in architecture became the main ideas.

Sklypo planas

Konceptualioji judėjimo ir 
ryšių schema

Skersiniai jungiamieji ryšiai

Funkcinių zonų schema

Pagrindiniai sankirtų taškai

Viešųjų erdvių schema

Pagrindiniai pėsčiųjų takai

Vizualizacijos

Maketo nuotrauka
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Klaipėdos miesto 50 metrų baseino su sveikatingumo centru 
konkursas

Projektavimo firma / Office Slangen + Koenis – Architecten, Cloud Architektai
Užsakovas / Client Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Architektai / Architects Erik Slangen, Jovilė Porvaneckaitė, Dean Moran,  
Nora Jonatė, Dominykas Jonaitis, Antanas Dagelis, 
Deividas Davailis, Andrius Vilčinskas

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Dubysos g. 12, Klaipėda
Klaipėdos miesto baseinas / Klaipėda city swimming pool

A 50 meter Klaipėda city swimming pool with a 
health centre is designed. The selected design solutions 
will merge a few important aspects: functional demand, 
sustainability and integration into the architectural 
context.

The square by the entrance is designed as a sloping cut 
in the landscape creating an impression that the building 
is on a hill with an expressive entrance space. The façade 
concept is inspired by the architectural context and 
elements specific to the port. They are designed as a 
metal block on a concrete platform.

The 50 meter pool is designed with a lifting floor, 
allowing for multi-purpose use. A unique 9 meter diving 
pool is also designed.

Projektuojamas Klaipėdos miesto baseinas (50m) su 
sveikatingumo centru. Užstatymui pasirinkti sprendimai, 
kurie sujungtų keletą statiniui svarbių aspektų: 
pastato funkcinius poreikius, tvarumą bei integraciją į 
architektūrinį kontekstą.

Ties įėjimu formuojama aikštė, projektuojant nuožulnų 
pjūvį landšafte. Taip siekiama sukurti įspūdį, kad tūris 
yra ant kalvos ir pabrėžti įėjimo erdvę. Fasadų koncepcija 
įkvėpta vietos architektūros bei uostui būdingų elementų. 
Jie sukurti kaip metalo blokas ant betoninio pagrindo.

Projektuojamas itin funkcionalus 50m baseinas, 
su pakeliamu dugnu, leidžiantis vienu metu lankytis 
skirtingoms tikslinėms grupėms. Taip pat baseine 
suprojektuotas unikalus 9m gylio nardymo baseinas.

Vizualizacija

Sklypo planas

Pirmo aukšto planas

Pjūvis

Fasadas

Cokolinio aukšto planas
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:Projektavimo firma / Office UAB „FlexiForma” 
Užsakovas / Client UAB „Paulius & Associates“

Architektai / Architects Regina Savičienė, Arūnas Želvys,  
Liudvikas Selmistraitis, Linas Žičkis, Linas Savičius

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Žvejų g. 2B, Klaipėda
Senojo miesto pulsas / Old city pulse

Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas 
dėl komercinio pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje

Per beveik penkis šimtmečius svarstyklių, bei 
rekonstruotų pastatų po jų neliko. Mūsų projekto 
idėja – naujas pastatas turi turėti savyje istorinį 
simbolinį šifrą, kurį pateikiame kaip pastato tūrio 
„V“ (svarstyklių simbolį) formą; kaip lakonišką 
minimalistinę architektūrą, kuria išreiškiamos sąsajos 
su istoriniuose tyrimuose aprašytu  ūkio paskirties 
pastatu – svarstyklėmis; pastato vietą, kuri, kitaip 
nei kitų statinių šioje Danės krantinės atkarpoje, 
yra tiesiai prie upės (senųjų svarstyklių užstatymo 
linija). Dėl tos priežasties šiaurinė siena „remiama“ 
ant krantinės. Paliekant laisvą servitutinį praėjimą 
ir galimybę, juo besinaudojantiems pėstiesiems, 
patogia kryptimi patekti ant Biržos tilto laiptų.

During five centuries the city scale and later 
reconstructed building disappeared. According to the 
idea of our project the new building should display 
a historic symbolic cypher, which is presented as a 
„V” shape of the building (scale symbol); as laconic 
minimalistic architecture, which express the connection 
to the outbuilding - scales - described in historic 
research; the place of the building which in contrary to 
the surrounding buildings is directly on the riverbank of 
Danė river (the building line of the old scale building). 
Thus we place the northern wall by the riverbank, leaving 
a clear pathway and a possibility for pedestrians to 
conveniently reach the stairs of Biržos bridge.

Vizualizacijos Vizualizacijos

Sklypo planas
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:Projektavimo firma / Office UAB „G. Janulytės-Bernotienės studija“
Užsakovas / Client UAB „Paulius & Associates“

Architektai / Architects Gražina Janulytė-Bernotienė, Algimantas Grigas, 
Eglė Pipiraitė

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Žvejų g. 2B, Klaipėda
Legenda / Legend

Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas 
dėl komercinio pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje

Schemos pagrindą sudaro du namai - sujungti vidiniu 
kiemu. Tai namo dvasios šerdis, kurios užuominą galima 
stebėti judant laivu Danės upe ar pėsčiomis krantine. 
Baltas namas tai ryšys su praeitimi, raudonas namas - 
ateities inovacija.

Projektas įkūnija sklype stovėjusių istorinių pastatų 
kontūrus. Atkuriama senojo „Salamander“ pastato 
forma ir proporcijos, maksimaliai išnaudojant sklypo 
potencialą. Pastate derinama svečių namų, komercinė 
ir viešoji funkcija. Įrengiami 18 svečių apartamentų, iš 
kurių 6 turi papildomą plotą pastogėje. Vidinis kiemelis 
ne tik sujungia dvi pastato dalis, tačiau kartu tampa pa-
sivaikščiojimo Danės pakrante urbanistinio patyrimo 
dalimi.

The basis of the scheme is composed of two houses, 
connected by an inner courtyard. It is the core of the 
houses spirit, which hints can be observed by moving 
with a ship in Danė river or walking the embankment. 
The white house is a link with the past, the red house an 
innovation of the future.

The project embodies the contours of previous historic 
buildings on the plot. The form and proportion of the 
old „Salamander” building are restored while using the 
maximum potential of the plot. The building combines 
guest house, commercial and public functions. 18 guest 
apartments are designed, with 6 having extra attic space. 
The inner courtyard nor only joins the two building 
blocks, but becomes a part of the urban experience.

Vizualizacija

Idėjos eskizas ir maketai

Pjūvis

Vizualizacijos
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:Projektavimo firma / Office UAB „A405” (www.a405.lt)

Užsakovas / Client UAB „Paulius & Associates“

Architektai / Architects Gintaras Čičiurka, Valdas Janulis, Saulius Plungė
Objekto adresas / Address

Pavadinimas / Name
Žvejų g. 2B, Klaipėda
Isotrija + / History +

Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas 
dėl komercinio pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje

Pastato – de la Chaux gyvenamojo namo – tūris 
atkuriamas vadovaujantis archeologine, istorine ir 
ikonografine medžiaga, išlaikant istorinio pastato plano 
bei tūrio gabaritus, maksimaliai atkuriant puošybos ir 
apdailos elementus, langų formą, bei dydžius. Siekiant 
statinį pritaikyti naujai apartamentio viešbučio funkcijai, 
tūris papildomas trijų aukštų stikline skaidria laiptine, 
bei dviem skaidriomis stiklo konsolėmis „stoglangiais“ 
į Danės upę, lyg ženklu – žvilgsniu į XXI amžių. 
Nauji elementai savo skaidrumu neužgožia senosios 
architektūros, bet ją papildo naujais šio laikmečio 
akcentais. Naujos architektūros elementai apvalintais 
kampais visose plokštumose, kaip ir istorinio pastato 
kampai suteikia jiems lengvumo ir grakštumo.

The „de la Chaux” building volume is restored in 
accordance with archaeological, historic and iconographic 
material, in keep with the historic buildings plan and 
volume, maximally restoring the buildings decorations 
and finishes, window form and sizes. In trying to 
accommodate the building to the new apartment hotel 
function, the volume is supplemented with a three 
floor clear glass staircase and two clear glass consoles - 
„skylights” - towards Danė river as a sign, a gaze into the 
21st century. The new elements and their transparency 
do not overburden the historical architecture, but adds 
with new accents of our period. The new elements with 
rounded corners on all planes provide lightness and 
elegance like the angles of the historic building.

Vizualizacija

Situacijos schema

Mansardinio a. planas

Pirmo a. planas

Tiltų g. fasadas Maketo nuotrauka

Vizualizacija
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Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas 
dėl komercinio pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje

Projektavimo firma / Office „PILIS“ (www.pilis.lt)
Užsakovas / Client UAB „Paulius & Associates“

Architektai / Architects Gerda Antanaitytė, Vytautas Grykšas, 
Ramunė Staševičiūtė

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Žvejų g. 2B, Klaipėda
Baltas namas / White house

The proposal aims to restore the pre-war building 
silhouette, proportions and facade division entwining 
modern architectural fragments in the sensitive historic 
environment. A transparent rupture is an allusion to a 
scar, reminding the fact that the building had been blown 
up. The rupture is designed in the junction between the 
old city scale and later annex foundation. The sculptural 
element growing from the interior to the façades and the  
pavement falls into the river, connecting the building and 
its reflection. The fragment reveals and gives meaning to 
different eras and historic layers, simultaneously acting 
as an attractive element illuminating the environment in 
the evenings.

Idėja. Jautrioje senamiesčio aplinkoje atkurti 
prieškariu buvusio pastato siluetą, proporcijas ir fasadų 
skaidymą, įpinant šiuolaikinės architektūros fragmentus. 
Projektuojamas skaidrus trūkis – asimiliacija į randą, 
neleidžiantį užmiršti, jog pastatas buvo susprogdintas. 
Trūkis projektuojamas ties senųjų miesto svarstyklių ir 
vėliau atsiradusio priestato pamatų sandūra. Iš interjero 
į fasadus ir grindinį peraugantis skulptūrinis elementas 
įkrenta į upę, sujungdamas pastatą ir jo atspindį. 
Fragmentas atskleidžia ir įprasmina skirtingus laikmečius 
ir istorinius sluoksnius. Tuo pačiu veikia kaip atraktyvus 
elementas, vakarais iliuminuojantis aplinką.

Dangės krantinės išklotinė

Vizualizacija

Situacijos maketas

Vizualizacija

Planas ir pjūvis
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:Projektavimo firma / Office UKA (www.uka.lt)
Užsakovas / Client UAB „Paulius & Associates“

Architektai / Architects Mantas Daukšys, Tadas Sviderskas, Šarūnė Gentvilienė, 
Aurimas Baužys, Vladas Balsys, Tomas Medzelas

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Žvejų g. 2B, Klaipėda
Ritmas / Rhythm

Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas 
dėl komercinio pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje

Senamiestis. Pastato statybos vieta nuolat pasakoja, 
kartoja istorijas, komunikuoja šimtmečiais tuo pačiu 
ritmu. Paveldimų tradicijų ir aplinkos stabilumas sukuria 
atmosferą, kuri vis naujas kartas aktyvuoja veikti, būti, 
protestuoti arba įsilieti. Pastatai šioje vietoje tampa 
fonu žmonių istorijoms, išryškinančioms svarbiausius 
statinius. Dalyje perspektyvų pastatas tampa senamiesčio 
fasadu, informuojančiu apie apie čia veikiantį ritmą, 
taip pat fonu būdingiems akcentams (pvz. atstatytam 
Jonų bažnyčios bokštui). Pastato architektūrai keliami 
uždaviniai - respektuoti (gerbti) aplinkinį užstatymą, 
kultūros paveldo apsaugos aspektus, unikalia 
architektūrine idėja kontekstualiai, racionaliai sukurti 
funkciškai pagrįstą statinį.

Old town. The place of the building constantly 
tells, repeats stories, communicates through ages in the 
same rhythm. Heritage traditions and stability of the 
environment create an atmosphere, which activates  new 
generations to act, to be, to protest or to join in. Buildings 
become a background to human stories highlighting 
important structures. In some perspectives the building 
becomes the old towns facade, informing about the acting 
rhythm and as a background to accents (for example the 
rebuilt tower of Johns church). The architecture of the 
building respects the surrounding built-up area, cultural 
heritage aspects. Unique architectural idea creates a 
contextually and rationally functioning building.

Vizualizacijos Sklypo planas

Situacijos planas

Senamiestis / ritmas Istoriniai pamatai / ritmas Dangės krantinės fasadas / ritmas Žvejų gatvės fasadas / ritmas
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Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas 
dėl komercinio pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje

Projektavimo firma / Office „Uostamiesčio projektas“ (uostamiescioprojektas.lt)
Užsakovas / Client UAB „Paulius & Associates“

Architektai / Architects Snieguolė Stripinienė, Laimonas Bogušas, Petras 
Džervus, Danguolė Ručinskaitė, Algirdas Stripinis.

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Žvejų g. 2B, Klaipėda
Tema / Theme

The design improvises on the „Salamander” building 
theme, continues the old building code. The volume is 
formed in accordance with historical data. The historic 
building line is repeated on the river side, an open gallery 
is created on the ground floor. The height of the building 
is 3 floors and attic. A single storey annex is formed 
along Žvejų street and square, supplementing the street’s 
facade. This part marks the site of the entrance.

After examining the building structure separation 
options the proposed volume is divided into four vertical 
blocks, thus rationally using internal spaces.

The proposed structure is a reinforced concrete frame 
forming the façades with frame-less glass window. The glass is 
maximally permeable to light for transparency and  lightness.

Projekte improvizuojama „Salamander“ pastato tema, 
tęsiamas senojo pastato kodas. Pastato tūris suformuotas 
remiantis istoriniais duomenimis. Nuo upės pusės atkartojama 
istorinė užstatymo linija, pirmojo aukšto lygyje paliekama 
atvira galerija. Pastato aukštingumas – 3 a. ir mansarda. Ties 
Žveju g. ir skveru siūloma vienaaukštė dalis, papildanti gatvės 
išklotinę. Ši dalis urbanistiškai sukabina pastatą su likusiu 
užstatymu, pabrėžia pagrindinio įėjimo vietą. 

Įvertinus pastato struktūros skaidymo galimybes, siūlomas 
tūris skaidomas į 4 vertikalius blokus – taip racionaliausiai 
išnaudojamos vidinės erdvės. 

Siūlomo pastato konstrukcijos – gelžbetonio karkaso 
formuoajmi fasadai, užpildyti berėmio stiklo paketais. Stiklas 
maksimaliai laidus šviesai, siekiama skaidrumo, lengvumo. 

Vizualizacija Dangės krantinės išklotinė

Aukšto planas

Sklypo planasSituacijos planas



87 88

C
om

pe
tit

io
n 

pr
oj

ec
ts

Ko
nk

ur
si

ni
ai

 d
ar

ba
i

:

:
:

:

:

Kretingos centrinės miesto dalies - rotušės aikštės ir jos prieigų 
sutvarkymo idėjos atviras konkursas

Projektavimo firma / Office MB „Pupa-strateginė urbanistika“ (www.pu-pa.eu)
Užsakovas / Client Kretingos rajono savivaldybės administracija

Architektai / Architects Tadas Jonauskis, Laima Čijunskaitė, Edita Gumauskaitė, 
Justina Muliolytė, Antanas Jonauskis

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Rotušės a., Vytauto g., Kretinga
Aikštės istorija / History of the square

Projektas „Aikštės istorija“ siekia maksimaliai 
atskleisti ir reprezentuoti Kretingos miesto ilgą ir 
turtingą istoriją bei prisitaikyti prie naujų miesto 
poreikių. Atkuriama centrinės aikštės reikšmė ir 
taisyklinga istorinė forma, numatant bendrą aikštės 
grindinį iki pat namų fasadų pabrėžiant istorinį aikštės 
dydį. Aikštės centre eksponuojami istoriniai sluoksniai, 
rotušės pamatai. Iš naujo perorganizuojant automobilių 
srautus bei sumažinant jų kiekį aikštėje, taip pagerinti 
sąlygas pėstiesiems ir komercinei veiklai. Sukuriama  
senojo miesto ribas reprezentuojanti senamiesčio zona, 
naudojant vieningą grindinį ir sprendinius, kurioje būtų 
patrauklu vaikščioti, leisti laisvalaikį, vystyti komercinę 
veiklą bei gyventi.

The project „Square history“ aims to maximally reveal 
and represent the long and plentiful history of Kretinga 
and to adapt to new needs of the town. We propose to 
recreate the role of the central square and its regular 
historic form by designing an overall paving up to the 
façades of building emphasizing the size of the square. 
The foundations of the historic town hall are exhibited 
in the centre of the square. By reorganizing transport 
flows and reducing their volume better conditions for 
pedestrians and commerce are created. We recommend 
creating an old town area representing the old town 
limits by using a one paving and solutions, which would 
be attractive to walk on, spend leisure time and to live.

Istorinis senamiestis Aikštė pėstiesiems Aktyvi aikštė Istorijos sluoksniai

Vizualizacija

Rotušės istorinė vieta

Laisvės skveras

Laisvės paminklas

Laisvalaikio zona

Automobilių aikštelė

Vėliavos

Aikštės grindinys

FontanaiTeritorijos planas

Aikštės vizualizacija
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Kretingos centrinės miesto dalies - rotušės aikštės ir jos prieigų 
sutvarkymo idėjos atviras konkursas

:

:
:

:

Užsakovas / Client Kretingos rajono savivaldybės administracija

Architektai / Architects Artūras Mažeika, Žilvinas Jagėla, Aina Gasiūnaitė, 
Mykolas Kurtinaitis

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Rotušės a., Vytauto g., Kretinga
Šifras / Cipher

Išskirtinis Kretingos charakteris privertė įsigilinti 
į miesto erdvių subtilybes, dekonstruoti jų struktūrų 
principus ir pasukti būtent miesto audinio „dešifravimo“ 
keliu. Pasiūlytu pavadinimu „ŠIFRAS“ siekiama ne tik 
paviršutiniškai atpažinti urbanistinę miesto kalbą, bet 
ir jos išmokti, interpretacijos metodu kurti dialogą tarp 
seno ir naujo, buvusio ir būsimo.

Kretingos miesto centrinė erdvė, anksčiau turėjusi 
aiškią, vieningą kompoziciją liko amorfinė, be identiteto. 
Ieškome būdų, kaip sugrąžinti prarastą vietos charakterį. 
Bendra Rotušės aikštės su skveru erdvė skaidoma 
remiantis istorine centro užstatymo struktūra. Kuriama 
aikštė su objektu viduryje – įgilinta erdve. Skveras 
formuojama pritaikant smulkių erdvių mastelį. 

Exceptional character of Kretinga forced to delve 
deep into the town’s space subtleties, deconstruct 
their structural principals and steer on a towns fabric 
deciphering way. The name „Cypher“ envelops an aim of 
not only shallowly identifying an urban towns language 
but to learn and by means of interpreting to create a 
dialogue between old and new, former and future.

Kretinga city’s central space once having had a clear,  
united composition became amorphous, without identity. 
We looked for methods how to return the lost character 
of the place. The overall City hall square and park space 
is divided according to the historic centre’s built-up area 
structure. The designed square has an object in the centre – a 
recessed space. The square is formed using a small space scale.

Aikštės ir prieigų integravimo 
į miesto struktūrą schema

Erdvių konstravimo principai

Vizualizacija

Struktūrų raidos modelis

Teritorijos planas ir pjūvis
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Kretingos centrinės miesto dalies - rotušės aikštės ir jos prieigų 
sutvarkymo idėjos atviras konkursas

:

:
:

:
:Projektavimo firma / Office UKA (www.uka.lt)

Užsakovas / Client Kretingos rajono savivaldybės administracija

Architektai / Architects Aurimas Baužys, Inga Daukšienė, Šarūnė Gentvilienė
Objekto adresas / Address

Pavadinimas / Name
Rotušės a., Vytauto g., Kretinga
Miesto ID / Town ID

Kretingos miesto rotušės aikštės ir skvero vizija 
– Miesto ID ( identitetas ) – miesto aplinkos įspūdis, 
traukiantis skirtingas asmenybes čia atvykti, likti ir 
prisidėti kuriant gerovę ir džiugesį kartu – tiek miesto 
piliečius, tiek svečius.

Aikštės prieigos tvarkomos taip, kad kuo didesnis 
paslaugų, lankytojų ir miestiečių ratas būtų įtrauktas į 
Rotušės aikštės orbitą vizualiai, emociškai, ekonomiškai.

Aikštės centre kuriama įgilinta senosios rotušės vieta, 
pandusų ir medinių tereno laiptų pagalba atveriama 
visapusiam naudojimui. Skveras aptveriamas tvora – 
būdingu Kretingos miesto ir dvaro erdvių elementu. 
Skvere planuojami pasivaikščiojimų ir tranzitiniai takai bei 
įvairūs gėlynai ir medinių žaidimų vaikams atrakcionai. 

Kretinga city town hall square vision – City ID 
(identity) – is the impression of the city’s environment, 
attracting different personalities to come, stay and  
contribute creating well-being and happiness together.

The surroundings of the square are designed so as 
to involve as much services, visitors and citizens visually, 
emotionally and economically into the City hall square’s life.

A recessed space is created in place of the old town 
hall. Ramps and wooden decks create a multi-purpose use 
space. The small park is enclosed by a modern fence – a 
characteristic Kretinga town and mansion space forming 
element. Connecting and strolling paths are created along 
with various flower beds and wooden children playgrounds.

Vizualizacija

Skvero tvora. Autobusų stotelė kairėje ir įėjimo vartai dešinėje kaip tvoros elementai

Teritorijos planas

Skvero ir aikštės vizualizacijos
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MB sprik (www.sprik.lt)
UAB „Naujasis turgus“

Mantas Olšauskas, Mindaugas Reklaitis, Ieva Cicėnaitė, 
Kristina Puidokaitė, Donatas Cesiulis

Taikos pr. 80, Klaipėda
Šiandien turgus / Today, market

UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų 
tako rekonstravimo atviras projekto konkursas

:

:
:

:

:Projektavimo firma / Office
Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

Pavadinimas / Name

ŽUVIES, MĖSOS 
PAVILJONAS

LAUKO PREKYVIETĖ

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ 
PAVILJONAS

Pagrindinė naujos lauko prekyvietės koncepcija 
– universalios lauko prekyvietės erdvės sukūrimas.  
Tai šiuolaikiška tradicinės turgaus aikštės interpretacija. 
Lauko prekyvietę kuriama kaip analogų neturinčią 
turgaus erdvę, kurioje persipina prekybos vietos su 
rekreaciniais plotais, vaikų žaidimo aikštele, renginių 
erdve, želdynais, kavinėmis ir sukuria unikalią turgaus 
atmosferą. Ši unikali atmosfera ir yra pagrindinis 
projekto siekis.  

Erdvės universalumas pasireiškia tuo, kad nevykstant 
turgui teritoriją galima naudoti kaip skverą, rekreacinę 
erdvę. Jeigu turgus nedidelis – erdvėje spontaniškai 
susimaišo rekreacija ir prekyba. Savaitgalinio ar švenčių 
turgaus atveju erdvė pilnai užsipildo prekyba. 

The main concept of the new outdoor market is 
the creation of an universal outdoor market space. It is 
a modern interpretation of traditional market square. 
The outdoor market is created as analogue free market 
space, where trading spots merge with recreational areas, 
playgrounds, event space, greenery, cafés thus creating a 
unique market atmosphere. This atmosphere is the main 
aspiration of the project.

The versatility of the space manifests in its use as a 
square, recreation space in the absence of a market. If the 
market is small the space spontaneously mixes recreation 
and trade. During the weekend and festive markets the 
space is completely filled with trade.

1 - EKO TURGELIS

2 - POILSIO ZONA
3 - ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

4 - GĖLIŲ TURGELIS

5 - SKVERELIS
6 - ALĖJAVizualizacija Lauko prekyvietės planas
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UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų 
tako rekonstravimo atviras projekto konkursas

MMAP (www.mmap.lt)
UAB „Naujasis turgus“

Martynas Marozas, Viktorija Gailiūtė, Vaiva Šimoliūnaitė
Taikos pr. 80, Klaipėda
Baltasis paviljonas / White pavilion

:

:
:

:
:Projektavimo fi rma / Offi ce

Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

Pavadinimas / Name

“Baltasis paviljonas” – tai lanksti ir nebrangi teritorijos 
strategija. Lengvos ir peršviečiamos medžiagos turgaus 
pastate apsaugo nuo sezoninių pokyčių, maksimaliai 
išnaudodamos naturalaus apšvietimo ir saulės energijos 
gamybos galimybės. Architektūrinis sprendimas – gan 
tiesmukas, išskyrus du aiškius akcentus ties įėjimais į 
turgų. Viešosios erdvės sprendimas užtikrina maksimalų 
lankstumą, gyvybingumą ir integraciją į gretimybes, 
o transformuojami fasadai leidžia natūralią pasto 
ventiliaciją ir tamprius erdvių ryšius. Turgus vasarą 
“išsiplėčia”, o žiemą “susitraukia”, todėl protingas ir 
lankstus viešosios erdvės sprendimas, buvo vienas iš 
pagrindinių įššūkių, siekiant geresnės integracijos ir 
geresnės viešosios erdvės.

“White pavilion” proposes a fl exible and low cost 
strategy for the area. Light and translucent materials in 
the market building, shelters from harsh seasonal changes, 
and provide maximum natural lighting, while glass roof 
creates space for energy production.  Architecture is 
rather straightforward, with an exception of two small 
towers that establish clear entrance points. Public space 
is designed for maximum fl exibility and livelihood while 
transformable façades that ensure natural ventilation, 
easy access, and integration. Market expands in summer 
and contracts in winter, therefore smart and fl exible 
public space design and integration into existing urban 
fabric was the main challenges for better accessibility, 
and better public space.

Vizualizacijos Teritorijos planas
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Smėlynės parko įrengimo konkursas

Utenos rajono savivaldybės administracija
Saulius Druskis (www.druskis.architektas.org)
J.Basanavičiaus g., Utena
Smėlynės parkas / Smėlynė park

28 ha

:

:
:

:

:
Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

Pavadinimas / Name

Plotas / Area

Parko sutvarkymo idėją diktuoja esama gamtinė 
aplinka. Poilsio takai įrengiami pušyne, žaidimo 
ir treniruoklių vietos prie esamų vandens telkinių. 
Beisbolo sporto parkui parenkama vieta pakankamai 
lygioje aukštumoje, ten kur geriausias ir paprasčiausias 
susisiekimas,  patekimas transportu bei pėsčiomis.

Parko centrinėje dalyje numatoma automobilių 
laikymo aikštelė, dėl išraiškingo teritorijos kraštovaizdžio 
ji „įpinama“ į esamą reljefą ir gamtinę aplinką.

The park idea is informed by the existing natural 
environment. Recreational paths are designed in a pine 
forest, playground and trainer places near water ponds. 
The new baseball ground is placed on a sufficiently 
flat elevation with the best and easiest connections for 
transport and pedestrians.

A car park is designed in the central part of the park, 
incorporated in the existing topography and natural 
environment.

Parko planas

Takų tinklas

Parko topografija

Parko elementai
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a Architekto Karolio Reisono veiklos įamžinimo Šiaulių mieste 
konkursas

Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyrius
Saulius Druskis (www.druskis.architektas.org)
Šiauliai
Architekto kūrybos taku / The path of architect’s work

:

:
:

:
Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

Pavadinimas / Name

Monumentalus ir solidus ženklas. Ženklas su pasvirusia plokštuma, - kūrybingos 
architekto Karolio Reisono asmenybės atspindėjimas. Pasvirusi plokštuma neatsiejamas 
kūrybos ženklas - tai ir braižymo lenta, ir molbertas, ir natų stovas.

Vieta - Vilniaus gatvės atkarpa tarp Tilžės ir Vasario 16-osio gatvių. Ženklas - šalia 
architekto kūrybos tako, ten kur šis mažosios architektūros elementas papildo jau 
susiformavusią urbanistinę aplinką.

Skulptūra „Bučinys“

„PILIS“ (www.pilis.lt)
Klaipėdos konteinerių terminalas

Gerda Antanaitytė, Ramunė Staševičiūtė, Dina Timonina
Dalia Stonkienė

Šiaurinis ragas, Klaipėda
Skulptūra „Bučinys” / Sculpture “Kiss”

:
:

:
:

:
:

Projektavimo firma / Office
Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Konstruktorė / Engineer

Objekto adresas / Address
Pavadinimas / Name

Sprendžiant skulptūros įrengimo vietą, svarstytos dvi situacijos. Pirmoji - skulptūra 
arčiau krantinės. Pasistiebusi ant stilizuoto knechto, mergaitė turėtų tiesioginę vizualinę 
sąsają su  kitame krante mojančiu berniuku, taip pat stipresnį ryšį su aplinka – vandeniu, 
vyraujančiais vėjais, matoma iš praplaukiančių laivų.

Antroji situacija – mergaitė atsistotų ant akmens, analogiško berniukui,  Danės 
gatvės pabaigoje, ant archeologinėje zonoje esančios akmeninės dangos. 

Vizualizacija

60 cm pločio ir apie 2.4 - 2.6 m aukščio ženklas. Pasvirusioje 

plokštumoje - tako žemėlapis, kuriuo einant galima susipažinti 

su architekto Karolio Reisono kūriniai ir plytos dydžio išmatavimų 

(250 x 88 mm) lentelė su tekstu apie autorių.

Viršutinėje ženklo dalyje įrengiamas 

apšvietimas.

Archtiekto Karolio Reisono projektuoti pastatai pažymimi 

vardine, plytos dydžio išmatavimų (250 x 88 mm) lentele.

Vizualizacija
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Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas dėl komercinio 
pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje. 
Konkurso apžvalga ir darbų recenzija

Architektas Vaidotas Dapkevičius

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija kartu su 
UAB “V.Paulius&Associates” organizavo naujo komercinio pastato Žvejų g. 2b 
Klaipėdoje atvirą architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursą. Konkurso 
darbus vertinusi komisija 2014 metų rugsėjo 4 d. nutarė konkurso nugalėtojais 
paskelbti UAB FlexiForma (darbas “Senojo miesto pulsas” - I vieta), UAB 
G.Janulytės-Bernotienės studija (darbas “Legenda” - II vieta) ir UAB A405 
(darbas “Istorija +” - III vieta)[1].

Parengęs šio konkurso darbų recenziją, stebėjęs pasiruošimą konkursui, jo 
aptarimo ir vertinimo eigą, sulaukęs jo rezultatų, laikau pareiga pasidalinti 
įžvalgomis, kurios gali būti naudingos visai respublikinių architektūrinių 
konkursų organizavimo istorinėje aplinkoje praktikai. Todėl šiame tekste 
dėmesio skirta ne tik atskiriems darbams (aptarsiu tik tris nugalėtojais 
pripažintus darbus), bet pačiai konkurso eigai, išeitiniams duomenims ir 
konkurso rezultatui.

[1]  Darbai pristatyti leidinio 74 - 85 

puslapiuose

Konkurso tikslas ir uždaviniai 
Tai atviras architektūrinės idėjos konkursas kurio tikslas buvo pasiūlyti 

unikalų, įsimintiną, šiuolaikišką, išraiškingą, patogų, aukšto meninio ir 
architektūrinio lygio komercinės paskirties pastato projektinį pasiūlymą pagal 
užsakovo pateiktą užduotį.

Konkursą skelbiančios organizacijos tikslas buvo remiantis patvirtintu 
detaliuoju planu, realizuoti Žvejų g. 2B, Klaipėdoje architektūrinės idėjos 
projektą. Konkurso uždaviniais siekta atrinkti geriausią Žvejų g. 2b, Klaipėdoje 
pastato architektūrinę idėją.

Užsakovo užduotyje objekto apibūdinimas – viešbučių paskirties pastatas 
– svečių namai.

Konkurso pagrindas buvo detaliojo plano sprendiniai, archeologinių tyrimų 
medžiaga, istoriniai urbanistiniai ir architektūriniai tyrimai.

Šis konkursas turėjo atspindėti dabartinio gyvenimo realijas ir poreikius, 
architektūrinės kokybės tendencijas, šiuolaikinį požiūrį į architektūrą, 
medžiagas, detales. Taip pat turėjo būti įvertinta istoriniuose tyrimuose 
fiksuojamų laikotarpių urbanistinių ir architektūrinių ženklų meninė ir 
semantinė reikšmė Klaipėdos centrinės dalies miestovaizdžiui.

Pagrindiniai konkurso darbų vertinimo kriterijai:
•	 pagarba (kokybiškas santykis) kultūros paveldo apsaugos aspektams; 
•	 architektūrinės idėjos unikalumas; 
•	 kontekstualumas;
•	 racionalumas ir funkcinis pagrįstumas.

Konkurso kontekstas
Konkurso kontekstas (nepainioti su teritorijos kontekstu) turėtų būti 

svarbus norint suvokti visų pirma urbanistinio planavimo žingsnius, kurie 
buvo padaryti iki priimant sprendimą dėl šio konkurso organizavimo. 
Svarbu pabandyti surasti ir apibūdinti pagrindinių urbanistinių teiginių 
argumentaciją, keliant klausimą, kodėl po tiek metų planavimo praktikos, 
pagaliau “išėjus į konkurso tiesiąją” klausimų, kaip elgtis, daugiau nei bet kada, 

nuostatos ir galiojantys reglamentai vieni kitiems prieštarauja. Tokia situacija 
simptomatiška ne tik mūsų miesto mastu. Tai ypač komplikuoja architektūrinę 
veiklą kultūros paveldo ir valstybės saugomose teritorijose. Architektūriniai 
konkursai tampa iššūkiu net tik architektūrinių konkursų tokiose vietose 
dalyviams, bet visų pirma jų organizatoriams. 

Istorinė urbanistinė vietos traktuotė. Atliktų tyrimų apžvalga
Užstatymas šioje vietoje buvo plečiamas (pristatant priestatus-sandėlius) 

į vakarų pusę palei upę. XVIII a. pabaigoje svarstyklių kompleksą įsigijus 
privačiam asmeniui, senoji svarstyklių pastato dalis (ties Biržos tiltu) buvo 
rekonstruota į gyvenamąjį dviejų aukštų su mansarda pastatą. Vėliau XIX a. 
antroje pusėje (manoma po didžiojo gaisro) rekonstruotas ir buvusių svarstyklių 
sandėlio pastatas. Kompleksas įgauna stilistiškai vienodą išraišką. XIX a. pab. - 
XX a. pradžioje pastato paskirtis mišri - smulkios (batų) gamybos ir prekybos 
su gyvenamosiomis patalpomis. Karo metu pakankamai nedaug nukentėjęs 
pastatas 1947 metais nugriaunamas. Sovietiniu laikotarpiu ši vieta nebebuvo 
bandoma užstatyti. Iš esmės pakeista ir dešiniojo Danės kranto urbanistinė 
struktūra, Biržos tilto vieta.

Nors 2004 metais sklypo teritorijoje atlikti archeologiniai tyrimai[2]

nepatvirtino spėjimų, jog bent viena XVIII a. stovėjusio svarstyklių pastato 
dalis buvo panaudota vėlesnei statybai, istorinių-urbanistinių tyrimų 
(K.Demereckas, 2013)[3] išvadose siūloma išsaugoti senųjų svarstyklių pastatų 
pamatus miesto turistų apžvalgai. Kiti šio autoriaus siūlomi atkūrimo scenarijai 
- užstatymo planas su minimaliais techniškai leidžiamais nukrypimais pamatų 
išsaugojimui; senojo de la Chaux gyvenamojo namo atkūrimas; buvusio 
sandėlio citatų ar architektūros dalių panaudojimas naujame pastate; šlaitinių 
čerpinių stogų panaudojimas ir kt. Šie siūlymai nesisteminiai, fragmentiniai ir 
neparemti jokiais metodiniais principais, visiškai neaiški konkurso dalyviams 
galėjo būti tokia “atkūrimo” traktuotė. O rezultatas architektūrine - menine 
prasme gali diskredituoti ne tik istorinio objekto atkūrimo, bet ir istorinės 
atminties įženklinimo sąvokas. 

Labiau pagrįsti buvo šios vietos kompozicinis, vizualinio apžvelgiamumo 
kriterijai (S.Stripinienė, L.Bogušas, 2013)[4], kurie suponuoja kelias galimas 
tvarkymo būdo alternatyvas:
•	 autentiškų fragmentų eksponavimas (atsisakoma naujo užstatymo pastato 

tūriu)
•	 paskutinio egzistavusio užstatymo atkūrimas
•	 naujas užstatymas (istorinių užstatymo parametrų interpretacija)
•	 naujas unikalus užstatymas

Šiuo atveju konkurso uždavinių ratas tampa sistemiškai aiškesnis: 
reikalinga pasirinkti principinę alternatyvą šiai vietai, o alternatyvai pasiūlyti 
kokybiškiausią architektūrinį sprendimą.

Tačiau panagrinėjus šiai vietai galiojančius planavimo dokumentus ir 
konkursui patektus Kultūros paveldo departamento Klaipėdos padalinio 
(toliau - KPD) ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos urbanistikos 
departamento (toliau - KMSA) reikalavimus, kyla nemažai painiavos.

Galiojantys planavimo dokumentai, reikalavimai konkursui
Siekiant suvokti apsisprendimą dėl šios urbanistiniu požiūriu labai 

svarbios miesto dalies traktavimo ir naudojimo, prieš imantis konkurso, kuris 
sprendžia daugiau architektūrinius uždavinius, darbų recenzijų, teko apžvelgti 
šioje vietoje per pastaruosius dvidešimt metų atliktus planavimo darbus, 
bei sugretinti išvadas su KMSA nustatytais konkurso reikalavimais ir KPD 
sąlygomis (Lentelė 1). 

[2]  M.Brazauskas. 2003 m. 

Archeologinių tyrimų Žvejų g. 2b 

ataskaita. Klaipėdos universitetas, 

Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos institutas, Klaipėda 

2003.

[3]  K. Demereckas. Sklypo 

Klaipėdoje, Žvejų g. 2, buv. 

Klaipėdos miesto svarstyklės istoriniai 

- urbanistiniai tyrimai. Klaipėda 

2013.

[4]  S.Stripinienė, L.Bogušas. 

Teritorijos šalia Biržos tilto, Žvejų 

g. 2b urbanistiniai architektūriniai 

tyrimai. Uostamiesčio projektas, 

Klaipėda 2013.



103 104

C
om

pe
tit

io
n 

an
d 

pr
oj

ec
t 

re
vi

ew
s

Ko
nk

ur
sų

 ir
 d

ar
bų

re
ce

nz
ijo

s

Teiginiai

Planavimo dokumentai Reikalavimai 
konkursui Tyrimai

Išvada

Metai 1997 2004 2007 2008 2014 2014 2004 2013 2013
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Urbanistiniai parametrai

Sklypo [posesijos] ribos I1 P – N – – – – –
Argumentacija kito nuo siūlymo sklypo riba = istorinio 
(iki 1945 m.) užstatymo linija, iki dabartinės padėties, 
kai sklypo riba didžiąja dalimi nebeatitinka senojo 
pastato užstatymo linijos.

Užstatymo pobūdis 
[morfotipas] P P – N P I3 – P P/I2/ 

N

Užstatymo pobūdis planavimo dokumentuose kito nuo 
konservatyvaus - Naujas užstatymas = senasis krantinės 
liniją fiksuojantis pastatas iki maksimalaus - Naujas 
užstatymas = kranto liniją ir gatvės raudonąją linijas 
fiksuojantis pastatas. Galiojantis detalus planas nustato 
kad užstatymo linija sutampa su sklypo riba, tačiau 
2014 m. KMSA parengtuose reikalavimuose konkursui 
dominuoja siūlymas vėl grįžti prie konservatyviojo 
užstatymo traktuotės (?).

Pastato fiziniai 
parametrai P/I2 I2 – N P I3 – P P/I2/ 

N

Pastato fiziniai parametrai planavimo dokumentuose 
kito nuo konservatyvaus – Naujas užstatymas = 
istoriniame užstatymo kontūre projektuojamas pastatas 
iki maksimalaus - Istorinio (panašaus į aplinkinį) 
aukščio tūris naujame (didesniame) užstatymo kontūre. 
2014 m. KMSA parengtuose reikalavimuose konkursui 
dominuoja siūlymas vėl grįžti prie istorinių fizinių 
parametrų traktuotės (?).

Bendramiestiniai 
urbanistiniai elementai 
sklype [krantinė - viešoji 
urbanistinė erdvė]

– – I2 I2 I2 – – – P/I2/ 
N

2008 m. Patvirtinto DP sprendiniuose padidinus sklypą, 
bendramiestinės paskirties infrastruktūros teritorija - 
krantinės erdvė, tampa sklypo dalimi su atskiru rėžimu. 
Dabartinėje situacijoje, miestui paplatinus krantines 
(Danės vaga buvo susiaurinta apie 1,5 m), sklypo riba 
(tuo pačiu statybos linija) atsiduria krantinės juostos 
viduryje. Ji nėra nei žymuo istorinio užstatymo, nei 
besutampa su krantinės riba (?).

Pastato archtiektūros parametrai

Fasadų kompozicija P/I – – – P I3 – P P/I2/ 
N

Specialiojo plano teiginiuose nustatyta galimybė tiek 
užstatymo atkūrimui “maketo, imitacijos” priemonėmis 
(turint pakankamai ikonografinės medžiagos), 
tiek moderniais sprendimais. Galiojančiame DP 
kompozicinės išraiškos priemonės nedetalizuojamos. 
2014 m. KMSA parengtuose reikalavimuose konkursui 
dominuoja selektyvus siūlymas vėl grįžti prie 
“Salamander” pastato arba jo proporcijų, reikšmingų 
elementų, jų ritmo, dekoro atkūrimo (?).

Fasadrų 
medžiagiškumas P/I – – – P I3 – P P/I2/ 

N

Pastato vidaus erdvinė 
struktūra – – – – – – – – – Vidaus erdvinė struktūra nėra fiksuota pateiktoje tyrimų 

medžiagoje, jos atkūrimas nebuvo ir nėra numatomas.

Galiojančio sklypo detalaus plano[5] sprendiniuose užfiksuotas teiginys, 
kad miestas ir privatus sklypą valdantis asmuo sutaria dėl galimybės iš 
principo naujam architektūriniam sprendimui. Nebesilaikoma istorinio 
pastato tūrio atstatymo, istorinis pastato kontūras galėtų būti fiksuojamas tik 
kitomis priemonėmis (eksponuojant pamatus, atstatant fragmentus ir pan.). 
Detaliajame plane fiksuota idėja sutapdinti šiaurinę užstatymo (konsolinė dalis) 
ribą su upės krantinės linija liko neveiksminga vėliau miestui rekonstravus 
krantines iki Biržos tilto, kada susiaurinus upės vagą buvo padidintas krantinių 
plotis.

KMSA nustatytuose konkurso reikalavimuose išvardinti visi šioje teritorijoje 
galiojantys planavimo dokumentai. Tačiau įdomus tampa šiais dokumentais 
nustatytų reglamentų aiškinimas. Pagrindinių reikalavimų teiginiai 
prieštaringi. Archeologiniai tyrimai neįvardino išlikusių pamatų kaip vertingų, 
galiojančio detalusis plano sprendiniai numato visiškai naują užstatymo liniją. 
Tampa nebeaišku kaip suderinti reikalavimuose siūlomo “atkūrimo” galimybę 
su galiojančio detalaus plano sprendiniais bei tyrimų išvadomis?

Kultūros paveldo departamento nustatytuose specialiuose paveldosaugos 
reikalavimuose konkursui pateiktos nuorodos į galiojančius dokumentus, 
nurodytus atlikti tyrimus konkurso užsakovas įvykdė. Atskirų siūlymų 
departamento reikalavimuose nebuvo pateikta.

Užsakovo užduotis konkursui
Užsakovo užduotyje nurodytas konkurso objektas - viešbučių paskirties 

pastatas - svečių namai skirti specialiam apgyvendinimui, teikiant 
turizmo paslaugą. Užsakovo užduotis planiniams sprendiniams buvo labai 
komplikuota. Pakeisti reikalavimai parkavimui - skirtingai nei detaliajame 
plane, garažus siūloma talpinti pirmame aukšte. Vertinant šio pastato situaciją, 
reprezentatyvumą (tą pažymi ir užsakovas savo užduotyje), toks garažo 
sprendimas nesuvokiamas. O įvertinus gana kompaktišką sklypo plotą kažin ar 
racionalus reikalavimas projektuoti šešis pilnai autonomiškus komunikacinius 
branduolius (laiptinė-liftas). Tokių reikalavimų tiesmukas įvykdymas gali 
tiesiogiai neigiamai įtakoti architektūros kokybę.

Projektų recenzavimo metodika
Konkurso darbų recenzija atlikta buvo atliekama:

•	 Apibūdinant (recenzijos autoriui) konkurso kontekstą, vertinimo kriterijus. 
Tai atlikta argumentų ir komentarų pagalba, palyginant tyrimų išvadose, 
sąlygose ir galiojančiuose planavimo dokumentuose bei užsakovo užduotyje 
išdėstytų reikalavimų ir siūlymų nuoseklumą.

•	 Vertinant kiekvieną konkurso darbą atitikimo konkurso sąlygoms aspektu 
(anonimiškumo ir projekto apimties) bei atitikimo galiojantiems planavimo 
dokumentams aspektu.

•	 Apibūdinant kiekvieną konkurso darbą pagal kiekvieną iš konkurso 
vertinimo kriterijų.
Darbų vertinimas pagal konkurso kriterijus recenzijoje nebuvo atliekamas, tai 

buvo konkurso komisijos uždavinys.

Konkurso nugalėtojais pripažintų projektų vertinimas recenzijoje

Senojo miesto pulsas (I vieta) 

Atitikimas formaliems reikalavimams
Pateiktas projektas atitiko anonimiškumo ir apimties reikalavimus.
Projektuojamas užstatymas nesutapo su detaliajame plane nurodyta statybos 

linija, kuri visu perimetru yra ir sklypo riba, netgi ją viršijo - statoma buvo iki 
krantinės krašto. Aukščio traktavimas grafinėje medžiagoje buvo abejotinas, jis 
regis per didelis (skirtinga nei makete).

Sumanymą galima buvo priskirti prie architektūriniuose - urbanistiniuose 
tyrimuose siūlyto “naujo unikalaus užstatymo formavimas”. Toks rezultatas 
galėjo netenkinti architektūros skyriaus “atstatymą”siūlančių reikalavimų.

Projekte siūlyta ne užsakovo pageidaujama 6 apartamentų su autonomiškais 
vertikaliais komunikaciniais mazgais schema, bet dviejų sekcijų komunikacinių 
mazgų su jungiamuoju koridoriumi (evakuacijos tikslais) schema.

Projekto apibūdinimas pagal pagrindinius vertinimo kriterijus
Santykis su kultūros paveldo objektu (senamiesčio teritorija) pasirodė 

komplikuotas (vertinant grafinę dalį, kuri skirtinga nei makete. Modernus 
sprendimas akivaizdžiai per masyvus, nereaguojantis į aplinką.

Projekto idėja pasaulyje nėra originali. Tačiau įdomi tuo, kad nesudarė, kaip kai 
kurie kiti konkurso darbai, tipologinio daugiabučio įspūdžio. Ji drąsi ir atraktyvi.

[5]  Žemės sklypų Žvejų g. 2, 2A, 

2B Klaipėdoje, detalusis planas. 

Patvirtintas Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2008-04-24 

sprendimu nr. T2-148.

Lentelė 1. Teiginių išdėstytų 

konkurso dokumentuose [planavimo 

dokumentai*, reikalavimai konkursui, 

tyrimų išvados] nuoseklumo įvertinimas.

* Siekiant suprasti urbanistinių teiginių argumentacijos kaitą, į palyginimą įtraukti ir 

2004-11-04 patvirtinto Teritorijos tarp Danės upės, Žvejų ir Pilies gatvių detalaus plano 

sprendiniai. Šiuo metu šio detalaus plano sprendiniai sklypui Žvejų g. 2B nebegalioja.

** KMSA - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

P – Pamatuojama teitinių kategorija – saugoma / atkuriama

I – Interpretuojama teiginių kategorija:

I1 – Saugotina su išimtimis [parengus užstatymo koncepcija arba projektinius siūlymus;

I2 – Naujas remiantis istoriniais faktais

I3 – Remiantis tyrimų medžiaga ir siūlymais

N – Interpretuojama teiginių kategorija - naujas sprendimas

– - Teiginys nepateiktas arba pernelyg nekonkretus
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Pagrindinė problema - mastelis, jis akivaizdžiai per didelis. Autoriai 
deklaravo ryšį su kontekstu, bet nei masteliu, nei tūrio ir medžiagine 
kompozicija to nepasiekė. Vienas iš kelių darbų, tūri komponavusių ant 
pasikeitusios krantinės linijos (už sklypo ribos).

Autoriai pagerino evakuacinius sprendimus suteikdami galimybę evakuotis 
kiekvienam naudotojui dviem keliais. Per didelis racionalumas siekiant 
parkingo vietų (jos ir rūsyje ir pirmame aukšte) padarė nepatrauklų pirmą lygį.

Bendras įvertinimas
Sprendimas akivaizdžiai prieštaravo architektūriniam masteliui. 

Rekomenduotina tobulinti sprendimą mažinant mastelį.

Legenda (II vieta)

Atitikimas formaliems reikalavimams
Pateiktas projektas atitiko anonimiškumo ir apimties reikalavimus.
Projektuojamas užstatymas sutampo su detaliajame plane nurodyta statybos 

linija, kuri visu perimetru yra ir sklypo riba.
Sumanymą galima buvo priskirti prie architektūriniuose - urbanistiniuose 

tyrimuose siūlyto “naujo unikalaus užstatymo formavimas”. Toks rezultatas 
galėjo netenkinti architektūros skyriaus “atstatymą”siūlančių reikalavimų.

Projekte siūlyta ne užsakovo pageidaujama 6 apartamentų su autonomiškais 
vertikaliais komunikaciniais mazgais schema, bet dviejų komunikacinių mazgų 
apartamentų schema su kiemeliu ir galerijomis.

Projekto apibūdinimas pagal pagrindinius vertinimo kriterijus
Santykis su kultūros paveldo objektu (senamiesčio teritorija) kurtas pasak 

autorių “atkuriant Salamander pastato formą ir proporcijas”. Rezultatas kaip ir 
kito darbo - “Atminties šešėlis” buvo dviejų (seno ir naujo) tūrių kompozicija.

Idėja išsiskyrė vidinės erdvės (siauro kiemo) panaudojimu, o tai galėjo būti 
traktuojama kaip Klaipėdos senamiesčio struktūros savybė. Šia prasme darbas 
išsiskyrė iš kitų. Tačiau pastato fasadų sprendimams trūko originalumo.

Tūriniu - erdviniu sprendimu toks pastatas gali rasti kalbą su kontekstu, 
bet pietinės pirmo aukšto dalies aklinumas, ir fasadų kompozicinis sprendimas 
tam nepasitarnauja.

Sprendimas pakankamai racionalus planiniais sprendimais, tačiau tokie 
architektūriniai elementai kaip langinės Klaipėdos atšiauriose ir vėjuotose 
sąlygose nėra racionalūs. Tai rodo ir istorinė aplinka.

Bendras įvertinimas
Sprendimas kartu su darbu “Atminties šešėlis” galėjo būti priskirtas 

šiuolaikinės architektūros istorinėje aplinkoje traktavimo būdui.

Istorija + (III vieta)

Atitikimas formaliems reikalavimams
Pateiktas projektas atitiko anonimiškumo ir apimties reikalavimus.
Projektuojamas užstatymas nesutampo su detaliajame plane nurodyta 

statybos linija, kuri visu perimetru yra ir sklypo riba.
Sumanymą galima būvo priskirti prie architektūriniuose - urbanistiniuose 

tyrimuose siūlyto “naujo užstatymo formavimo, remiantis buvusio užstatymo 
parametrais”. Tačiau šio darbo rezultatu labiausiai stengtasi aplikuoti į  
buvusio pastato tūrio ir stilistikos atstatymą papildant naujomis formomis. 
Toks rezultatas galėjo tenkinti architektūros skyriaus “atstatymą”siūlančius 

reikalavimus.
Projekte siūlyta ne užsakovo pageidaujama 6 apartamentų su autonomiškais 

vertikaliais komunikaciniais mazgais schema, bet vienos sekcijos su 6 
apartamentais (dviejuose aukštuose po 3) schema, įrengiant vieną liftą ir porą 
laiptinių (viena iš jų uždaro tipo).

Projekto apibūdinimas pagal pagrindinius vertinimo kriterijus
Santykis su kultūros paveldo objektu (senamiesčio teritorija) darbe 

kuriamas tiesioginio tūrio “atstatymo” priemonėmis, sumoderninat išorės 
tūriniais elementais.

Projekto idėja nėra originali. Tačiau visuomenę, kuriai priimtinas“tie-
sioginio atstatymo” kelias, ji galėtų tenkinti. Nuostabą kėlė vienu metu ir 
atstatymo (pagarbos istorinei formai) siekis ir keistų naujų tūrių įvedimas, 
kuris harmonijos šiai alternatyvai nesuteikė. Tokiu atveju kyla klausimas - kas 
yra vertė autoriams?

Be abejo šis variantas pretendavo į konteksto kūrimo tiesioginio atstatymo 
būdu alternatyvą, tačiau tuo pačiu komplikavo tokį kelią, siūlydamas naujus, 
istorine prasme “nekontekstualius” elementus.

Kaip ir kitame darbe - “Baltas namas” racionalumas buvo tik bandyme 
įtikti konservatyviam visuomenės sluoksniui.

Bendras įvertinimas
Tai akivaizdus konkurentas “Balto namo” idėjai jei būtų renkamasi iš šios, 

“atstatymo” alternatyvos. Įvertinus paveldo saugotojų praktiką “prisidėti” 
prie projektavimo siūlant demodernizuoti autorių siūlymus, kyla mintis, jog 
projektuojant šis kūrinys taip pat gali supanašėti su savo konkurentu (past. 
darbas - Baltas namas) švaraus istorinio tūrio linkme.

Recenzijos išvados
•	 Konkurso konteksto (išeitinės konkurso medžiagos) analizė parodė, kad 

dabartinėje situacijoje vienareikšmišką visiems priimtiną sprendimą 
pasiekti bus sunku. Per daug prieštaravimų galiojančiuose planavimo 
dokumentuose, institucijų ir užsakovo siūlymuose šios vietos scenarijui.

•	 Dauguma šio konkurso darbų neatitinko galiojančio detalaus plano. 
Dažniausiai dėl nenustatyto fakto, jog šiame dokumente statybos linija 
sutampa su sklypo riba.

•	 Akivaizdu kad architektūrinių idėjų konkursas privalo būti rengiamas dar 
iki konkretaus detalaus plano rengimo pradžios. Kitu atveju turimas tik 
formalus dokumentas, kuriame nėra jokio argumentuoto profesionaliai 
sutarto turinio.

•	 Konkurso darbų gausa leidžia išryškinti labai platų alternatyvių galimybių 
ratą šiai vietai. (Nepateikta tik viena alternatyva, nurodyta urbanistiniuose - 
architektūriniuose tyrimuose (S.Stripinienė, L. Bogušas, 2013) - autentiškų 
fragmentų eksponavimas nestatant jokio pastato).

•	 „Atstatymo“ sąvoka reikėtų nepiktnaudžiauti, ateityje rengiant reikalavimus 
architektūriniams sprendiniams. Paprastai tai susiję su pilnu vieno laikmečio 
pastato vidaus ir išorės elementų atkūrimu, atskirais atvejais atkuriama 
netgi funkcija. Visi kiti variantai yra išvestiniai. Tokiu atveju, rengiant 
reikalavimus architektūriniams konkursams ir pasiūlymams, neturėtų 
būti teikiamas selektyvus aiškinimas to kas patenka į šią kategoriją. Tai jau 
architektūrinio konkurso ir komisijos užduotis. Architektūrinis konkursas 
nėra reikalingas siekiant tikro atstatymo (pav 1.). 
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Rekomendacijos konkurso komisijai
•	 Įvertinti visuose darbuose pateiktas idėjas, neatmetant net tų, kurios 

prieštarauja galiojančiam detaliajam planui. Galima organizuoti naujo 
detalaus plano rengimą, jei pagaliau bus rastas tinkamiausias sprendimas 
šiai vietai.  

•	 Nustatyti (kategorizuoti) projektų grupes pagal siūlomus alternatyvius 
scenarijus naujam pastatui istoriniame kontekste, apsispręsti dėl 
perspektyviausio (-ių) iš jų.

•	 Jei išrinkus nugalėtojus, nebūtų darbo, kuris pilnai tenkintų komisijos, 
užsakovo lūkesčius, pasiūlyti tęsti darbą II konkurso etape geriausią 
alternatyvinę kryptį pasiūliusių darbų grupėms. 

•	 Motyvuoti konkurso sprendimus viešu tekstu.

Konkurso komisijos komentaras
Konkurso komisija viešai[6] pakomentavo konkurso rezultatus taip:
“Konkursui pateikti 19 darbų puikiai atskleidė visą spektrą įvairiausių 

sklypo užstatymo variantų: nuo „Salamander“ pastato imitacijos iki objekto 
išplėtojimo į aplinkines viešąsias erdves ir net pretenzijų į naują, Klaipėdai 
nebūdingą, miesto įvaizdžio formantą. Tai dar sykį atskleidė, kad geriausias 
būdas parinkti pastato architektūrą tokioje svarbioje miesto vietoje yra 
konkursas.

Vertinimo komisija susipažino su sąlygomis, recenzentų įvertinimu, 
konkursiniais projektais ir aplankė planuojamą teritoriją (žemės sklypas Žvejų 
g. 2B). Įvertinus visus darbus ir atsižvelgiant į tai, kad planuojamo sklypo 
aplinka nuo „Salamander“ pastato stovėjimo laikmečio yra smarkiai pakitusi 
ir įgavusi naujų verčių, kad šiuo metu aplink sklypą yra didelis pėsčiųjų 
judėjimas, sutvarkytos krantinės, padidėjusi šio objekto erdvinė apžvalga ir tuo 
pačiu reikšmingumas, įvertindama naujo pastato atsiradimo vizualinį poveikį 
kultūros vertybėms ir urbanistiniam senamiesčio audiniui, išrinko geriausiai 
atitinkančius konkurso vertinimo kriterijus darbus.”

Pabaigai
Įvertinus konkurso organizavimo kontekstą, jo eigą, viešus komentarus, 

specialistų įžvalgas ir rezultatus galima teigti kad konkursas savo apimtimi 
ir architektūrinių alternatyvų spektru buvo vienas sėkmingiausių konkursų 
vykusių Klaipėdoje per pastarąjį dešimtmetį. Tačiau, kita vertus, tolimesni 
žingsniai link konkurso laimėtojų darbo realizacijos gana migloti. Per daug 
dviprasmiškas formalusis teisinis-procedūrinis šios vietos kontekstas gali 
architektūrą paaukoti alternatyvaus kompromisinio susitarimo labui.

NETIKSLINGA TIKSLINGA BŪTINA

Rezultatui pasiekti    
naudojami tyrimai ir 

technologijos

Rezultatų kokybę 
lemiantys veiksniai - 
meniniai įgūdžiai 

Pamatuojama
teiginių kategorija

Interpretuojama
teiginių kategorija

Naujo sprendimo
teiginių kategorija

Kultūrologinė sferaTechnologijų sfera

Architektas Edmundas Andrijauskas

Recenzijos parengtos, analizuojant konkurso sąlygų, t.y. techninės 
užduoties, architektūrinių ir paminklosauginių reikalavimų bei galiojančio 
Detalaus plano nuostatas.

Žemiau susisteminti konkurso sąlygų reikalavimai, išskleidžiant techninės 
užduoties, Detalaus plano ir architektūrinių bei pamiklosauginių sąlygų 
pagrindines nuostatas. Kadangi architektūriniai reikalavimai, apibrėždami 
erdvinį-tūrinį pastato sprendimą, orientuoja į autentiškos sklypo struktūros 
regeneravimą, statybą vykdant buvusio užstatymo ribose, žemiau pateikiamas 
autentiško užstatymo aprašas.

Kiekvieno darbo trumpas raštiškas įvertinimas formuluojamas eilės tvarka 
vertinant:
1. Atitikimas (neatitikimas) galiojančiam Detaliajam planui
2. Atitikimą (neatitikimą) architektūriniams ir paminklosauginiams reikalavimams
3. Koreliavimas su užsakovo užduotimi. Funkcinis sprendimas
4. Erdvinis sprendimas, naujai formuojamų erdvių sistema
5. Architektūrinė išraiška

Techninė užsakovo užduotis
•	 Paskirtis – svečių namai
•	 Užstatymo reglamentas – pagal galiojantį Detalųjį planą
•	 Funkcinė struktūra – 6 atskiri blokai au atskiromis laiptinėmis, liftais ir 

techninėmis patalpomis kiekviename. Kiekviename bloko aukšte po 5 gyv. 
kambarius su virtuvė ir WC. Pirmame aukšte (?) taip pat turi būti bloko garažas

•	 Nors ir nėra pateikti bendro ploto reikalavimai, galima apytiksliai 
suskaičiuoti, kad antžeminiuose aukštuose turi būti apie 1620m² 
apartamentų ir apie 400m² pirmame aukšte. Kartu su koridoriais, praėjimais 
tai sudarytų apie 2200m² |bendro ploto (be rūsio).

•	 Rūsyje siūloma numatyti ūkio (?) patalpas
•	 Architektūrinę išraišką siūloma spręsti, atsižvelgiant į aplinkinį užstatymą, 

novatoriškumą (tik medžiagiškume ir spalviniame derinyje). Akcentuotas 
pastato reprezentatyvumas.

Detalus planas
•	 1996 m. Specialusis  Planas – statybos nenumato
•	 Detalusis planas patvirtintas 2001.09.13 numatė statybą tik buvusio 

užstatymo ribose
•	 Detalusis planas,  patvirtintas 2008.04.24:

 - padidino autentišką sklypą nuo 429 m²  iki 761 m²
 - užstatymo liniją išplėtė visose išklotinėse, perlipant autentišką užstatymą (K-1,0)
 -  intensyvumą numatė 4,5, kas maždaug reiškia 3400 m² (be rūsio)
 - numatė pirmojo aukšto atitraukimą krantinės trasoje
 - aukštingumas 17.30 m

Tūrinis sprendimas (autentiškas)

•	 Dviejų tūrių galais sujungtų pastatų, kurių vakarinis žymiai didesnis už 
rytinį korpusą. Šiaurinė abiejų korpusų išklotinė vieninga.

•	 pastatas pilnų trijų aukštų ir pastogės (~ 15m). Bendras pasato plotas galėjo 

Atviras architektūrinių projektinių pasiūlymų konkursas dėl komercinio 
pastato statybos Žvejų g. 2b Klaipėdoje. 
Konkurso apžvalga ir darbų recenzija

[6]  http://www.architektams.lt/

konkursai/atviras-architekturiniu-pro-

jektiniu-pasiulymu-konkursas-del-komer-

cinio-pastato-statybos-zve-

ju-g-2b-klaipedos-mieste/

1 pav. Pastato architektūrinis 

konkursas kaip sprendimo 

paieškos priemonė. 

Tikslingas taikymas.
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būti apie 1200 m² (su pastoge).Užstatymo plotas apie 500 m²
•	 pastato architektūra eklektiška ikimodernistinė. Stilių formuoja 

neorenensancinių formų langų ir jų apvadų ritmas visu pastato perimetru
•	 pastato apdaila – tinkas, stogas – dvišlaitis, pietiniame fasade mansardinis langas

Erdvinis sprendimas (autentiškas)

•	 Erdvinis teritorijos prie „Salamander“ namo sprendimas galutinai 
susiformavo 1926 m., pastačius Laivininkystės pastatą (septynaukštis)

•	 „Salamander“ – šiaurinė siena sutampanti su upės krantine ir kartu su 
Biržos pastatu bei tiltu per Danę maksimaliai įrėminanti upės vaga

•	 kairiojo upės kranto nuo Pilies tilto perspektyva, kurią uždaro „Salamander“ 
frontonas

•	 trikampio skvero erdvė formuojama „Salamander“ namo, Laivininkystės ir 
pastatų Žvejų g. 3; 1 

•	 susiformavusi tūrinė erdvinė struktūra nėra būdinga senamiesčiui ir turėtų 
būti apibrėžiama kaip unikali

•	 šiuo metu erdvinė urbanistinė struktūra dėl tilto ir gatvės (Biržos v.s. 
H.Manto) krypties pasikeitimo ir Biržos pastato nugriovimo iš esmės 
pasikeitusi.

Pateikiamos konkurso laureatų darbų recenzijos.

10. Senojo miesto pulsas
Bendras plotas – 2700 m² + 300 m² rūsyje
Užstatymo plotas – 700 m² (451m²)
H –    17.30 m.
1. Atitikimas Detaliajam planui
 - Pilnai išsemia Detalųjį planą. Pagal brėžinius ir AR statomas ant krantinės, 

t. y. už sklypo ribos (nors makete taip nėra).
2. Atitikimas reikalavimams
 -  Ignoruojamas buvęs užstatymas.

3. Atitikimas užduočiai, planavimas
 - Koridorinė sistema su dviem laiptinėmis ir atskirais apartamentais-bu-

tais. - - - Gaisriniu požiūriu išspręsta.
 - Pakankamai reprezentatyvu
 - Pirmas aukštas – 114 m²  ir parkavimas.

4. Erdvinis sprendimas 
 - Erdviniu požiūriu pastatas formuoja Žvejų gt. Šiaurinę išklotinę ir pratęsia 

Vežėjų gt. Užstatymą. Kaip minėta, pastatas išeina už sklypo ribų šiaurėje 
ir statomas ant krantinės. Tai, žinoma, rimtas nukrypimas, bet semantiniu 
požiūriu pastatas grąžinamas į padėtį siena-krantinė. Tai buvo „Salamader“  
namo išskirtinumas – unikalus Klaipėdai atvejis. Dvigubu vakarų fasadu 
išvengia prastų proporcijų ir puikiai užbaigia krantinės perspektyvą..

5. Architektūrinė išraiška
 - Architektūrinė išraiška grindžiama kontekstu (keramika, fachverkas) ir 

nekvestionuojamo modernizmo santykiu. Stiklo ir keramikos žvynelių 
plokštumų ritmas laužo ilgąjį fasadų masyvą, interpretuodamas esamą 
krantinės užstatymą. Aiškiai išreikštas stilius. Profesionalios detalės.

14. Legenda
Bendras plotas – 2400 m²  + 400 m² rūsyje
Užstatymo plotas -  576  m² 
H –  17.30  m

1. Atitikimas Detaliajam planui
 - Atitinka Detalųjį planą, išnaudoja 80%.

2. Atitikimas reikalavimams
 - Prisilaikoma autentiškos užstatymo linijos tik upės išklotinėjė. 

Interpretuoja senamiesčio užstatymo formas ir medžiagas (krantinė).
3. Atitikimas užduočiai, planavimas
 - 6 blokai su 2 laiptinėmis. Kadangi yra galerija, kiemelyje jungianti 

laiptines (?), evakuacijos klausimas išspręstas. Plano schema nebloga, 
ypač dėl to, kad išnaudoja „tamsias“ dalis kiemeliui (normalūs 
kambariai).

 - Pirmas aukštas sėkmingai išnaudotas restoranui, kavinei ir galerijai, tik 
dalis Žvejų gt. fasado skirta garažams per 2 lygius.

 - Rūsyje techninės patalpos ir parkingas (automatizuotas).
4. Erdvinis sprendimas 
 - Šalia Detalaus plano diktuojamos erdvių sistemos atsiranda dar viena – 

vidaus kiemelis. Kaip ir visų „kregždės uodegos“ vakarų fasado sprendimų 
geras krantinės užbaigimas.

5. Architektūrinė išraiška
 - Architektūrinis sprendimas formuojamas aiškiai atskiriant du tūrius 

– autentišką ir naują – vidiniu kiemeliu. Tas sprendimas aiškiai 
demonstruojamas vakarų fasade. Pritrūko vidinio ryšio (bent jau 
vizualinio) su skveru. Visumoje kiemelis gera idėja. 

 - Motyvuotas vienšlaičių stogų naudojimas. 
 - Masinis langinių naudojimas.
 - Apdaila – keraminės plytos akmuo, metalas. Stogas – skarda.

17. Istorija +
Bendras plotas – 1100 m²  + 335 m² rūsyje 
Užstatymo plotas -  435  m² 
H –  13.30-14.30 m.
1. Atitikimas Detaliajam planui
 - Atitinka Detalųjį planą, išnaudoja 40%.

2. Atitikimas reikalavimams
 - Iš esmės statomas ant buvusio užstatymo linijos (nors lyginant su „Baltu      

namu“ yra platesnis)
 - Idėja – atstatymas su išskirtiniais elementais (laiptinė, konsolės).

3. Atitikimas užduočiai, planavimas
 - Iš esmės viešbutis su 2 laiptinėmis ir 2x3 didžiuliais apartamentais. 

Planas kietas ir nepasiduodantis transformacijoms, netgi šiek tiek 
chaotiškas.

 - Pirmas aukštas skirtas holui-recepcijai, kavinei- barui, komercinėmis 
patalpomis.

 - Rūsyje automatizuotas parkingas.
4. Erdvinis sprendimas 
 - Erdvinis sprendimas iš esmės atkuriantis autentišką erdvių sistemą ir 

paverčiantis trikampę aikštę gyva erdve. Kaip ir visuose šios grupės 
sprendimuose vakarų fasadas gerų proporcijų, užbaigia krantinę.

5. Architektūrinė išraiška
 - Architektūrinis sprendimas paremtas autentiško pastato atkūrimu ir 

keletas stiklinių tūrių kaip modernumo simbolių samplaika. Sprendimas 
perša mintį, kad senai pastatytam namui buvo  rekonstruota stogas ir 
pristatyta laiptinė. Pastatas tinkuojamas, šviesus.
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Architektas Laimonas Bogušas

Konkursą skelbianti organizacija:
Kretingos rajono savivaldybės administracija

Konkurso organizatorius:
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija

Recenzijos struktūra:
1. Bendroji dalis. Ištraukos iš konkurso sąlygų - tikslai ir uždaviniai, sąlygų su 

priedais pagrindinės nuostatos.
2. Projektų vertinimas -  konkursinių projektų apžvalga (formalieji ir 

interpretuojamieji vertinimo kriterijai).
3. Išvados ir rekomendacijos.

Bendroji dalis
 Kretingos rajono savivaldybė inicijavo architektūrinį centrinės miesto 

dalies sutvarkymo konkursą. Konkurso tipas – idėjos konkursas.
Konkurso tikslas – sukurti Kretingos centrinės miesto dalies - Rotušės 

aikštės ir jos prieigų sutvarkymo viziją, pagal kurią būtų galima aikštę pritaikyti 
įvairiems renginiams, numatyti daugiafunkcinį aikštės panaudojimą, įvairių 
(visuomeninių, reprezentacinių) renginių organizavimui, kasdieniniam 
bendravimui, poilsiui, padidinti miesto patrauklumą, visuomeninių erdvių 
saugumą, miesto estetinį vaizdą (Konkurso sąlygų 17 punktas).

Konkurso objektas – esamos urbanistinės erdvės architektūrinė koncepcija 
(vizija). Sąlygose pabrėžiama, kad urbanistinės erdvės fiziniai parametrai ir 
formantai (užstatymas) nėra konkurso objektas (Konkurso sąlygų 18 punktas).

Rengiant konkursinius darbus privaloma vadovautis šiais dokumentais:
1. Patvirtinto Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendiniai 

(Sąlygų priedas Nr. 6); 
2. Kretingos m. Rotušės aikštės (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. 

iki Vilniaus g. 20. (iki tilto) rekonstravimo projekto sprendiniai (Sąlygų 
priedas Nr. 7); 

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros m-jos Klaipėdos teritorinio 
padalinio specialieji paveldosaugos reikalavimai (Sąlygų priedas Nr. 8).

Konkurso uždaviniai (Sąlygų IV skyriaus punktas Nr. 19):
1. Siūlyti architektūrinius, landšaftinius sprendinius pabrėžiančius vietos 

charakterį, savitumą ir išskirtinumą, atspindinčius miesto istorinę raidą, 
suteikiančius aikštei daugiafunkcinį panaudojimą. 

2. Integruoti į bendrą visumą teritorijos gerbūvio elementus, kompleksiškai 
spręsti mažosios architektūros, meninių objektų, vizualinės informacijos 
elementų, išorinės vaizdinės reklamos objektų, dangų, apšvietimo, 
apželdinimo klausimus. Įvertinti aikštėje esančius memorialinius ir 
meninius objektus. 

3. Siūlyti autotransporto, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo pertvarkymo 
sprendinius, numatant transporto priemonių stovėjimo organizavimą. 

4. Aikštėje ir Vytauto gatvėje suteikti prioritetą pėstiesiems, diegti universalaus 
dizaino (aplinkos visiems) principus. 

Kretingos centrinės miesto dalies - rotušės aikštės ir jos prieigų 
sutvarkymo idėjos atviro konkursas
Konkurso apžvalga ir darbų recenzija

5. Sprendinius siūlyti įvertinant teritorijoje ir šalia jos esančius urbanistinius 
traukos taškus, aktyvinant jungtis tarp jų.

Projektų vertinimo kriterijai  (Sąlygų VI skyrius):
1. Kontekstualumas;
2. Funkcionalumas ir universalumas;
3. Racionalumas.

Vertinimo kriterijai abstraktūs, pateikti kaip bendro pobūdžio sąvokos, 
plačiau nekomentuojami. 

Konkurso sąlygose pateikiamas neargumentuotas ir deklaratyvus 
reikalavimas parengti schemą su gretimybėmis (sala, žvyrduobė, Pastauninko 
parkas) akivaizdžiai atsispindi konkursiniuose darbuose – visi darbai formaliai 
atsako į klausimą, tačiau siūlymai beprasmiai.

Tenka pripažinti, kad konkurso dalyvių bandymai atsakyti į iškeltus 
konkurso uždavinius nepažeidžiant detaliojo plano sprendinių akivaizdžiai 
ribojo veiksmų laisvę. Tai lėmė dažnu atveju deklaratyvius konkursinius 
pasiūlymus arba detaliojo plano sprendinių ignoravimą bei siūlymą juos keisti.

Didžiojoje dalyje darbų yra siūlymų keisti neesminius miesto centrinės 
dalies detaliojo plano sprendinius.

Recenzijos autorius pažymi, jog šio konkurso tikslas – išrinkti geriausią 
idėją, koncepciją, kurios pagrindu būtų formuojamas centrinės miesto dalies 
įvaizdis. Techninis siūlomų sprendinių aspektas turi būti įvertintas, tačiau tai 
negali tapti dominuojančiu vertinimo kriterijumi.

Konkursiniai darbai
Konkursui pateikta 11 darbų, kuriuos pagal vertinimo kriterijus ir siūlomų 

sprendinių pobūdį galima suskirstyti į 3 grupes:
•	 Konceptualūs, su aiškiai išreikšta ir suvokiama idėja, siūlantys šiuolaikinius 

teritorijos tvarkymo principus ir priemones. Tai darbai, profesionaliai 
atsakantys į iškeltus konkurso uždavinius ir tikslus: „Aikštės istorija“, 
„Atkurti Patobulinti Sukurti“, „Miesto ID“, „Šifras“.

•	 Santūrius, be aiškiai išreikštos architektūrinės koncepcijos, stokojančius 
konceptualumo, tačiau atsakančius į iškeltus konkurso uždavinius ir tikslus.  
Konkursiniai darbai devizais „Dialogas“, „Istorijos takais“, „Laiko ženklai“, 
„Vakar Šiandien Rytoj“, „Vienas Du Trys“.

•	 Darbai, siūlantys aikštės ir skvero vietoje įkurti parką. Šių darbų autoriai 
centrinę miesto viešąją vietą traktuoja kaip parką.  Nusprendus realizuoti 
bet kurį iš šių projektų tektų nuspręsti, kas yra konkurse nagrinėjama 
teritorija – centrinė miesto aikštė ar dar vienas parkas.  Grupei priskirti 
darbai devizais „Kretingos širdis“, „Kūliais per Kretingą“.

„Aikštės istorija“. Darbe siūloma išlaikyti esamą erdvės skaidymą į skverą ir 
aikštę. Sprendiniais respektuojami istoriniai aikštės raidos etapai ir simboliai – 
aikštės konfigūracija, rotušės vieta, neišlikęs užstatymas.

Darbe stipriai išreikštas aikštės kaip reprezentacinės miesto urbanistinės 
erdvės motyvas. 

Darbas atliktas profesionaliai,  konceptualumas nekelia abejonių. Objektas 
lengvai suvokiamas, kompozicinė idėja išreikšta paprastomis, lengvai 
realizuojamomis priemonėmis, tačiau įtikinamai. Ryšiai su aikštės aplinka 
identifikuojami, sprendiniai kontekstualūs.

Stiprioji darbo pusė – aiškiai išreikštas aikštės reprezentatyvumo aspektas.  
Darbo autoriai pažymi, kad jų siūlomi sprendiniai iš dalies neatitinka DP, 
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tačiau siūloma keisti neesminius sprendinius (asfalto danga keičiama akmenų 
ar kitu grindiniu, į kitą vietą perkelti viešojo transporto stotelę, atsisakyti 
įvažiavimo į aikštę ties PC „Maxima“).

Nepaisant šių trūkumų, projektas yra vienas iš konkursinių darbų - lyderių.
Rekomendacijos darbo tobulinimui – įvertinti galimybę įgilinamoje 

aikštės dalyje įrengti amfi teatrą, laiptuotas terasas, sprendiniui suteikiant 
funcionalumo.

Vertinimo komisijos sprendimu, darbas pripažintas konkurso nugalėtoju.

„Atkurti Patobulinti Sukurti“. Projekte įkūnyta idėja konceptuali, bet 
su deklaratyvumo apraiškomis. Autoriams pavyko rasti kompromisą tarp 
reprezentacinės centrinės miesto aikštės funkcijos ir kasdienių poreikių 
– siūlomi sprendiniai užtikrina būtiną aikštės viešąją (reprezentacija) ir 
utilitariają (kasdienė) funkcijas. Išvengta „tuščio lauko“ įvaizdžio, paprastomis, 
bet moderniomis priemonėmis sukuriant tiek reprezentatyvią, tiek kasdienio 
bendravimo erdvę. Darbo pranašumas – aiškiai išreikštas nagrinėjamos 
teritorijos multifunkciškumas, bendruomeninės (kasdienio bendravimo) ir 
reprezentacinės miesto aikštės koncepcijos. 

Aiškinamajame rašte daug gramatinių, skyrybos ir teksto rinkimo klaidų, 
apsunkinančių teksto suvokimą.

„Miesto ID“. Koncepcijoje siūloma išlaikyti status quo situaciją – aikštę 
su skveru (miesto parku). Skvero dalyje formuojamas parkas - sodas, aikštėje 
akcentuojama buvusios rotušės vieta, formuojamos amfi teatrinės tereno 
plokštumos, įtikinamai pabrėžiami ir įvertinami susiformavę pėsčiųjų judėjimo 
srautai.

Aiškinamasis raštas parengtas kaip deklaracija, kurios didelė dalis teiginių 
neatsispindi brėžiniuose ir schemose. Rašte užsimenama apie galimybę į aikštę 
perkelti Savivaldybės administraciją, tačiau konkretūs siūlymai nepateikiami, 
suvokiant konfl iktą su galiojančiu detaliuoju planu.

Darbas visiškai atsako į iškeltus konkurso uždavinius, siūlomi sprendiniai 
logiški, pateiktos įtikinamos konteksto, gretimybių schemos, analitinė dalis, 
tačiau siūlomi sprendiniai iš dalies neatitinka centrinės miesto dalies detaliojo 
plano sprendinių.

Rekomendacijos darbo tobulinimui –aiškinamajame rašte pateiktus 
teiginius ir sprendinius pavaizduoti brėžiniuose ir schemose.

Vertinimo komisijos sprendimu, darbui skirta 3 vieta.

„Šifras“. Darbas konceptualus ir su labai stipria analitine dalimi. Aiškiai 
identifi kuojama koncepcija, tačiau sprendiniai nepakankamai detalizuoti. 

Darbe pateikta įtikinama miesto CD erdvinės struktūros analizė, tačiau tai 
nepadėjo pateikti įtikinamų sprendinių.

Siūlomais sprendiniais respektuojami istorinės raidos etapais ir struktūriniai 
elementai – rotušė, kvartalas šiauriniame skvere, istorinės datos ir asmenybės

Rekomendacijos darbo tobulinimui – sukonkretinti, detalizuoti siūlomus 
sprendinius. Skvero dalyje įvertinti galimybes suformuoti amfi teatrines 
landšafto pakylas, formuojant kamerines erdves. Aikštės dalies sprendinius 
būtina detalizuoti

Nepaisant sprendinių detalumo trūkumo, darbas yra vienas iš konkursinių 
darbų – lyderių.

Vertinimo komisijos sprendimu, darbui skirta 2 vieta. 

„Dialogas“. Darbui trūksta konceptualumo. Siūloma išlaikyti status quo 
– aikštę ir skverą. Siūlomi sprendiniai formaliai atsako į iškeltus konkurso 

uždavinius, tačiau yra mechaniški ir neįtikinantys, agresyvūs istorinio miesto 
ir konteksto atžvilgiu.

Darbas atsako į iškeltus uždavinius, tačiau sprendiniai mechaniški, 
nekonceptualūs.

Siūlomi sprendiniai logiški, tačiau agresyvūs, trūksta pagarbos teritorijai 
kaip istoriniam miesto centrui, konceptualumo, šiuolaikiškesnio požiūrio į 
siūlomus sprendinius. Projektas atitinka detaliojo plano sprendinius (išskyrus 
požeminę aut. saugyklą), tačiau siūloma architektūrinė išraiška morališkai 
pasenusi.

Rekomendacijos darbo tobulinimui – iš esmės peržiūrėti konceptualiąją 
darbo dalį, įvertinti siūlomų sprendinių fi zinius parametrus ir stilistiką.

„Istorijos takais“. Koncepcijoje siūloma išlaikyti status quo situaciją – aikštę 
su skveru (miesto parku). 

Skvero dalyje formuojamas parkas, aikštėje akcentuojama buvusios rotušės 
vieta, įtikinamai pabrėžiami ir įvertinami susiformavę pėsčiųjų judėjimo 
srautai. Darbas visiškai atsako į iškeltus konkurso uždavinius, atitinka DP 
reikalavimus. Įtikinamos konteksto, gretimybių schemos, analitinė dalis.

Darbas atsako į iškeltus konkurso uždavinius, siūlomi sprendiniai 
logiški, tačiau trūksta konceptualumo, šiuolaikiškesnio požiūrio į siūlomus 
sprendinius, siūloma architektūrinė išraiška morališkai pasenusi. Sprendiniais 
užtikrinamas teritorijos funkcionalumas. Aikštės daliai trūksta universalumo 
kalbant apie kasdienius žmonių poreikius – šios funkcijos stipriai išreikštos 
skvero dalyje.

Rekomendacijos darbo tobulinimui – stiprinti aikštės reprezentacinę 
funkciją, kritiškai įvertinti siūlomų sprendinių estetiką.

„Laiko ženklai“. Vieninga konkurso teritorijos architektūrinė idėja 
nepateikta, dėmesys skiriamas pavienių skulptūrinių elementų teritorijoje 
išdėstymui. Aiškinamajame rašte pateikiama ateityje būtinų atlikti darbų 
struktūra, tačiau konkretūs sprendiniai brėžiniuose nenurodyti.

Darbas neatitinka minimalių apimties reikalavimų, sprendiniais neatsakoma 
į konkurso uždavinius, neįgyvendinami užduotyje suformuoti tikslai, todėl 
bendras vertinimas visų konkursui pateiktų projektų skalėje sunkiai įmanomas.

Bendras vertinimas visų konkursui pateiktų projektų skalėje sunkiai 
įmanomas ir nesąžiningas kitų konkurso dalyvių atžvilgiu.

Atsižvelgus į darbo apimties trūkumus ir konkurso recenzentų komentarus, 
Komisija darbo nevertino.

„Vakar Šiandien Rytoj“. Koncepcijoje siūloma išlaikyti status quo situaciją 
– aikštę su skveru.

Siūlomi sprendiniai chaotiški, neįtikinantys.
Skvero dalies sprendiniai tinkami naujai formuojamam gyvenamųjų pastatų 

kvartalui, bet ne istoriniam miesto centrui. Siūlomas naujas užstatymas, 
nesilaikoma miesto CD detaliojo plano sprendinių.

Aikštės dalies sprendiniai formaliai atsako į konkurso uždavinius, 
deklaruojamas istorinių raidos etapų respektavimas. Stipriai išreikšta aikštės 
reprezentacinė funkcija.

Pateikto darbo sprendiniai funkcionalūs ir racionalūs, tačiau skvero daliai ir 
vakarinei aikštės išklotinei iš esmės neatitinka miesto centrinės dalies detaliojo 
plano sprendinių.

Siūlomi sprendiniai atsako į iškeltus konkurso uždavinius, tačiau bendras 
vertinimas visų konkursui pateiktų projektų skalėje sunkiai įmanomas ir 
nesąžiningas kitų konkurso dalyvių atžvilgiu.
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Atsižvelgus į darbo trūkumus ir konkurso recenzentų komentarus, Komisija 
darbo nevertino.

„Vienas Du Trys“. Koncepcijoje iš principo siūloma išlaikyti status quo 
situaciją – aikštę su skveru (miesto parku). Skvero dalyje formuojamas 
klasikinės kompozicijos parkas, aikštėje akcentuojama reprezentacinė 
funkcija. Konceptualumo darbe sunku įžvelgti, siūlomi sprendiniai atsako į 
iškeltus konkurso uždavinius, tačiau yra  morališkai pasenę. Darbas atsako 
į iškeltus konkurso uždavinius, siūlomi sprendiniai logiški, tačiau trūksta 
konceptualumo, šiuolaikiškesnio požiūrio į siūlomus sprendinius. Projektas 
absoliučiai atitinka detaliojo plano sprendinius, tačiau siūloma architektūrinė 
išraiška morališkai pasenusi.

Rekomendacijos darbo tobulinimui – stiprinti aikštės dalies kasdienio 
naudojimo funkciją, pagal galimybes papildant mažosios architektūros 
elementais – suolais, medžiais., kritiškai įvertinti siūlomų sprendinių stilistiką 
– vengti morališkai pasenusių architektūrinių ir tereno formavimo priemonių.

„Kretingos širdis“. Projektas su aiškiai išreikšta kompozicine idėja - 
formuojamas „klasikinis“, „tradicinis“ parkas.

Darbo autoriai centrinę miesto aikštę traktuoja kaip parką, ignoruojant 
istorinę erdvės raidą ir šiandieninį aikštės rangą. Ignoruojamas istorinis 
kontekstas. Būtinas aiškus atsakymas į klausimą, kas yra nagrinėjama teritorija 
– centrinė miesto aikštė ar dar vienas parkas. Darbe siūlomi sprendiniai 
tinkami žaliųjų zonų - skverų, parkų - teritorijoms, bet ne centrinei miesto 
aikštei. Nusprendus realizuoti projektą tektų ieškoti naujos vietos naujai 
miesto centrinei aikštei.

„Kūliais per Kretingą“. Esamos aikštės ir skvero erdvėse siūloma suformuoti 
nepertraukiamą parką – skverą. Koncepcija aiški ir argumentuota. Stipriai 
akcentuojami istoriniai motyvai ir teritorijos raidos etapai, rotušės vieta. 
Darbas konceptualus ir šmaikštus

Pateikto darbo sprendiniai aikštės daliai iš dalies neatitinka miesto centrinės 
dalies detaliojo plano sprendinių (naujai formuojama automobilių stovėjimo 
aikštelė pietrytiniame aikštės kampe).

Pateiktas darbas vertintinas kaip įdomi teritorijos vizija, koncepcija. 
Lengvas idėjų pritaikymas kitose miesto žaliosiose bendro naudojimo erdvėse.

Rekomendacijos darbo tobulinimui - atsisakius automobilių stovėjimo 
aikštelės ir detalizavus siūlomos koncepcijos sprendinius galima pozityvus ir 
šiuolaikiškas teritorijos sutvarkymo variantas.

Išvados
•	 Konkursui pateikta 11 darbų. Visi darbai pateikti išlaikant konkurso 

sąlygose nustatytus anonimiškumo reikalavimus.
•	 Visuose konkursui pateiktuose darbuose yra tobulintinų vietų. 
•	 Konkurso sąlygos optimalios.
•	 Neargumentuotas ir deklaratyvus reikalavimas pateikti schemą su 

gretimybėmis (sala, žvyrduobė, Pastauninko parkas), nereikalaujant 
konkretizuoti siūlomų teiginių, akivaizdžiai atsispindi darbuose – visi 
darbai formaliai atsako į klausimą, tačiau pateikti siūlymai yra beprasmiai.

•	 Konkurso dalyvių bandymai atsakyti į iškeltus konkurso uždavinius 
nepažeidžiant Kretingos m. centrinės dalies detaliojo plano sprendinių 
akivaizdžiai ribojo veiksmų laisvę. Tai lėmė dažnu atveju deklaratyvius 
konkursinius pasiūlymus arba detaliojo plano sprendinių ignoravimą bei 
siūlymą juos keisti.

•	 Ne mažiau kaip 3 darbų autoriai gali būti identifikuojami išanalizavus 

pateiktų darbų grafinį vaizdą ir atlikimo techniką. Autorystės identifikavimas  
pagal atlikimo manierą nėra šio konkurso problema. Tai yra bendras 
architektūrinių konkursų požymis, kurio fone reikalavimas išlaikyti darbų 
anonimiškumą tampa nelogiškas ir deklaratyvus.

•	 Konkursui pateiktus darbus galima suskirstyti į 3 grupes:
•	 Konceptualūs, siūlantys šiuolaikinius teritorijos tvarkymo principus 

ir priemones. Tai darbai, atsakantys į iškeltus konkurso uždavinius. 
„Aikštės istorija“, „Atkurti Patobulinti Sukurti“, „Miesto ID“, „Šifras“.

•	 Atsakančius į iškeltus konkurso uždavinius, tačiau stokojančius 
konceptualumo. Šiuose darbuose sprendžiami miesto masto 
reprezentatyvumo bei integralumo lokaliame kontekste uždaviniai, nurodyti 
konkurso sąlygose. Šiai grupei priskiriami darbai -  „Dialogas“, „Istorijos 
takais“, „Laiko ženklai“, „Vakar Šiandien Rytoj“, „Vienas Du Trys“.

•	 Konkursiniai darbai, siūlantys aikštės ir skvero vietoje įkurti parką. Tai 
darbai devizais „Kretingos širdis“, „Kūliais per Kretingą“.

•	 Vertinant lyginamuoju principu, projektui keliamus reikalavimus geriausiai 
išpildė projektas devizu „Aikšės istorija“. Su išlygomis teigiamai vertintini 
projektai devizais: „Šifras“, „Atkurti Patobulinti Sukurti“, „Miesto ID“.

Rekomendacijos konkurso komisijai

•	 Vertinant lyginamuoju principu, projektui keliamus reikalavimus geriausiai 
išpildė projektas devizu „Aikšės istorija“. Su išlygomis teigiamai vertintini 
projektai devizais: „Šifras“, „Atkurti Patobulinti Sukurti“, „Miesto ID“.

•	 Pasiūlyta vertinti 9 iš 11 konkursui pateiktų darbų.
•	 Bendroje skalėje nevertinti darbų, neatitinkančių minimalių konkursinės 

medžiagos kiekybės reikalavimų bei turinčių esminių prieštaravimų 
Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendiniams.

•	 Vertinimo komisijai rekomenduojama atsižvelgti į recenzentų pateiktus 
darbų vertinimus.

•	 Konkurso tikslas – išrinkti geriausią idėją, koncepciją, kurios pagrindu būtų 
formuojamas centrinės miesto dalies įvaizdis. Techninis siūlomų sprendinių 
aspektas komisijos turi būti įvertintas, tačiau tai negali tapti dominuojančiu 
vertinimo kriterijumi.

•	 Laikytis principingumo renkant geriausią ir tinkamiausią koncepcijos 
pasiūlymą, prioritetą skirti konceptualios, aiškios architektūrinės idėjos 
išraiškai.

•	 Jeigu išrinkus nugalėtojus nebus darbo, kuris visiškai tenkintų konkurso 
iniciatorių ir organizatorių lūkesčius, pasiūlyti organizuoti II-ąjį 
konkurso etapą teigiamai įvertintų darbų autorių grupėms, koreguojant ir 
detalizuojant darbus pagal išsakytas pastabas.

•	 Vertinimo komisijos sprendimus išdėstyti viešu tekstu su komentarais.
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Architektas Romas Marčius

Konkursą skelbianti organizacija:
Kretingos rajono savivaldybės administracija

Konkurso organizatorius:
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija

1. Kretingos širdis

Siūlomi architektūriniai-landšaftiniai sprendiniai atitinka konkurso sąlygas, 
tikslus ir uždavinius.

Tikslų įgyvendinimas
Projekte siūlomas Rotušės aikštės bei skvero pritaikymas įvairiems renginiams, 

kasdieniam naudojimui, poilsiui. Siūlomi įvairūs universalaus dizaino sprendimai. 
Stiprioji darbo pusė – projekto sprendiniai pasižymi vienisumu, atsižvelgia 

į esamą padėtį, siūlo maksimaliai išsaugoti esamas teritorijos vertybes. 
Projektuojami nauji fontanai, gėlynai, medžiai, smulkioji architektūra, 
padidina aikštės patrauklumą, pagerina miesto estetinį vaizdą.
Koncepcija

„Svarbių aikštės istoriškumo bruožų išsaugojimas ir prarastų atkūrimas, 
funkcinio naudojimo spektro, universalumo išplėtimas formuojant 
daugiafunkcinio naudojimo erdves ir racionalus požiūris į esamų struktūrų 
naudojimo tęstinumą.“ Projekte nuosekliai siekta koncepcijos tikslų 
realizavimo, tačiau kai kurie koncepcijos aspektai liko nepakankamai išplėtoti.
Uždavinių įgyvendinimas

Projekte teritorijos gerbūvio elementai kontekstualiai integruojami į bendrą 
visumą, pagrįstai sprendžiami mažosios architektūros, meninių objektų, dangų, 
apželdinimo klausimai. Didelė reikšmė projekte teikiama aikštėje esantiems 
memorialiniams bei meniniams objektams. Laisvės paminklo vieta keičiama 
nežymiai, paminklą siūloma statyti „vienoje ašyje su Chodkevičiaus paminklu“.

Pozityviai vertintinas pasiūlymas skvero šiaurės rytiniame kampe atkurti Šv. 
Florijono skulptūrą, kuri prieškariu buvo svarbus simbolinis bei kompozicinis 
akcentas. Projekte siūloma iškelti iš aikštės centro automobilių parkavimo 
aikštelę, įrengiant naujas parkavimo aikšteles prie PC „Maxima“ bei prie 
Turizmo informacijos centro. Dabartinę parkavimo aikštelę Rotušės aikštės 
rytinėje dalyje siūloma sumažinti, dalį erdvės numatoma skirti prekybiniams 
paviljonams, kurie gali būti statomi įvairių švenčių bei mugių metu. Pastarieji 
siūlymai gana nuosaikūs tačiau racionalūs.

Projekte išryškinta Vytauto gatvės ašis. Praeityje buvusios gatvės vietoje 
siūloma įrengti pesčiųjų alėją, įrėmintą pergolių su žibintais. Pėsčiųjų alėją 
siūloma pratęsti PC „Maxima“ vidiniu pasažu. Kompozicinę ašį siūloma 
užbaigti už prekybos centro apžvalgos aikštele, iš kurios atsiveria vaizdas į 
Akmenos upės slėnį. Pastarasis siūlymas originalus, tačiau jo realizavimas gana 
komplikuotas.

Silpnoji darbo pusė – architektūrinių-landšaftinių sprendimų, atspindinčių 
Rotušės aikštės urbanistinę raidą, stoka. Projekte siūloma išryškinti buvusios 
miesto rotušės vietą, įrėminant ją vandens baseinu bei eksponuojant istorines 
nuotraukas ant baseino sienos išorinės pusės.

Diskutuotinas atrodo medinių pergolių bei kupolo centre dizainas.

Kretingos centrinės miesto dalies - rotušės aikštės ir jos prieigų 
sutvarkymo idėjos atviro konkursas
Konkurso apžvalga ir darbų recenzija

Landšaftinių sprendinių vertinimas
Vertinant darbą kraštovaizdžio architektūros aspektu, pozityvu yra tai, kad 

autoriai naujus želdinius siūlo pagrįstai, atsižvelgdami į kontekstą ir kuriamą 
aikštės viziją, remdamiesi klasikiniais želdinių komponavimo principais. 
Projekte pastebimas funkcionalumo bei racionalumo principų taikymas.

2. Atkurti+Patobulinti+Sukurti

Siūlomi architektūriniai-landšaftiniai sprendiniai atitinka konkurso sąlygas, 
tikslus ir uždavinius.
Koncepcija

„Atkurti istorinį miesto centro charakterį, patobulinti esamos aikštės 
struktūros elementus ir taip sukurti vientisą miesto ir rajono renginių ir 
kasdienės veiklos zoną.“

Projekte siekta įgyvendinti koncepcijos tikslus, tačiau ne visus tikslus 
sėkmingai pavyko realizuoti projekte, ypač abejonių kelia istorinio miesto 
centro charakterio atkūrimo rezultatas. Rotušės aikštės struktūra ir dizainas 
keičiamas radikaliai, tačiau tai veikiau visiškai naujos erdvinės-planinės 
struktūros kūrimas, o ne buvusio miesto centro charakterio atkūrimas.
Tikslų įgyvendinimas

Stiprioji darbo pusė – siūlomas Rotušės aikštės bei skvero pritaikymas 
įvairiems renginiams, kasdieniam naudojimui, poilsiui. Projekte siūloma 
pakankamai gausi veiklų įvairovė.

Teritorijoje projektuojamos skirtingos funkcinės erdvės: kamerinė erdvė, 
Rotušės alėja, Turgaus erdvė, jungiamoji erdvė, buferinė erdvė.

Kamerinė erdvė projektuojama dabartinio skvero centre. Skvero struktūra 
keičiama nežymiai. Esamų takų susikirtimo vietoje projektuojama apskrita 
aikštelė, kurioje siūloma įrengti nedidelį amfiteatrą, ekspozicijų erdvę, žaidimų 
aikštelę bei krepšinio aikštelę. Siūlomos krepšinio aikštelės vieta diskutuotina, 
kadangi, autoriai projekte šią zoną įvardija kaip pasyvią, todėl aktyvus 
sportavimas greta ekspozicijos erdvės arba amfiteatro gali visiškai nederėti. 
Aktyvi zona siūloma Rotušės aikštės vietoje.

Rotušės alėja (kitaip dar projekte įvardijama kaip „Jungiamoji zona“) skirta 
susitikimams, pasivaikščiojimui, poilsiui. Rotušės alėja apima dalį Vytauto 
gatvės ir tęsiama iki buvusios Paupio gatvės, iki dabartinio PC „Maxima“.

Turgaus erdvė kuriama Rotušės aikštės centrinėje dalyje. Autoriai šią aikštės 
dalį siūlo pritaikyti masiniams renginiams, savaitgalio ar sezoniniams turgams, 
minėjimams. Siūloma išryškinti archeologinių kasinėjimų vietą buvusios 
cerkvės teritorijoje. Tačiau autoriai neužsimena apie čia anksčiau stovėjusios 
rotušės respektavimą.
Uždavinių įgyvendinimas

Siūlomas Rotušės aikštės gausus skaidymas smulkiosios architektūros 
elementais ir želdiniais komplikuoja aikštės, kaip reprezentacinės miesto erdvės 
reprezentatyvumą.

Konkurso sąlygose iškeltas uždavinys – atspindėti miesto istorinę raidą, 
projekte menkai įgyvendintas. Nepažymėta buvusios rotušės vieta, taip pat 
nėra ženklų buvusio užstatymo dabartinio skvero vietoje.

Aikštėje esančių Laisvės paminklo bei Chodkevičiaus paminklo vietas 
autoriai siūlo keisti nežymiai, derinant prie bendros aikštės koncepcijos.

Automobilių stovėjimo aikšteles siūloma iškelti iš Rotušės aikštės. Nauja, 
tačiau ženkliai mažesnė automobilių parkavimo vieta siūloma šiaurinėje 
teritorijos dalyje prie Turizmo informacijos centro pastato.

Autoriai aprašydami universalaus dizaino principus teigia, kad „aikštės 
reljefas nekinta, barjerų nesukuriama“. Pėstiesiems skirta Vytauto gatvės dalis 
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sumažina kliūčių kiekį fizinę negalią turintiems žmonėms. Tačiau detaliau 
universalaus dizaino principų taikymas projekte neaprašomas.
Landšaftinių sprendinių vertinimas

Vertinant darbą kraštovaizdžio architektūros aspektu, galima pasidžiaugti, 
kad autoriai gana nemažai dėmesio skyrė skvero bei Rotušės aikštės želdiniams, 
tačiau siūlomų želdinių gausus ir gana padrikas naudojimas sumenkina 
aikštės reprezentatyvumą bei funkciniu požiūriu dažnai yra nepakankamai 
pagrindžiamas.

3. Vienas, Du, Trys

Siūlomi architektūriniai-landšaftiniai sprendiniai atitinka konkurso sąlygas, 
tikslus ir uždavinius.

Tikslų įgyvendinimas
Projekte pateikti sprendiniai sukuria daugiafunkcinio aikštės panaudojimo 

galimybes, pagerina miesto estetinį vaizdą.
Koncepcija

Siūloma racionali architektūrinė koncepcija, pasižyminti nuosaikiais 
sprendiniais, kurie yra pagrįsti konkurso tikslais bei uždaviniais. Aiškinamajame 
rašte autoriai paaiškina projekto pavadinimo esmę. Vienas – tai reprezentacija, 
du – kasdienis bendravimas, trys – tai funkcionalumas.
Uždavinių įgyvendinimas

Siūlomi architektūriniai, landšaftiniai sprendimai pabrėžia vietos charakterį, 
teikia reikšmės aikštės istorinei raidai.

Teritorijos gerbūvio elementai integruoti į bendrą visumą. Projekte 
sprendžiami mažosios architektūros, dangų, apšvietimo bei apželdinimo 
klausimai. Apšvietimo pasiūlymai skvere nepakankamai pagrįsti. Autorių 
teigimu „...prožektoriniai šviestuvai „mėtomi“ parke po medžių lajomis“.

Esančių aikštėje memorialinių paminklų vietų autoriai siūlo nekeisti, tuo 
rodydami pagarbą juos sukūrusiems autoriams.

Sprendžiant automobilių parkavimo problemą, automobilių statymui 
siūloma pritaikyti rytinę aikštės dalį, atitveriant ją nuo pėsčiųjų erdvės 
dekoratyviniais stulpeliais. Autorių teigimu, tai galėtų būti laikina stovėjimo 
aikštelė, kol nebus įrengtos stovėjimo vietos gretimose teritorijose. Taip pat 
nedidelė aikštelė siūloma įrengti šiaurinėje teritorijos dalyje, prie turizmo 
informacijos centro.

Darbe pateikiamos pagrindinės bei šalutinės dviračių trasos. Autoriai 
dviratininkus kviečia naudotis visa aikštės teritorija. Pėsčiųjų takų išdėstymas 
radikaliai nekeičiamas, siūloma sukurti papildomus takus bei judėjimo kryptis. 
Aikštėje bei Vytauto gatvės tęsinyje prioritetas suteiktas pėstiesiems.
Landšaftinių sprendimų vertinimas

Autoriai projektuodami naujus želdinius teritorijoje, išlaiko esamą 
aikštės charakterį. Projektuodami medžius tiek Rotušės aikštėje, tiek ir 
skvere, komponuoja juos racionaliai. Dabartinio tranzitinio skvero situacija 
sprendžiama gana sėkmingai, papildant skverą įdomesniais takais bei erdvėmis. 
Skvero pakraštyje, ties Rotušės aikšte, siūloma akmens grindinio pagalba 
simboliškai pažymėti buvusį užstatymą. Šie elementai darniai isilieja į bendrą 
skvero kompoziciją bei sustiprina vietos semantiškumą.

Abejonių kelia tankiai sodinamų medžių eilės, juosiančios buvusios Rotušės 
vietą su archeologinių liekanų ekspozicija. Projektuojamų medžių eilės tarsi 
siena atitveria kitas aikštės erdves, tokiu būdu erdvė vizualiai sumažėja ir iš 
aikštės, galima sakyti, lieka tik jos pakraščiai.

4. Aikštės istorija

Projekto sprendiniai atitinka konkurso salygų reikalavimus, tikslus bei uždavinius.
Tikslų įgyvendinimas

Projekto autorių pateikta Kretingos miesto centrinės dalies, Rotušės aikštės ir 
jos prieigų sutvarkymo vizija visiškai atitinka konkurso sąlygose iškeltus tikslus 
bei uždavinius. Projekte numatytas daugiafunkcinis aikštės panaudojimas, 
sprendinių stilistinis bei kompozicinis vientisumas ir pagrįstumas padidina 
miesto centro patrauklumą, pagerina estetinį vaizdą.
Koncepcija

Projektas „Aikštės istorija“ siekia atskleisti bei reprezentuoti Kretingos 
miesto turtingą istoriją ir kartu prisitaikyti prie naujų miesto poreikių. Autoriai 
siūlo atkurti centrinės aikštės, kaip svarbiausios miesto erdvės reikšmę.

Koncepcijoje užsibrėžti tikslai sėkmingai realizuoti projekte. Aikštės erdvė 
tampa monumentalesnė, pabrėžianti istorinį charakterį.
Uždavinių įgyvendinimas

Siūlomi architektūriniai, landšaftiniai sprendimai atspindi miesto 
istorinę raidą. Teritorijos gerbūvio elementai sėkmingai integruoti į bendrą 
visumą. Teritorijoje kompleksiškai spręsti mažosios architektūros, dangų, 
apželdinimo klausimai. Dabartinėje Rotušės aikštėje esantys medžiai šalinami, 
atveriant aikštės centrinę dalį. Medžių praradimas aikštėje kompensuojamas 
projektuojant naujus medžius aikštės rytiniame pakraštyje.

Aikštėje esančių Nepriklausomybės paminklo bei Chodkevičiaus paminklų 
vietos keičiamos, atsižvelgiant į projekto koncepciją bei kompozicinius 
niuansus. Paminklų vietų keitimas sustiprina jų simbolinę prasmę, labiau 
susieja su kontekstu.

Siūlomi autotransporto, dviračių bei pėsčiųjų tinklo pertvarkymo klausimai 
sprendžiami kompleksiškai. Transporto priemonių parkavimo problema 
sprendžiama padidinus esamą aikštelę ties Chodkevičiaus gatve. Stovėjimo 
aikštelė iškeliama arčiau visuomeninių pastatų. Tiesa, stovėjimo aikštelė 
išplečiama skvero teritorijos sąskaita, tačiau autoriai numato išsaugoti ten 
augančius medžius. Aikštės ribose esančios pagrindinės gatvės nuo pėsčiųjų 
atskiriamos apsauginiais stulpeliais. Taip užtikrinamas pėsčiųjų saugumas.

Aikštėje bei Vytauto gatvėje prioritetas suteiktas pėstiesiems. Projekte 
numatytas universalaus dizaino principų taikymas.

Projekte sustiprinti ryšiai su aikštės bei šalia jos esančiais urbanistiniais 
traukos taškais. Pozityviai galima vertinti autorių siūlymą atsisakyti įrengti 24 
vietų automobilių stovėjimo aikšteles kultūros paveldo objektų teritorijoje dėl 
vizualinės taršos.
Landšaftinių sprendinių vertinimas

Įvertinus projektą kraštovaizdžio architektūros aspektu, kaip projekto 
vertybę galima išskirti pasiektą projektuojamos erdvės vientisumą.

Šiek tiek diskutuotinas sprendimas – automobilių stovėjimo aikštelės 
išplėtimas skvero sąskaita. Tačiau, toks sprendimas padeda autoriams atlaisvinti 
nuo automobilių reprezentacinę aikštės erdvę. Taip pat pozityvu yra tai, kad 
autoriai siūlo išsaugoti šioje skvero dalyje augančius medžius, įrengiant šalia 
medžių žalias vejos saleles. Tokiu būdu parkavimo aikštės erdvė išsaugoma 
gyvesnė, humaniškesnė bei labiau susiejama su gretimais želdynais.

Didelis dėmesys projektuojamos teritorijos dangų grafikai taip pat 
vertintinas teigiamai. Nors kai kuriose vizualizacijose, aikštės dangos mozaika 
atrodo per daug aktyvi.

Siūlomi fontanai smagiai pagyvina aikštę.
Laisvės skveras skaidomas keturių tranzitinio pobūdžio takų, kurie 

funcionalūs, skirti pabrėžti buvusiam kvartalo užstatymui. Vertinant skverą 
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vaizdingumo aspektu, jis atrodo gana skurdokai. Tačiau, kita vertus, skveras 
gali būti tobulinamas.

5. Šifras

Projekto sprendiniai aitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tikslus ir uždavinius.
Tikslų įgyvendinimas

Siūlomi sprendiniai sudaro galimybes pritaikyti aikštę įvairiems renginiams, 
numato daugiafunkcinį aikštės panaudojimą.

Architektūriniai, landšaftiniai sprendiniai padidina miesto centro 
patrauklumą, visuomeninių erdvių saugumą, pagerina miesto estetinį vaizdą.
Koncepcija

Istorinės ir šių dienų struktūros sintezė. Interpretacijos metodu kuriamas 
dialogas tarp seno ir naujo.
Uždavinių įgyvendinimas

Projektas išsiskiria sistemiška buvusių ir esamų urbanistinių erdvinių 
struktūrų analize. Analizė padeda išsiaiškinti vietovės tapatumo bruožus. Tai 
sukuria tvirtą pagrindą vietos charakterio išsaugojimui bei stiprinimui.

Miesto istorinės raidos atspindėjimas sukuriamas, respektuojant buvusį 
užstatymą. Istorinis užstatymas – aikštė su pastatu centre, skvero teritorijoje 
- perimetrinis užstatymas. Istorinės užstatymo struktūros koreguojamos pagal 
siūlomą erdvių sistemą. Naujų erdvių formantų kūrimas apjungia istorinio 
užstatymo fragmentus. Aikštė formuojama pagal istorinį modelį – erdvė 
su objektu centre. Projekte šis objektas siūlomas įprasminti kaip įgilinta 
erdvė. Siekiant sukurti semantinį ryšį su buvusiu užstatymu aikštės centre 
demontsruojami atidengti pamatai.

Skvero erdvė formuojama pritaikant smulkių erdvių mastelį. Erdvės 
skaidomos keliais lygmenimis: bendrosios, vidinės, gamtinės. Ribos tarp 
erdvių kuriamos tarp landšafto aukščių modifi kacijas. Tiek aikštės, tiek skvero 
erdvės, ašys bei atskiri elementai susieti kompoziciniais ir funkciniais ryšiais.

Teritorijoje siūlomi gerbūvio elementai integruoti į bendrą kontekstą, 
kompleksiškai sprendžiami mažosios architektūros, apželdinimo klausimai.

Susisiekimo sprendimai numato dviračių takų tinklo plėtojimą. Siūloma 
įrengti dviračių saugojimo aikštelę tarp aikštės ir skvero iš Vilniaus gatvės 
pusės. Patogus pėsčiųjų judėjimas užtikrinamas teritorijoje sukuriant išilginius 
bei skersinius ryšius.

Sprendžiant automobilių stovėjimo aikštelių problemą autoriai numato 
galimybę statyti automobilius aikštės teritorijoje, tačiau dėl to aikštės teritorija 
neskaidoma skirtingomis dangomis. Transporto judėjimo ribas siūloma 
nužymėti 50-50-50 cm matmenų kubeliais. Šis sprendimas funkcionalus 
tačiau gali sukurti monotoniją aikštės pakraščiuose.

Projekto sprendiniai siūlomi įvertinus teritorijoje ir šalia jos esančius 
urbanistinius traukos taškus. Aktyvinamos jungtys tarp jų, pabrėžiant ašis, 
sustiprinami svarbūs vizualiniai ryšiai.

Galima pozityviai vertinti siūlymą nežymiai keisti memorialinių paminklų 
vietas išdėstant juos vienoje kompozicinėje ašyje.
Landšaftinių sprendinių vertinimas

Vertinant stilistiniu bei kompoziciniu aspektais siūlomi sprendimai 
pasižymi vientisa stilistika, kompozija pagrįsta istorinių urbanistinių struktūrų 
šiuolaikiška interpretacija.

Skvero sprendiniai atrodo originaliai, skvero planinė ir erdvinė struktūros 
sukuria įvairovę, kuria nepasižymi esamas skveras. Tokiu būdu siūlomo skvero 
patrauklumas ženkliai padidėja. Gal kiek pasigendama stipresnio susietumo 
aikštės ir skvero.

6. Dialogas

Projekte siūlomi sprendiniai atitinka konkurso tikslus ir uždavinius.
Tikslų įgyvendinimas

Projekto autoriai numato daugiafunkcinį aikštės panaudojimą, vietas 
kasdieniam bendravimui, poilsiui.
Koncepcija

Aikštės sutvarkymo idėja – dialogas. Projekte siekiama įvairių poreikių ir 
norų suderinimo. Autoriai pastebi „kad rengiant viešųjų erdvių projektus dažnai 
trūksta dialogo tarp specialistų ir vietos bendruomenės narių, tarp noro saugoti 
viską kas sena ir poreikio gyventi patogiai, atitinkamai pagal laiko sąlygas“.
Uždavinių įgyvendinimas

Siūlomi architektūriniai, landšaftiniai sprendimai siekia atspindėti miesto 
istorinės raidos fragmentus. Autoriai numato „eksponuoti archeologinį paveldą 
– Rotušės pamatus, juos atkasant ir uždengiant smūgiams atspariu stiklu“. 
Sprendimas didelį plotą uždengti stiklu diskuotinas, gana nefunkcionalus.

Autoriai zonuoja aikštės erdvę į amfi teatro, architektūrinio paveldo 
eksponavimo bei reprezentacinę zoną. Reprezentacinė dalis numatoma rytinėje 
aikštės dalyje bei šalia pėsčiųjų tako, pratęsiančio Vytauto gatvę. Autorių 
siūlomas amfi teatro įrengimas aikštėje, sumažina aikštės vientisumą.

Projekte sprendžiami mažosios architektūros, meninių objektų, dangų, 
apželdinimo klausimai. Chodkevičiaus paminklą autoriai siūlo perkelti 
į skvero centrinę dalį, kurioje kuriama bendravimo erdvė su fontanu ir 
suoliukais pakraščiuose. Skvero takai jungiami kampais, tad judėjimais jais 
ne ypač malonus. Patrauklią aplinką bandoma kurti naudojant skirtingas 
dangų faktūras, skirtingas spalvas – raudoną, pilką, medžio spalvas, mažosios 
architektūros formas – vazonus su augalais, rutulius ir kt.

Projekto autoriai siekdami įgyvendinti „Dialogo“ vizijos principus planuoja 
„naikinti“ medžius Rotušės aikštėje, bei kai kuriuos medžius skvero teritorijoje. 
Tačiau šis siūlymas kaip tik nutolsta nuo dialogo su vietos bendruomene, kuri 
suinteresuota galimybe maksimaliai išsaugoti želdinius, jei ne aikštės centre, tai 
numatant kitas vietas želdiniams.

Sprendžiant transporto priemonių stovėjimo teritorijoje problemą, autoriai 
siūlo atsisakyti dabartinių aikštelių paliekant tik esamą parkavimo vietą 
šiauriniame skvero pakraštyje bei įrengiant požeminę automatinę stovėjimo 
aikštelę skvero šiaurės rytiniame kampe. Iš pirmo žvilgsnio idėja atrodo labai 
patraukli, bet įvertinus ekonominį sprendimo aspektą, galima suabejoti 
pasiūlymo įgyvendinimo realumu.

Abejotinas autorių siūlymas įrengti stacionarias medines pakylas prie 
pagrindinio pėsčiųjų tako, kurios galėtų būti pritaikomos prekybai arba parodų 
organizavimui. Tuščios medinės pakylos atrodytų kaip nefunkcionalūs erdvės 
elementai, smulkinantys erdvę, mažinantys vietos švarumą, estetiškumą.
Landšaftinių sprendinių vertinimas

Pozityvus autorių siūlymas skvero centre sukurti jaukią erdvę su fontanu, bei 
Chodkevičiaus paminklu. Tačiau visumoje skvero patrauklumas padidinamas 
nežymiai. Tuo tarpu aikštė, pašalinus želdinių plotus atrodo gana nykiai.

7. Istorijos takais

Projektas atitinka konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, tikslus bei uždavinius.
Tikslų įgyvendinimas

Projekte numatytas aikštės pritaikymas įvairiems renginiams, daugiafunkcinis 
aikštės panaudojimas. Numatytas teritorijos pritaikymas kasdieniam bendravimui, 
poilsiui. Siūlomi sprendiniai padidina visuomeninių erdvių saugumą.
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Koncepcija
„Kretingos miesto centre sukurti daugiafunkcinę ir patrauklią aplinką, 

primenant šios vietos istorinę reikšmę. Pažymimas buvęs užstatymas ir 
posesijos, buvusios rotušės vietoje eksponuojami seni pamatai bei pateikiama 
informacija susipažinimui su aikštės istorine raida.“
Uždavinių įgyvendinimas

Siūlomi architektūriniai, landšaftiniai sprendiniai siekia pabrėžti vietos 
charakterį, atspindėti istorinę raidą, tačiau siekiant atspindėti istorinę raidą, 
ypač skvero teritorijoje, siūlomi daugiasluoksniai kompoziciniai sprendimai 
komplikuoja erdvės vientisumą.

Teritorijos gerbūvio elementai integruoti į bendrą kontekstą, kompleksiškai 
sprendžiami mažosios architektūros, vizualinės informacijos, dangų, apšvietimo, 
apželdinimo klausimai. Mažosios architektūros dizainas monumentalus, 
pasižymintis vientisa stilistika, tačiau kai kuriose vietose elementų išdėstymas 
reikalauja didesnio pagrindimo.

Teritorijoje siūloma gana daug, tačiau smulkių žalių plotų. Rotušės aikštėje, 
aplink pažymėtą buvusios rotušės vietą, žaliosios salelės pernelyg susmulkintos.

Aikštėje esančių Nepriklausomybės paminklo bei Chodkevičiaus paminklų 
vietos nekeičiamos. Tačiau papildžius paminklų aplinką papildomais 
elementais, tokiais kaip buvusių pastatų vietų pažymėjimas, paminklų aplinka 
netenka buvusio monumentalumo bei kompozicinio aiškumo.

Siūlomi autotransporto, dviračių bei pėsčiųjų takų tinklo pertvarkymo 
sprendimai minimalūs. Transporto priemonių stovėjimo organizavimas 
sprendžiamas iškeliant stovėjimo aikšteles iš dabartinės aikštės, paliekant esamas 
aikšteles aikštės vakariniame pakraštyje bei skvero šiauriniame pakraštyje. 
Sumažintą stovėjimo vietų skaičių siūloma kompensuoti panaudojant aplink 
aikštę esančius sklypus. Šis siūlymas nedetalizuojamas. Aikštėje bei Vytauto 
gatvėje prioritetas suteikiamas pėstiesiems.

Sprendiniai siūlomi atsižvelgiant į šalia esančius urbanistinius traukos taškus.
Landšaftinių sprendinių vertinimas

Projekte siekiama kurti stilistiškai vientisą atskirų teritorijos elementų 
dizainą. Iš dalies tai pavyksta, tačiau kai kuriose vietose siūlomi elementai 
maišo vienas kitam. Tad keleto skirtingų scenarijų naudojimas vietomis 
sukomplikuoja erdves. Pavyzdžiui, skvero centre persipina geometrinės 
formos, žyminčios buvusį teritorijos užstatymą, plastiškos naujų takų linijos 
ir mažosios architektūros objektų išdėstymas. Dėl to susiformuoja chaotiška 
aplinka. Rotušės aikštės centrinė dalis atrodo nepagrįstai susmulkinta daugelio 
smulkių žalių salelių. Daugeliu atveju galima abejoti jų funkcionalumu.

Pagirtinas siekis išlaikyti balansą tarp atvirų ir apželdintų erdvių.

8. Vakar šiandien rytoj

Pateiktas projektas nevisiškai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tikslus 
bei uždavinius.

Projekte yra formalių (plančetų pateikimo) bei konceptualių neatitikimų, 
tokių kaip „urbanistinės erdvės fiziniai parametrai ir formantai (užstatymas) 
nėra šio konkuro objektas“.
Tikslų įgyvendinimas

Projekte numatyta Rotušės aikštę pritaikyti įvairiems renginiams. Iš pateiktų 
vizualizacijų susidaro įspūdis, kad projektuojamos teritorijos estetinis vaizdas 
pagerėja. Vertinant visuomeninių erdvių saugumo aspektą, vienareikšmiškai 
galima teigti, kad pėsčiųjų saugumas ženkliai sumažinamas, kadangi autoriai 
siūlo atkurti buvusią Vytauto gatvę bei organizuoti automobilių judėjimą iš 
visų pusių tiek aplink aikštę, tiek ir apie skverą.

Saugus patekimas į aikštę labai apsunkinamas, kadangi autoriai numato 
galimybę patekti į aikštę tik kertant nereguliuojamas šviesoforų pėsčiųjų perėjas.

Labiau analizuojant siūlomą aikštės išplanavimą, galima konstatuoti, kad 
aikštės estetinis vaizdas suprastėja. Siūlomas aikštės išplanavimas, lyginant 
jį su esamu, pernelyg supaprastinamas, tuo pačiu, ir suprimityvinamas, 
aikštės perimetru išdėstant gatves, automobilių stovėjimo aikšteles, medžius, 
šviestuvus. Didžiąją dalį aikštės autoriai „sulanguoja“ skirtingų atspalvių 
dangomis. Nenumatomos vietos kasdieniam buvimui aikštėje.

Nepagrįstas Nepriklausomybės paminklo vietos keitimas. Galima suprasti 
Chodkevičiaus paminklo vietos keitimą, kadangi dabartinėje paminklo vietoje 
autoriai siūlo atkurti gatvę bei buvusį užstatymą, tad reikėjo surasti paminklui 
kitą vietą. Tačiau Nepriklausomybės paminklo vietos keitimas labai abejotinas. 
Galbūt, autoriai siekė išdėstyti paminklus taip, kad tarp jų (dar siūlomas naujas 
meninis akcentas) plane susidarytu trikampis.

Autoriai išsikelia pagrindinį tikslą „maksimaliai atkurti istorinės aikštės 
erdvę“, ją pritaikant įvairioms reikmėms bei pateikia siūlymus kaip tai 
įgyvendinti. Tarp siūlymų galime rasti tokius kaip „ties Rotušės vieta numatoma 
įrengti lauko kavinę (WC ir mini virtuvė įrengiama rekonstruotame jūriniame 
konteineryje (pamatai neįrengiami))“. Kyla klausimas, ką turi bendro jūrinis 
konteineris ir istorinė Kretingos centro vieta? Jūrinis konteineris tokioje vietoje 
neabejotinai būtų vizualinės taršos objektas.

Projekto autoriai pabrėžtinai deklaruoja, kad siekia atspindėti miesto 
istorinę raidą, tačiau realiai yra kuriama nauja istoriškumo interpretacija, ne 
atspindinti, o labiau nutolstanti nuo tikrosios miesto istorijos.
Uždavinių įgyvendinimas

Kadangi projekte Rotušės aikštė ir buvusio kvartalo erdvės iš principo 
segreguojamos, tai nebėra galimybės kompleksiškai spręsti bendrų 
kompozicinių klausimų. Bendrai bandoma derinti tik smulkesnius elementus, 
tokius kaip smulkioji architektūra, dangos ir panašiai.

Projekto autoriai siūlo autotransporto bei pėsčiųjų takų tinklo pertvarkymus, 
kurie priešingai nei rekomenduojama konkurso sąlygose (Aikštėje ir Vytauto 
gatvėje suteikti prioritetą pėstiesiems), prioritetą Vytauto gatvėje suteikia 
automobiliams.

Pozityvus autorių siūlymas numatantis salos panaudojimo rekreacijai 
galimybes. Pagirtinos autorių pastangos atliekant puikias vizualizacijas, kai 
kurios iš jų atrodo labai patraukliai.

9. Kūliais per Kretingą

Projektas atitinka konkurso reikalavimus, tikslus bei uždavinius.
Tikslų įgyvendinimas

Siūlomi sprendiniai sudaro galimybes daugiafunkciniam aikštės 
panaudojimui, įvairių renginių pritaikymui, kasdieniam bendravimui, poilsiui. 
Tačiau aikštės erdvė gana gausiai skaidoma išdėstant joje akmenis, želdinius. 
Siūloma įrengti automobilių stovėjimo aikšteles vakariniame bei pietiniame 
aikštės pakraštyje. Tai, kartu su kitais siūlomais aikštės elementais, sumažina 
aikštės erdvę, aikštės reprezentatyvumas sumažėja.

Projekte aikštės ir skvero erdvės persipina, sukurdamos įdomią vientisą 
kompoziciją, bet, tuo pačiu, aiškių ribų stoka sumažina aikštės ir skvero 
funcionalumą. Siūlomi sprendimai dalinai pagerina visuomeninės erdvės 
saugumą, miesto estetinį vaizdą.
Koncepcija

„Kūliais per Kretingą – siekiama parodyti bei susieti esamą Kretingos 
miesto centrinės aikštės bei prieigų istoriją ir nūdienas. Pritraukti į miesto širdį 
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daugiau žmonių, pagyvinti ir reprezentuoti Kretingą, sukurti darnią, patogią ir 
jaukią aplinką ne tik gyventojams, bet ir miesto svečiams.“

Projekto autoriai nuosekliai siekia koncepcijos tikslų, tačiau kai kuriuos 
užsibrėžtus tikslus nevisiškai pavyksta pasiekti. Galima suabejoti siūlomos 
aikštės patogumu ir jaukumu, ypač toje vietoje kur gausiai išdėstyti akmenys.
Uždavinių įgyvendinimas

Siūlomi architektūriniai, landšaftiniai sprendimai nežymiai atspindi miesto 
istorinę raidą. Istorijai atspindėti pasirenkamas akmuo, kaip vietos charakterį 
pabrėžiantis elementas. Autoriai sprendžia gerbūvio elementų integruotumo, 
mažosios architektūros kompleksiškumo, meninių objektų, apželdinimo 
klausimus. Autorių siūlomos drąsios idėjos, numatančios galimybę aikštėje 
reikštis menininkams (skulptoriams) taip pat miesto gyventojams bei svečiams.  
Tačiau tiksliau nenurodoma kuri vieta numatyta plenerams, kūrybinėms dirbtuvės.

Projekte siūloma pertvarkyti autotransporto, dviračių, pėsčiųjų takų tinklą. 
Numatyta iškelti automobilių parkavimo aikšteles iš aikštės centro bei įrengti 
naują aikštelę aikštės vakariniame pakraštyje ir pertvarkyti esamą aikštelę 
pietiniame aikštės pakraštyje.

Pėsčiųjų takų tinklas sutankinamas, atsižvelgiant į pagrindines pėsčiųjų judėjimo 
kryptis. Tačiau funkciniu poreikiu pagrįstas takų išdėstymas nesumažina skvero 
tranzitinio pobūdžio. Aikštėje ir Vytauto gatvėje prioritetas suteikiamas pėstiesiems.

Projekte autoriai įvertina teritorijoje ir šalia jos esančių urbanistinių traukos 
taškų reikšmę, aktyvinamos jungtys tarp jų.
Landšaftinių sprendinių vertinimas

Vertinant siūlomą aikštės išplanavimą, diskutuotinas atrodo perdėtas 
teritorijos geometrizavimas. Tiek aikštės, tiek ir skvero plane sukuriama 
nemažai trikampių formų, kurios nesuteikia harmonijos ir jaukumo erdvei. 
Skvere ypač reikėtų vengti nedėkingų kraštovaizdžio aspektu trikampių formų.

Pagirtinas autorių siekis kurti vientisos stilistikos erdvę, pasitelkiant takų 
tinklą, želdinius, dangas, smulkiosios architektūros elementus.

10. Miesto ID

Projektas pilnai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tikslus ir uždavinius. 
Projektas išsiskiria sprendinių kontekstualumu, idėjų gausa bei racionaliu pozityvumu.
Tikslų įgyvendinimas

Autorių kuriama originali vizija, pagal kurią aikštę galima pritaikyti 
įvairiems renginiams, numatomas daugiafunkcinis aikštės panaudojimas 
įvairių renginių organizavimui, kasdieniam bendravimui, poilsiui.

Siūlomi sprendiniai neabejotinai padidina miesto patrauklumą, 
visuomeninių erdvių saugumą, pagerina miesto estetinį vaizdą.
Koncepcija

„Kretingos Rotušės aikštės vizija – miesto ID (identitetas) – miesto aplinkos 
įspūdis, traukiantis skirtingas asmenybes čia atvykti, likti ir prisidėti kuriant 
gerovę ir džiugesį kartu – tiek miesto piliečius, tiek ir svečius.“ Projekto 
koncepcija apima platesnį nei architektūros problemų lauką. Iš to, galima daryti 
prielaidą, jog autoriai labai įsigilino į svarbiausius miesto identiteto veiksnius.
Uždavinių įgyvendinimas

Siūlomi architektūriniai, landšaftiniai sprendimai, pabrėžia vietos 
išskirtinumą, subtiliai atspindi miesto istorinę raidą.

Teritorijos gerbūvio elementai sėkmingai integruojami į bendrą visumą, 
kompleksiškai sprendžiami mažosios architektūros, meninių objektų, vizualinės 
informacijos elementų, želdinių klausimai. Autoriai siūlo istorinės rotušės vietoje 
sukurti savotišką forumą. Forumo centre numatoma erdvė renginiams.

Aikštėje esantys memorialiniai paminklai išdėstomi vienoje kompozicinėje 

ašyje, sukuriant „Atminties ašį“. Paminklų vietos keičiamos nežymiai, tuo 
pačiu, kiti aikštės elementai pagarbiai atitraukiami, kad netrikdytų dėmesio.

Buvusio istorinio kvartalo vietoje esantį skverą autoriai siūlo transformuoti 
į miesto sodą. Sodą numatoma atriboti perregimu aptvėrimu. Sode siūloma 
paįvairinti reljefą, sukuriant kylančias ir besileidžiančias kalveles, kurios turėtų 
suskaidyti didelį plotą į intymiasnias, jaukias erdves, skirtas aktyviems vaikų 
žaidimams, ramiam senjorų poilsiui. Dalyje sodo numatoma įrengti rožyną. 
Ši idėja labai sveikintina, kadangi istorinis rožynas Tiškevičių parke vis dar 
neatkurtas, o tai yra svarbus miesto identiteto fragmentas. Dar galima pridurti, 
kad sodas vasarą prisipildytų subtiliausių kvapų. Tai dar labiau sustiprintų 
miesto centro patrauklumą.

Miesto sodo idėja puikiai dera su tokiomis miesto įžymybėmis kaip 
„Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai“ bažnyčia ir jos aplinka, 
vienuolyno sodais, Tiškevičių parku ir kitais miesto želdynais. Miesto sodas 
prasmingai papildytų vertingą miesto želdynų sistemą. Originali autorių 
mintis panaudoti sode Kretingos medinių žaislų fabriko legendą.

Siūlomi autotransporto, dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo pertvarkymo pasiūlymai 
racionalūs ir pagrįsti. Sprendžiant stovėjimo aikštelių problemą, siūloma mažinti 
ir skaidyti automobilių sustojimo aikšteles, papildant jas landšafto ir mažosios 
architektūros elementais. Vytauto gatvėje prioritetas suteikiamas pėstiesiems. 
Autoriai siūlo daugiau dėmesio skirti pėstiesiems centrinėje miesto dalyje. „Tuo 
tikslu įrengiamos patrauklios dangos, krypčių ženklai rodantys atstumą, laiką 
ėjimui pėsčiomis, suoliukai, apšvietimas, taikomi universalaus dizaino principai, 
vengiant kliuvinių silpniausiems visuomenės nariams.“

Visumoje darbas pasižymi kompleksiškumu, įvertinami teritorijoje ir šalia 
jos esantys urbanistiniai ir kraštovaizdiniai traukos objektai, aktyvinamos 
jungtys tarp jų. Pavyzdžiui, autoriai siūlo labiau panaudoti Akmenos upės 
pakrantes pasivaikščiojimui tose vietose kur tai įmanoma, nuo pėsčiųjų tilto 
link Šaltinių slėnio bei Salos prieigose.
Landšaftinių sprendinių vertinimas

Pateiktas projektas vertingas idėjų originalumu, pagarba praeities ir 
esamam kontekstui. Autorių siūlomos Miesto sodo idėjos realizavimas puikiai 
papildytų ypač vertingą Kretingos kraštovaizdžio „perlų“ (tokių kaip Renesanso 
bažnyčios ir pranciškonų vienuolyno su sodais ansamblis, Tiškevičių parkas ir 
oranžerija, Akmenos upės slėnis, Pastauninko parkas ir kt.) kolekciją.

Pozityvus sprendimas Rotušės aikštėje, respektuojant aikštės istoriją, 
nešalinti esamų medžių arba tai daryti tik būtinu atveju.

Siūlomas fontanas aikštėje sėkmingai padidintų erdvės gyvybingumą, 
suteiktų šiai vietai papildomos dinamikos ir efektingumo.

Suprantama, kad siūlomo miesto sodo dizainas dar pernelyg konceptualus 
(to pakanka idėjos konkursui). Norint pasiekti kompozicinės sodo harmonijos, 
jis dar turėtų būti tobulinamas.

11. Laiko ženklai

Pateikta medžiaga neatitinka konkurso sąlygose keliamų reikalavimų, tikslų 
bei uždavinių. Plančetuose pateikta vizualinė medžiaga sunkiai skaitoma, 
neatitinka formalių reikalavimų. Aiškinamojo rašto tekstas nesistemiškas, 
mažai dėmesio skiriama sprendinių pagrindimui.

Darbe nesprendžiami teritorijos kompleksiškumo, kontekstualumo, 
vientisumo klausimai, dėmesys sutelkiamas į atskirus elementus, kurių 
atsiradimas daugeliu atveju, nesant bendros koncepcijos, yra nepagrįstas.

Siūlomi objektai neatitinka funkcionalumo, racionalumo kriterijų.
Visumoje, darbas palieka neišbaigtumo įspūdį.
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UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų 
tako rekonstravimo atviras projekto konkursas
Konkurso apžvalga ir darbų recenzija

Architektas Mantas Daukšys

Bendroji dalis 

UAB „Naujasis turgus“ (Taikos pr. 80, Klaipėda) lauko paviljono ir 
pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo atviro projekto konkursas (toliau 
– konkursas) suorganizuotas UAB „Naujasis turgus“ (pagrindinė akcininkė 
-Klaipėdos miesto savivaldybė) iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos 
architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija. 

Konkursas paskelbtas 2014-09-15 d., darbų pateikimo termino pabaiga 
-2014-11-14 d., pasiūlymams parengti skirta 2 mėnesiai. Konkurse dalyvauti 
galėjo asmenys, turintys teisę verstis projektavimo veikla ir atitinkantys 
kvalifi kacinius reikalavimus. Konkursas organizuojamas vadovaujantis LR 
Viešųjų pirkimų įstatymu, jo rūšis – atviras projekto konkursas.

Konkursu nagrinėjama teritorija yra pietinėje miesto dalyje besiformuojančio 
visuomeninio – prekybos ir paslaugų centro aplinkoje. Greta nėra valstybės ar 
savivaldybės saugomų teritorijų ar objektų. 

Konkurso tikslas: rasti geriausiai konkurso sąlygas tenkinantį ir 
įgyvendinimui tinkamą architektūrinį UAB „Naujasis turgus“ (Taikos pr. 80, 
Klaipėda) lauko prekybos paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo 
sprendimą.

Konkurso uždaviniai: 
•	 išnagrinėti UAB „Naujasis turgus“ teritorijoje esančio lauko prekybos 

paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako erdvės rekonstravimo galimybes;
•	 atrinkti geriausią UAB „Naujasis turgus“ teritorijoje esančio lauko prekybos 

paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako rekonstravimo architektūrinį 
pasiūlymą ir projekto rengėją.

Konkurso sąlygose nurodyta, kad norima:
•	 kokybiškai ir kiekybiškai atnaujinti Klaipėdos miesto naujojo turgaus 

teritoriją, 
•	 padidinti turgaus aplinkos ir teikiamų paslaugų patrauklumą esamiems ir 

potencialiems lankytojams;
•	 paskatinti didesnį prekybos vietų užimtumą;
•	 pagerinti prekiautojų (smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų, ūkininkų ir 

kt.) darbo sąlygas.

Konkurso objekto pristatymas
Teritorijoje galiojančiu Klaipėdos miesto bendruoju planu numatyta 

komercinės paskirties objektų teritorija, detaliuoju planu, patvirtintu 
1998-10-22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 175, 
teritorijoje suplanuota statybų programa yra įgyvendinta (išskyrus naujos 
daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės statybą prie šiaurinės sklypo 
ribos).

Turgavietė (objektas) pėsčiųjų taku padalintas į dvi dalis, prie tako yra 
pastatų, nepriklausančių UAB „Naujasis turgus“.  Objekte prekiaujama: 
1.  dviejuose uždaruose paviljonuose (halėse), 

2.  kiemo pastogėse prekybai, 
3.  tiesiogiai iš automobilių prie pagrindinio tako,
4.  privačios nuosavybės statiniuose prie pagrindinio tako,
5.  kioskuose prie Taikos prospekto.

Šios prekybos vietos tarpusavyje nėra sujungtos, prekiautojai  kiemo 
pastogėse neturi buitinių patalpų,pagrindinis pėsčiųjų takas ir antrasis 
pateikimas prie kiemo pastogių – nereprezentatyvūs, nepritaikyti prekybai.

Konkursinių darbų (pasiūlymų) pristatymas
Abu konkursui pateikti darbai išpildė konkurso sąlygose keltus reikalavimus.  

Abu akcentuoja vietos gyvybingumo stiprinimo priemones, siekia universaliau 
išnaudoti erdves, naudoti ekologiškas statybines medžiagas apdailai.

Projekte „Baltasis paviljonas“ papildomai stipriau akcentuojama: 
•	 teritorijos funkcinio zonavimo įvairovės galimybės, variantai.
•	 prekybos paviljonų (vietų) konstravimo alternatyvos, variantų įvairovė 

(pateikti 7 galimi moduliai);
•	 įeigos į turgavietę vizualiai paryškinamos architektūrinėmis 

priemonėmis, stipriau išvystomas antrasis patekimas (Giraitės gatve) 
prie kiemo paviljono;

•	 detalizuotas statybos etapiškumas;
•	 turgaus pritaikymas renginiams ir universalesniems scenarijams 

numatytas tako erdvėje ir prie tako išplečiamoje aikštėje;
•	 formuojama ir išplečiama atvira pėsčiųjų tako jungtis su gyvenamaisiais 

kvartalais vakaruose. Numatyta galimybė ją perdengti savarankišku 
stogu, akcentuojamas čia formuojamos aikštės patrauklumas pėstiesiems.

Projekte „Šiandien turgus“ papildomai stipriau akcentuojama:
•	 projektuojamo paviljono – stoginės universalumas, artiumo tipo erdvė 

centre, jos patrauklumas pėstiesiems.
•	 pagrindinis praėjimas integruojamas į turgaus erdvę, tampa paviljono 

pastato dalimi,
•	 ženkliai padidinamas prekybos vietų skaičius,
•	 pasiūloma išsaugoti dalį esamos stoginių konstrukcijos,
•	 kuriamas išraiškingas, unikalaus dizaino paviljono siluetas,
•	 pasiūlomas viešos erdvės prie Taikos prospekto pertvarkymas, tobulinant 

želdynus, pasiūlant mažosios architektūros elementus (pvz. laikrodį),
•	 esama privažiavimų – ryšių sistema keičiama nežymiai.

Abiejuose pateiktuose pasiūlymuose numatytų programų įgyvendinimui 
reikalingas teritorijų planavimo dokumentų koregavimas, numatant naujas 
užstatymo zonas, ribas. Abi pateiktos koncepcijos skaičiuojant preliminariai 
(pagal skelbiamus statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius 
rodiklius) turėtų viršyti konkurso organizatoriaus numatytą investicijų sumą 
(~ 2 mil. Lt.), bet abi pateiktos koncepcijos yra vertos realizavimo ir gali būti 
tobulinamos.

Konkurso organizatoriui ir komisijai siūloma pratęsti bendradarbiavimą, 
siekiant geriausio rezultato realizuojant pasirinktą pasiūlymą. Projektavimo 
metu atliktus pasirinkto pasiūlymo pataisymus ir papildymus svarstyti 
vertinimo komisijoje, tobulinti pagal jos pastabas. Siūloma kartu su komisija 
ieškoti ir siūlyti variantus realizavimo etapams, gretimų erdvių tvarkymui, 
tuo pačiu argumentuojant ir savivaldybės prisidėjimo poreikį, tvarkant ir 
tobulinant miesto pietinės dalies visuomeninį prekybosir paslaugų centrą.
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Architektas Petras Džervus

ignoruoja esamą kontekstą. 
UAB „Naujasis turgus“ skelbiamo architektūrinio konkurso atveju, 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, turi visus svertus sudaryti 
sąlygas maksimaliai urbanistinei-architektūrinei kokybei pasiekti. Visgi 
pateiktose UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų 
tako rekonstravimo atviro projekto konkurso sąlygose ir techninėje užduotyje 
suformuluoti reikalavimai analizuojamą kompleksą, su naujai projektuojama 
dalimi, praktiškai atriboja nuo esamo urbanistinio konteksto, neakcentuoja 
šio turgaus koplekso vietos ir reikšmės[2]. Šio konkurso rėmuose urbanistinė 
orientacija paliekama konkurso dalyvių kompetencijai.

Turgus
Kiekviename mieste turgus yra viena iš tradicijas išlaikančių visuomenės 

veiklos formų. Tai unikalus funkcijos materializavimosi urbanistinėje aplinkoje 
modelis, nepriklausomai nuo turgaus su(si)kūrimo būdo. Klaipėdos naujojo 
turgaus atvejis yra priskirtinas prie planingai sukurtų objektų XX a. masinės 
statybos rajonuose, skirto ne tiek tradicinių veiklų tęstinumui, bet greičiau 
išspręsti laikmečiui būdingas buitinio aptarnavimo poreikio problemas. Nors 
šio konkurso apimtyje ieškoma sprendimų „minkštajai“ komplekso daliai, 
urbanistinės kompozicijos formavimo priemonės (fizinės erdvinės struktūros 
stiprinimas, reikiamo įvaizdžio kūrimas, srautų suvaldymas ir nukreipimas ir 
kt.), objekto santykyje su aplinkinėmis teritorijomis, negali būti ignoruojamos.

Vertinimo metodika
UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako 

rekonstravimo atviro projekto konkursiniai darbai šioje recenzijoje vertinami 
pagal pagrindinius organizatoriaus pateiktus projektų vertinimo kriterijus 
(konkurso sąlygų 75 punktas, 4 lentelė):

Architektūrinės idėjos originalumas. Projekto idėjos (koncepcijos) 
originalumas, vizualinis ženkliškumas ir teigiamas poveikis vietovės (masinės 
statybos gyvenamojo rajono kvartalo) įvaizdžiui ir gyvybingumui.

Pagrindinio pėsčiųjų tako erdvės funkcinis universalumas ir architektūrinė 
kokybė. Pagrindinio  pėsčiųjų tako panaudojimo universalumas, siūlomos 
erdvinės struktūros ir jos elementų kokybė ir dermė – integracija ir kokybinis 
papildymas – su aplinkiniu architektūriniu (užstatymas) ir urbanistiniu 

[1]  Miestas visą laiką keičiasi. 

Rekonstrukcija <...> yra natūralus 

besivystančio miesto reiškinys. 

(Šešelgis, K. Miestų ir rajonų 

planavimo pagrindai. I dalis. Vilnius: 

VISI, 1970. – 160 p.).

[2] Klaipėdos naujasis turgus – tai 

utilitarios funkcijos objektas, masinės 

statybos gyvenamojo rajono 

visuomeninio-buitinio aptarnavimo 

centre (pagal socialistinių laikų 

urbanistinės tipologijos traktuotę), kurį 

sudaro paraleliai Taikos prospektui 

išdėstyti stambūs visuomeniniai 

objektai. Objekte išsaugota 

pagridinė funkcija suteikia teisę būti, 

bet neatleidžia nuo atsakomybės 

tinkamai reaguoti į besikeičiančią 

užstatytą aplinką, vertingiausius 

struktūros elementus, besikeičiančius 

visuomeninius poreikius (teisė į erdvės 

kokybę, teisė į švarią aplinką ir t.t. žr. 

Europos urbanistikos chartija). 

Miestas
Klaipėdos mieste identifikuojamas deklaratyvus miesto savivaldybės 

administracijos siekis vienaip ar kitaip naujos statybos procesuose siekti 
darniosios urbanistinės plėtros principų aktualizacijos. Iš vienos pusės yra 
siekiama vadovautis fundamentaliais urbanistinės logikos teiginiais, kuriuos 
Lietuvoje suformulavo dar prof. K. Šešelgis[1] - pagal galimybes (dažnai 
fragmentiškai) siekiama fiziškai pagerinti miesto struktūrų dalis, rekonstruojama 
esamų miesto dalių infrastruktūra, imantis strateginių projektų nepamirštamas 
architektūros vaidmuo, tam skelbiami architektūriniai konkursai ir t.t. Iš kitos 
pusės, dažnu atveju yra ignoruojamas natūralus konkrečių urbanistinių-ar-
chitektūrinių klausimų kompleksiškumas. Situacijos įvertinime ir sprendimo 
paieškoje dažnai vadovaujamasi tik taškiniu objekto matymu, kuris neleidžia 
siekti didesnio integralumo miesto rajone, nekuria urbanistinės vertės, 

UAB „Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų 
tako rekonstravimo atviras projekto konkursas
Konkurso apžvalga ir darbų recenzija

(lankytojų srautai ir juos generuojantys traukos objektai) kontekstu.
Lauko prekybos paviljono funkcionalumas ir funkcinis – technologinis 

pagrįstumas. Lauko prekybos paviljono rekonstrukcijos racionalus planinis 
sprendimas ir funkcinis – technologinis pagrįstumas, prekybos vietų įvairovė.

Projektų vertinimas

1. Šiandien turgus
Šis darbas įdomus pirmiausia tuo, jog turi savyje nemažai gerų intuityviai 

sugeneruotų sprendinių, kurie kokybine prasme lenkia projekto apimtyje 
išdėstytus argumentuotuosius sprendinius. Tai kuriamų lokalių erdvių 
uždarumas, stambaus komplekso suminkštinimas nesudėtingų architektūrinių 
formų pagalba, susišaukimas su vakaruose ir pietuose esančių gretimybių 
užstatymo tipologija, ir t.t. 

Deja, bet pateiktų sprendinių argumentacija yra silpnoji darbo dalis. 
Idėją bandoma sieti su romantiškosiomis turgaus veikėjų patirtimis, utilitarų 
uždavinį bandoma spresti ne profesiniais įrankiais, bet fragmentiškai, per 
atsietus įvaizdžius. 

Projekto „Šiandien turgus“ idėja nėra lengvai identifikuojama, o 
koncepcijoje(-ijose) yra pasiklysta, jų sutinkame net 3(!)[3]. Autorių teiginys, 
kad pasiūlytas turgaus plėtros metodas yra unikalus ir analogo neturintis, 
neatlaiko kritikos – net ir šiaurės šalyse prekyba atvirame ore ir galimybė 
turiningai praleisti laisvalaikį (poilsio skveras, žaidimų aikštelės ir kt.) daugiau 
ar mažiau yra neatsiejami. 

To pasekoje matome, kad projekto kontekstualumas yra neidentifikuotas, 
vietomis kontekstas apskritai ignoruojamas. Todėl peršasi mintis, jog pats 
sprendinys ir jo metodas nėra blogas savaime, tačiau lygiai taip pat sėkmingai 
gali egzistuoti ir kitame kontekste. 

Formaliai pateiktas projektas atitinka pagrindinius privalomuosius 
konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus. Grafinė 
projekto dalis pateikta itin reprezentatyviai. 

Teigiami aspektai
1. Nors ir pasiklysta urbanistinės erdvės tipologijoje[4], sprendžiamas įėjimo į 

turgaus kompleksą vietos akcentavimas. Sveikintinas konceptualus lokalios 
vertikalės – laikrodžio – sprendimas. 

2. Stogais kuriama vizualiai uždaro tipo turgaus prekybvietė.
3. Architektūrinėmis priemonėmis turgaus lankytojas, nepriklausomai nuo 

prekybos intensyvumo, yra įtraukiamas į vidinę prekybvietės erdvę. 
4. Siūlomi alternatyvūs veiklos scenarijai esant skirtingo intensyvumo srautui.
5. Siūlomas lakoniškas prekybai skirtas inventorius, kuris esant poreikiui gali 

būti keičiamas. 
6. Lauko prekyba organizuojama po perdengta prekybvietės dalimi, kuriai 

siūlomos aiškios ir nesudėtingai įgyvendinamos architektūrinės formos.
Neigiami aspektai
1. Lauko prekybvietė traktuojama kaip neintegrali viso prekybos komplekso 

dalis. Ryšiai su kitomis komplekso dalimis sunkiai identifikuojami. 
2. Siūloma neaiški vidaus erdvių sistema – alėja pertraukiama naujai 

projektuojama stogine, nors toliau sveikintinai vakarų kryptimi pratęsiama 
tiesioginiu ryšiu į riboto eismo Medvėgalio g. atkarpą.

3. Esami statiniai (Taikos pr. 80D, 80B) nėra tikamai įkomponuoti į bendrą 
architektūrinę koncepciją. 

4. Galimi alternatyvūs turgaus scenarijai lieka deklaratyvūs, nepademonstruojami. 
5. Nėra numatyta jokių saugaus naudojimosi vaikų žaidimo aikštele priemonių. 

[3] Pagal autorius, projektas turi net 

3 koncepcijas. Aiškinamajame rašte 

randamos nuorodos į pagrindinę 

naujos lauko prekyvietės (1) ir 

architektūrinę (2) kocepcijas, 

planšetuose pridedama pagrindinė 

lauko turgavietės rekonstravimo 

koncepcija (3). 

[4] Pagal autorius – aikštė, nors 

akivaizdu, kad tik esamo prospekto 

erdvinio kanalo išplatėjimas.
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6. Stacionariam prekybvietės  uždengimui naudojamos stoginės aukštis 
vietomis pakeliamas į 7 m aukštį, tai nelogiška nei apsisaugojimo nuo 
klimatinio poveikio, nei statinio priežiūros aspektais.

7. Stacionarios prekybos vietos išdėstytos labai monotoniškai, tai trikdo 
orientavimąsi erdvėje. Iš dalies tai pateisinama racionalumo siekiu, tačiau 
neaišku, kodėl tiek daug laisvos erdvės paliekama tarp stacionarių modulių 
(inžinerijos kaštai, rentabilumo klausimas).

8. Siūlomas mobilių prekybos vietų išdėstymas technologiškai nepagrįstas 
ir nebūtinai atitinka realius prekiautojų poreikius, kurie priklauso nuo 
specializacijos ir/ar atidirbtų veikimo schemų.

Išvada
Darbo koncepcija laviruoja tarp abejotinos argumentacijos ir intuityviai 

parinktų teisingų urbanistinių/architektūrinių sprendinių. Sprendinių 
logika nėra nuosekli, kai kurie dalykai lieka neįrodyti. Erdvių persidengimas 
nenumačius aiškių srautų struktūrizacijos priemonių, užprogramuoja konfliktą 
tarp laisvai erdvėje judančių mobilių prekybos vietų ir pirkėjų srauto. 

Idėjiškai darbas orientuotas į eksperimentinį (lokaliame kontekste) erdvinį 
sprendimą, kurio galutinis pasiteisinimas pamatuotinas tik fiziškai įgyvendinus, 
siekiama pakeisti nusistovėjusius dalyvavimo turguje įpročius. 

Realizacijos atveju derėtų peržiūrėti galimybę naudotis prekybviete šaltuoju 
metų sezonu užtikrinančius sprendinius.

2. Baltasis paviljonas
Šiame projekte idėja yra aiškiai suvokiama, nors ir nėra akivaizdžiai apibrėžta. 

Dėmesys skiriamas trumpai konteksto analizei, pamatomi ir įvertinami tokie 
svarbūs urbanistinio konteksto elementai, kaip turgaus komplekso buvimas 
jungiamuoju elementu, tarp masinės statybos masto erdvinio kanalo (Taikos 
pr.) ir pietinėje bei vakarinėje pusėse išsidėsčiusio mažaaukščio miesto 
užstatymo teritorijų. 

Įvertinus esamą urbanistinę padėtį, pateikiamas elegantiškas ir kontekstualus 
sprendinys. Darbo ašimi galima įvardinti labai aiškų erdvinį sprendimą, kuris 
leidžia skirtingas numatomas veiklas suvaldyti konkrečiomis architektūrinėmis 
priemonėmis. 

Pirmiausia tai aiški Taikos pr. erdvės traktuotė – siūlomas nesudėtingas 
sutvarkymo būdas, neimituojant esamos erdvės humaniško mastelio. Rytinis 
komplekso fasadas įtaigiai papildomas nauju aktyviu elementu – pietinėje 
dalyje sukurtu esamo pastato priestatu – nauju ir netikėtu įėjimo į plečiamą 
kompleksą sprendiniu. Santykinai didelis minimalios priemonės efektas, 
suteikiama nauja architektūrinė kokybė pietinei esančio komplekso pusei. 

Antra – pakankamai įtaigus atviros vidinės komplekso erdvės sprendinys. 
Erdvės formavimas tęsiamas nauju prekybinio paviljono fasadu, išnaudojami 
esami statiniai (Taikos pr. 80D, 80B). Ši erdvė apjungia erdvinius kanalus, 
tampa svarbi sankryža su aktyvių fasadų perimetru. Deja, esamoje situacijoje 
erdvės perimetro išbaigtumas nepriklauso nuo architektūrinės minties, todėl 
šiaurinė erdvės dalis gali būti pridengta tik laikinais lengvais elementais. 
Neįtikina parinktas lengvų transformuojamų pastogių (tentų, skėčių?) 
aukštis, jos paprasčiausia neatliks savo funkcijos. Kiek keistokai erdvėje atrodo 
reguliarus lauko baldų išdėstymo tinklas – kai kurie mechaniškai pastatyti 
elementai atsiduria formuojamo tako viduryje. Autoriai kalba apie siekiamybę 
įveiksminti shared space principą, tačiau neįvertina to, kad turgaus, kaip 
veiklos, organizacija yra menkai prognuozuojama jeigu nėra nubrėžiamos 
labai konkrečios ribos. Visi dirbtiniai ribojimai (pasirenkamu laiku) įneša 
neracionalumo į turgaus dalyvių elgseną, stipriai padidina rizikas susijusias su 

saugiu erdvės naudojimusi. Galų gale tai nėra uždavinys architektams. 
Trečias kertinis projekto momentas – paviljonas. Tai elegantiškas, estetiškas 

ir šiuolaikiškas sprendinys architektūrine prasme. Naujais fasadais sėkmingai 
paslepiami nereprezentatyvūs senojo komplekso fasadai, lengvai ir lakoniškai 
išsprendžiami kuriami nauji įėjimo mazgai. Žavi siūlomas konstrukcinis 
lengvumas, bei galimybė paprastai ir be didelių nuostolių inžineriškai 
aprūpinti prekybos salę[5], sukurti tikrai patrauklią atmosferą prekybai. Deja, 
bet toks sprendinys (apskritai) neišvengiamai nulemia didesnių statybos kaštų 
ir po įgyvendinimo reikalingos būtinosios priežiūros[6] būtinybę.  Kita vertus 
didesnės pradinės investicijos į statybą ir reguliarią priežiūrą užtikrins didesnį 
objekto patrauklumą, tuo pačiu ir didesnę finansinę grąžą. 

Paviljono vidaus erdvės organizacija yra ganėtinai mechaniška, neišvengta 
monotiniškumo. Didelė prekybinio ir tranzitinio ploto disproporcija (50/50), 
užprogramuojami ilgi ir tiesūs „koridoriai“. Autoriai pateikia vidinės erdvės 
transformacijos galimybių studiją, tačiau ji nepagrįsta[7]. 

Formaliai pateiktas projektas atitinka pagrindinius privalomuosius 
konkurso sąlygose ir techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus. Darbo 
grafinė dalis pateikta įtaigiai.

Teigiami aspektai
1. Siūloma labai aiški rekonstruojamos komplekso dalies erdvinė struktūra, 

išvengiama klaidinančių interpretacijų.
2. Atsižvelgus į vietos klimatines sąlygas pasiūloma konkrečių architektūrinių 

priemonių variacija – uždara perdengta erdvė ir atvira lauko erdvė. 
3. Pasiūlomi galimos vidinės paviljono erdvės transformacijos variantai.
4. Siūlomas visas spektras prekybai skirto inventoriaus tipų.
5. Prekybai atvirame ore siūlomas laikinas lengvų konstrukcijų uždengimas.
Neigiami aspektai
1. Aiškioje erdvinėje struktūroje kuriami vienas kitam prieštaraujantys 

sluoksniai – lauko furnitūra ant pagrindinio tako, fizinės kliūtys transportui 
tose vietose, kur deklaruojama galimybė naudoti tranportą kaip pagalbinę 
prekybinę bazę.

2. Siūlomas paviljono statybos variantas yra sudėtingesnis technologiškai nei 
elementari stoginė, bei pareikalausiantis daugiau pradinių investicijų. 

3. Paviljono vidaus erdvės transformacijos galimybės yra tik deklaratyvaus pobūdžio.
4. Visi siūlomi alternatyvūs erdvės transformacijos scenarijai yra primityvūs, iš 

principo menkai tesiskirinatys.
5. Siūlomas lengvų konstrukcijų uždengimas pakeltas į aukštį, kuriame 

prarandama uždengimo funkcinė prasmė.

Išvada
Pateiktas projektas „Baltasis paviljonas“ siūlo argumetuotą ir logišką 

erdvinę koncepciją. Numatomos įvairios architektūrinės priemonės leidžia 
apsaugoti pagrindinę turgaus funkciją nuo klimato poveikio. Sprendinių 
logika yra nuosekli, tačiau dengto paviljono ir atvirame ore esančių erdvių 
transformacijos galimybių įrodymui pritrūkta argumentacijos.

Realizacijos atveju reikėtų įvertinti galimus įgyvendinimo ir būsimos 
priežiūros kaštus.
Apibendrinimas

Abu pateikti darbai yra aukšto meninio lygmens, turintys tiek teigiamų 
tiek ir neigiamų aspektų. Projektuose to paties tikslo siekiama skirtingomis 
priemonėmis. Konceptualiai projektų skirtingumą galima būtų įvardinti 
kaip ‘elegantiški atsitiktinumai vs. racionalus asketiškumas‘. Abudu pateikti 
projektai vienodai sėkmingai gali turėti tolimesnę eigą.

[5] Sukurti ir išsaugoti reikiamą 

mikroklimatą, išvengti energetinių 

nuostolių, prižiūrėti inžinerinius 

tinklus ir t.t.

[6] Šiuo atveju tai ne tik elementarus 

poreikis palaikyti paviljono vidaus 

higieną, bet ir siūlomų skaidrių 

polikarbonatinių plokščių estetinė 

priežiūra – reguliarus šveitimas ir 

plovimas.

[7] Siūlomos vidinės erdvės 

transformacijos galimybės neįvertinus 

to, jog kiekviena prekybos vieta turės 

būti minimaliai aprūpinta kai kuriais 

inžineriniais tinklais. Net sutapatinus 

inž. tinklą su kolonų tinklu, prekystalių 

perstatymas pagal alternatyvias 

schemas taptų tikrų išbandymu, 

kuriam reikalingos didelės laiko ir 

darbo sąnaudos. Transformavus 

erdvę, kai kurie tinklai sutaptų su 

praėjimais, būtų niokojami.
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UAB „A405“ (www.a405.lt)
UAB „Klarksonas”
UAB „Rekosta”

Saulius Plungė, Valdas Janulis, Gintaras Čičiurka
Svetlana Sidorkina

Baltijos pr. 8B, Klaipėda

Didmeninės prekybos pastatas Baltijos pr. 8b, Klaipėdoje

Konstruktorė / Structural engineer

:
:

:
:
:
:Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client
Statytojas / Contractor

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

2116,57 m²
16100 m³
10,10 m
3

Pagrindinis plotas / Net internal area
Pastato tūris / Building volume

Pastato aukštis / Building height
Aukštų skaičius / Number of floors

:
:

:
:

The volume composition of the building reflects its 
functional purpose. The building is composed of three 
intersecting volumes. The dominating trading hall 
volume is surrounded on three sides by an administrative 
room block with an accentuated central part on ground 
floor level, distinguishing the two entrances to the 
showrooms. The second floor is designed as a cantilever, 
thus adding elegance to the building. Architecture and 
its colour palette is attuned to the existing buildings and  
the livery of the company.

Projektuojamo pastato tūrinė kompozicija atspindi 
jo patalpų funkcinę paskirtį. Projektuojamas pastatas 
sukomponuotas iš trijų tarpusavyje susirišusių tūrių , 
tai yra, dominuojantį prekybinės salės paskirties tūrį 
iš trijų pusių supa administracinių patalpų blokas su 
paryškinta centrine dalimi pirmo aukšto lygyje, kuri 
akcentuoja įėjimus į du prekybinius salonus. Antras 
aukštas projektuojamas konsolinis, tuo būdu suteikiant 
pastatui grakštumo. Architektūra bei spalvinė išraiška 
derinama prie esamo užstatymo bei užsakovo įmonės 
firminių spalvų.

Vizualizacija

Sklypo planas Fasadų išklotinės

Aukšto planas
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UAB „Andrijauskas ir partneriai“ (www.partneriai.com)
UAB „RBC Klaipėda“
UAB „Deglas“

Edmundas Andrijauskas, Algimantas Varpučanskis, 
Aurimas Baužys
Martynas Urbikas

Tauralaukio g. 1, Klaipėda

Parduotuvės su teniso kortų patalpomis antrame aukšte 
Tauralaukio g. 1, Klaipeda

Konstruktorius / Structural engineer

:
:

:
:

:
:Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client
Statytojas / Contractor

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

3198 m²
21700 m³
15m

Pagrindinis plotas / Net internal area
Pastato tūris / Building volume

Pastato aukštis / Building height :

:
:

Fasadas

Vizualizacija

Pjūvis

Sklypo planas
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„Trimonis architects” ir „Stupak architektų biuras”
AB „Klaipėdos laivų remontas“

Alfredas Trimonis, Valdemar Stupak, Raimund Stupak, 
Edita Žarkovskienė, Tomas Bulka

Priešpilio g. 1, Klaipėda

Teritorijos tarp Pilies gatvės, AB „Baltijos laivų statykla“, 
uosto akvatorijos ir Danės upės užstatymo koncepcija

Elingo bei gyvenamosios ir komercinės paskirties komplekso 
„Danės galerija“ užstatymo koncepcija

:

:
:

:Projektavimo firma / Office
Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

Fasadas

Vizualizacija

Maketo nuotruka

Elingo vizualizacijos
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UAB „Uostamiesčio projektas“ (uostamiescioprojektas.lt)
Plungės rajono savivaldybės administracija

1199

Laimonas Bogušas, Snieguolė Stripinienė
Renata Narmontienė

Parko g. 4A, Plungė

Plungės miesto stadiono rekonstrukcija

Sėdimų vietų skaičius / Number of seats

Konstruktorė / Structural engineer

:

:

:
:
:
:Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

The aim of the design is to adapt the existing stadium 
in Plungė manor territory for football games and 
community events. The existing soviet era buildings in 
the area are demolished. The new stands are designed 
near the historic park territory boundary minimising the 
visual impact on the manor complex and allowing for an 
exhibition of the manor complex views from the stands.

A new natural lawn football pitch is designed with 
an irrigating system, stands and an underground room 
block under the central part of the stands. The staircases 
to the underground blocks are placed in attractive 
overground volumes. The stands overhead structure is a 
metal construction with a canopy roof.

Projekto tikslas – Plungės dvaro sodyboje esantį 
stadioną pritaikyti futbolo varžyboms ir bendruomenės 
renginiams. Teritorijoje esantys sovietinių laikų statiniai 
griaunami. Naujos tribūnos projektuojamos šalia išorinės 
parko teritorijos ribos, mažinant tribūnos vizualinį 
poveikį dvaro sodybai ir sudarant galimybę iš tribūnos 
pozicijų eksponuoti dvaro komplekso vaizdus. 

Suprojektuota natūralios dangos futbolo aikštė 
su laistymo sistema, tribūna ir požeminis patalpų 
korpusas po centrine tribūnos dalimi. Patekimui į 
požeminį korpusą suprojektuotos laiptinės, įrengiamos 
atraktyviuose antžeminiuose tūriuose. Tribūnos denginys 
– metalo konstrukcijos su tentiniu stogu.

Vizualizacija

Sklypo planas

Tribūnų planas

1 aukšto planas

-1 aukšto planas
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Jolanta Bartkuvienė
UAB „Uostamiesčio projektas“ (uostamiescioprojektas.lt)

109.85 m²
570.66 m³

Snieguolė Stripinienė, Gintautas Datkūnas, 
Kristina Stalmokaitė

Didžioji Vandens g. 28, Klaipėda 

Gyvenamojo namo rekonstravimas Didžioji Vandens g. 28, Klaipėda

Bendrasis plotas / Gross internal area
Pastato tūris / Building volume

:
:

:

:
:

:

Konstruktorė / Structural engineer
Projektavimo firma / Office

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

Rekonstruojamas nedidelis XX a. pradžios gyvenamas 
namas, formavęs ir tebeformuojantis Didžiosios Vandens 
gatvės išklotinę. Rekonstruojant pastatą išlaikoma 
architektūrinė stilistika, esančio įėjimo - įvažiavimo 
(bromos) vieta, medžiagiškumas - tinkuoti fasadai, čerpių 
stogas. Laiptinės priestatui kiemo pusėje numatoma 
keramikinių klinkerio plytelių apdailinė medžiaga, 
pabrėžianti statybos etapiškumą.

A small 20th century house that formed and still forms 
the facade of Didžioji Vandens street is reconstructed. 
The architectural style of the building is preserved along 
with the entrance to the courtyard, the materiality - 
plastered façades, tile roof. The new staircase annex in 
the courtyard will have a ceramic clinker tile decorative 
material applied, displaying the layers of construction. 

Gatvės fasadas

Kiemo fasadas Antro aukšto planas

Pirmo aukšto planasGenplanas
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UAB „Uostamiesčio projektas“ (uostamiescioprojektas.lt)
UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo 
bendrovė“

Snieguolė Stripinienė, Gintautas Datkūnas
UAB „Ruukki Lietuva“

Pramonės g. 9, Klaipėda

Sandėliavimo paskirties pastatas

Konstruktoriai / Structural engineers

:

:
:
:
:Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

12683 m²
9779 m²
120667 m³
12.5 m

Bendrasis plotas / Gross internal area
Pagrindinis plotas / Net internal area

Pastato tūris / Building volume
Pastato aukštis / Building height :

:
:
:

The building with a gross internal are of more than 
12000 m2 has large long and flat facade planes. The 
facade is divided by using scale reducing measure - colour 
division into a chequerboard pattern that alludes to a 
traditional weaved pattern.

The main short representative facade has frame-less 
glass system applied to it, divided by toned glass 
rectangles.

Atsižvelgiant į bendrąjį pastato plotą (apie 12  000 
m2) statinys yra didelis, fasado plokštumos gana ilgos 
bei lygios, statinio architekto pasirinkta statinio mastelio 
skaidymo priemonė  – fasadų plokštumų spalvinis 
skaidymas stačiakampiais, spalvas keičiant sistemiškai, 
tarsi remiantis šachmatų lentos principu, su aliuzija į 
liaudiškos drobės audimo raštą.

Pagrindinis trumpasis fasadas reprezentatyvus, 
naudojama berėmio stiklo sistema, vizualiai skaidoma 
tonuoto stiklo stačiakampiais.

Aukšto planas Fasadų išklotinės

Aukšto planas
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UAB „A405“ (www.a405.lt)
UAB „Solvenita”
UAB „Įžvalga”

Valdas Janulis, Saulius Plungė, Gintaras Čičiurka
UAB „A405“

Liepų g. 53A, Klaipėda

Gamybinio pastato rekonstravimas į sporto kompleksą

Konstruktoriai / Structural engineers

:
:

:
:
:
:Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client
Statytojas / Contractor

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

3721 m²
25320 m³
20.5 m

Pagrindinis plotas / Net internal area
Pastato tūris / Building volume

Pastato aukštis / Building height :

:
:

The aim of the slaughterhouse reconstruction and 
adaptation project is to recreate the whole former 
slaughterhouse complex, adapting it to a new sport and 
entertainment function while preserving the valuable 
properties, resurrecting the crumbling historic building 
to a new public life.

The listed main volume of the slaughterhouse with a 
central  octagonal tower and a later extension to the north 
with an annex to west are preserved. The new volumes 
embrace the protected nave of the northern extension. 
These volumes are given a moderate architectural 
expression to avoid contrast with the old building while  
highlighting the historic structure’s authenticity.

Rengiant skerdyklos pastatų komplekso restauravimo 
ir pritaikymo projektą, siekiama atkurti visą buvusios 
skerdyklos kompleksą, pritaikant jį naujai pramogų 
ir sporto paskirčiai, išsaugant objekto vertingąsias 
savybes, prikeliant griūvantį ir merdintį istorinį pastatą 
naujam visuomeniniam gyvenimui. Saugomas vertingas 
pagrindinis pirmosios statybos skerdyklos tūris su 
centre esančiu aštuonkampio tūrio bokštu ir vėlesnės 
statybos prie centrinės dalies pristatyta šiaurinė dalis 
bei prailgintas vakarų korpusas. Pritaikomos dalies 
tūriai “apkabina“ šiaurinę saugotiną navą. Šie tūriai 
projektuojami saikingos architektūrinės išraiškos, 
išvengiant kontrastų su senuoju pastatu ir išryškinant 
istorinio pastato autentiškumą.

Aukšto planas Fasadų išklotinės
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UAB „Vėjų energija“

Edmundas Andrijauskas, Laimonas Grauslys

Rimantas Rybelis

Turgaus a. 12, Klaipėda

Svečių namų statybos, pritaikant esamas gamybines patalpas 
Turgaus a. 12, Klaipėdoje projektas

Konstruktorius / Structural engineer
:

:
:

:
:Projektavimo fi rma / Offi ce

Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

7770 m³
8,76; 16,3 m

Pastato tūris / Building volume
Pastato aukštis / Building height :

:

UAB „Andrijauskas ir partneriai“ (www.partneriai.com)

1478,4 m²Bendrasis plotas / Gross internal area :

2; 3 su mansardaAukštų skaičius / Number of fl oors :

Th e former tailor building was reconstructed by 
demolishing the north-western part building thus 
returning the built-up area to the parameters of 1956 
morphotype with natural historical building proportions. 
Th e fi rst fl oor is fi tted with commercial spaces with the 
rest of fl oors are designed into 12 fl ats. Th e perimeter of 
the plot is built-up with eight new two fl oor guest house 
apartments, thus creating a semi-closed courtyard that 
interprets the pre-war plot built-up area.

Buvusios siuvyklos pastatas buvo rekonstruotas 
nugriaunant šiaurės vakarinę pastato dalį taip 
„grąžinant“ užstatymui buvusį iki 1956 m. morfotipą su 
natūraliomis istoristinio pastato proporcijomis. Pirmame 
pastato aukšte įrengtos komercinės patalpos. Likusiuose 
aukštuose įrengta 12-a butų. Sklypo perimetru pastatyti 
aštuoni nauji dviejų aukštų svečių namų apartamentai, 
taip suformuojant pusiau uždarą vidinį kiemą bei 
interpretuojant prieškario sklypo užstatymą. 

Eksterjeras Antro aukšto planas

Vakarinis fasdas ir pjūvisSituacijos schema

Pirmo aukšto planas
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640 m²
4460 m³

Klaipėdos sporto medicinos centras

Bendrasis plotas / Gross internal area
Pastato tūris / Building volume

UAB „Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai”

Klaipėdos sporto medicinos centras
UAB „Mirigita“
Leonas Garbačauskas

Gintautas Natkevičius, Linas Kraniauskas, 
Sigita Kundrotaitė-Savickė

UAB „Ribinis būvis“

Šilutės pl. 4A, Klaipėda

Konstruktorė / Structural engineer
:

:

:
:

:

:
:

:
:

Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client
Statytojas / Contractor

Fotografas / Photographer

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

8.47 mPastato aukštis / Building height :

Eksterjeras

Sporto medicinos centras į šį pastatą persikėlė 
iš ankštų ir nepatogių patalpų, pasižyminčių slogia 
atmosfera, tad projektuojant naują statinį pabrėžtinai 
norėjosi sukurti erdvias, šviesias, funkcionalias patalpas 
bei neutralų ir neįpareigojantį pastatą.

Projekto sklypo aplinką sudaro ganėtinai nusidėvėję 
ir morališkai pasenę statiniai, taigi, norėjosi čia įdiegti 
lengvą, gryną, švarų objektą.

Dėl visų aukščiau minėtų priežasčių, statinio 
pagrindu pasirinktas stiklinio kubo tūris.

SMC įsikūrė prie judraus Šilutės plento, todėl jis 
dažniausiai apžvelgiamas važiuojant automobiliu. Siekiant jog 
pastatas dinamiškai keistųsi judant pro šalį, atsiranda elementai, 
keičiantys pastato siluetą žvelgiant iš skirtingų rakursų.

The sport medicine centre moved to this building 
from cramped and inconvenient rooms with an 
oppressive atmosphere thus there was a willingness 
to create spacious, bright and functional rooms and a 
neutral and a non-binding building.

The surrounding of the plot are comprised of shabby 
and morally  outdated buildings, thus a light, pure 
and clean object was needed. A glass cube volume was 
selected as an outcome to the mentioned reasons.

The sport medicine centre settled near a busy Šilutės 
street, thus is mostly overview while driving. Elements 
changing the silhouette are designed into the building to 
create a dynamic experience of the building from various 
observation angles.

Interjeras
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2467,97 m²
10300 m³

Administracinis pastatas su gyvenamomis patalpomis 
Simono Daukanto g.13A, Klaipėda

Bendrasis plotas / Gross internal area
Pastato tūris / Building volume

UAB „Andrijauskas ir partneriai”
UAB „Suvalkijos energija”
UAB „T&A Idėja“

Vilma Pasiauraitė, Edmundas Andrijauskas
S.Daukanto g.13A, Klaipėda

:

:

:

:

:
:
:Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client
Statytojas / Contractor

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

18,30 mPastato aukštis / Building height :

Eksterjeras

Situacijos schema

„Nauja architektūra istorinėje aplinkoje“ – tema 
sulaukusi, sulaukianti ir sulauksianti diskusijų – taigi 
dar vienas pastatas galintis tapti šios diskusijos oblektu. 
Naujojo pastato architektūrinė išraiška sukurta naudojant 
jungtis tarp  seno ir naujo,  tinko ir skirtingų spalvų ir 
blizgesių stiklo, langų skaidymo ritmo ir vitrinų ploto, 
perimetrinio užstatymo ir stogo terasos.

New architecture in historic surroundings – a theme 
that attracted, attracts and is going to attract discussion 
– thus another building that can become an object of 
this discussion. The architectural expression is created 
using links between the old and new, stucco and different 
colour and reflection glass, rhythm of window divisions 
and window area, perimeter built area and roof terrace.

Fasado fragmentas

S.Daukanto g. išklotinė
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UAB “Uostamiesčio projektas“ (uostamiesčioprojektas.lt)
Renata Normantienė, Jolanta Bartkuvienė

Lietuvos jūrų muziejus

Algirdas Stripinis, Snieguolė Stripinienė, 
Elvyra Kaltanaitė

Smiltynės g. 4, Klaipėda

Delfinariumo rekonstrukcija (I-as etapas)

Eksterjeras

:

:
:

:
:

Projektavimo firma / Office
Konstruktoriai / Structural engineers

Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

The main aim of the reconstruction was to preserve  and 
elaborate on the stylized redoubt idea originally implemented 
by architect engineer Petras Lapė (1924-2012).

The reconstruction project minimally alters the southern 
dolphinarium facade that has become the main accent of 
the seaport and has a more  liberal design for the north side 
of the building. A dynamic form not only coheres with 
the specific natural and urban condition of Kopgalis, but 
decreases the visual domination of the building.

The finishes of the building are tuned to the existing 
complex buildings. Red clinker tiles are used on the southern, 
eastern and western façades matching with the heritage 
buildings (code s135) of Kopgalis fortress. White painted 
plaster is used as finish for the upper ring of the building and 
the annex façades, thus visually lightening the building.

An underwater theme is used in the hall of the 
reconstructed building along with matching light fittings, 
furniture colours, decorations, wall colours, cast floors. 
The performance hall is fitted with a transparent acrylic 
wall displaying the underwater part of the dolphin pool. 
Glulaminated timber beams are used for the roof structure 
with a stretched ceiling system. A water screen and 
fountains are fitted to the whole perimeter of the pool.

Interjeras

Rengiant delfinariumo rekonstrukcijos projektą buvo 
siekta išsaugoti bei pratęsti gerb. architekto Petro Lapės 
(1924-2012) užduotą stilizuoto reduto idėją.

Rekonstrukcijos projektas parengtas minimaliai keičiant 
vienu žinomiausių uostamiesčio akcentu tapusį pietinį 
delfinariumo fasadą, kuriam kaip reveransas projektuota 
šiaurinė statinio dalis. Kuriama plastiška forma ne tik lengviau 
įsilieja į specifinę Kopgalio gamtinę bei urbanistinę aplinką, 
bet ir mažina pastato vizualinį agresyvumą.

Statinio apdailai naudojamos medžiagos derinamos prie 
viso komplekso pastatų. Pietiniame, rytiniame, vakariniame 
fasaduose naudojamos raudonos klinkerinės plytelės derančios 
prie kultūros vertybės (kodas s135) Kopgalio forto statinių. 
Viršutinių pastato žiedų bei priestato apdailai numatomas 
baltai dažytas tinkas, taip vizualiai „palengvinant“ pastatą. 

Rekonstruoto pastato hole vyrauja povandeninė 
tematika, atsižvelgiant į tai parinkti šviestuvai, baldų spalvos, 
dekoracijos, dekoratyvinis sienų dažymas, liejamų grindų 
sistema su rūgštiniais dažais formuojamu plastišku raštu. 
Pasirodymų salėje įrengta skaidri akrilinė sienelė atverianti 
vaizdą po vandeniu. Stogo konstrukcijai panaudotos klijuoto 
medžio sijos, tarp kurių įrengtos įtempiamos lubos. Visu 
baseino perimetru įrengtas vandens ekranas bei vandens 
fontanai.
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UAB „Uostamiesčio projektas” (uostamiescioprojektas.lt)
UAB „Klaipėdos centrinis terminalas“

Algirdas Stripinis Snieguolė Stripinienė
A.Suško, Renata Normantienė, Jolanta Bartkuvienė

Baltijos pr. 40, 40A, Klaipėda

Keleivių ir krovinių terminalo keleivių aptarnavimo ir 
administracinis pastatas

:

:
:
:
:Projektavimo firma / Office

Užsakovas / Client

Architektai / Architects
Konstruktoriai / Structural engineers

Objekto adresas / Address

Naujo Centrinio Klaipėdos terminalo suprastruktūros 
pastatai skirti keleivių aptarnavimui, administracinėms 
reikmėms bei prekybai. Pastatų eksterjere vyrauja dvi 
spalvos: gelsvai rusva ir raudona. Keleivių aptarnavimo ir 
administraciniam pastate raudonas klinkeris panaudotas 
pirmųjų trijų aukštų fasadui, o gelsvos akmens masės 
plytelės – aukštesniajai daliai. Tokios spalvos pasirinktos 
atsižvelgiant į Klaipėdos miestui būdingą koloritą. Šios 
spalvos ne tik dera tarpusavyje, bet ir aiškiai atskiria dvi 
funkciškai skirtingas pastato dalis – keleivių aptarnavimo 
ir administracinę. 

Administracinę dalį nuo skirtosios keleiviams skirs 
ir pastato forma. Keleiviams skirta dalis bus išsikišusi į 
marias, pietus ir šiaurę. Ant jos stogo įrengta terasa, nuo 
kurios atsiveria vaizdas į uosto akvatoriją bei Kuršių neriją. 
Kaip stilizuota aliuzija į uoste esančius technologinius 
statinius dalyje fasadų, vitrinų konstrukcijose buvo 
panaudotas metalinis tinklas. Projektuojant KKKT 
administracinį pastatą, ypatingas dėmesys skirtas 
universalumui, todėl vidaus erdvės suplanuotos taip, kad 
jas būtų galima pritaikyti skirtingų laivybos kompanijų 
bei čia dirbančių klientų poreikiams. 

The new Klaipėda central ferry terminal buildings 
are dedicated to passenger services, administrative and 
commercial functions. The exterior has a two tone colour  
scheme: yellowish brown and red. Red clinker is used on 
the horizontal three floor volume of the passenger and 
administrative building with yellowish stone compound 
tiles for the vertical volume. Such colours are selected 
in accordance with Klaipėda’s colour scheme they also 
separate the building visually into separate elements - 
passenger service and administrative parts.

The forms also acts a separation with the passenger 
dedicated volume extruding north, south and west 
towards the lagoon. A terrace is designed on top with 
views towards the port and the Curonian spit. Metal 
mesh was used in the facade as an allusion to the port 
buildings. The main focus of attention was designing 
versatility, thus the interior spaces are designed in order 
to adapt to changing needs of the shipping companies 
and other users of the building.

Eksterjeras Interjeras

Antro aukšto planasPirmo aukšto planas



157 158

Re
al

iz
at

io
ns

Re
al

iz
ac

ijo
s

3 315 m²
14177 m³

Daugiabutis gyvenamasis namas Panevėžio g. 25E 
(Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo III etapas)

Bendrasis plotas / Gross internal area
Pastato tūris / Building volume

UAB „Uostamiesčio projektas” (uostamiescioprojektas.lt)
UAB „Bilukas“
UAB „Aldasta“

Snieguolė Stripinienė, Elvyra Kaltanaitė, 
Kristina Jurkutė, Gintautas Datkūnas
Renata Narmontienė

Panevėžio g. 25E, Klaipėda

Konstruktorė / Structural engineer

:

:

:

:

:
:

:
:

Projektavimo firma / Office
Užsakovas / Client

Statytojas / Contractor

Architektai / Architects
Objekto adresas / Address

18.3 m
36

Pastato aukštis / Building height
Butų skaičius / No. of flats :

:

Eskterjeras
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Klaipėdos tikslinės teritorijos ir gretimųjų visuomeninių erdvių 
tvarkymo galimybių studija

MB „Pupa - strateginė urbanistika“

Apie projektą
Klaipėdos Rumpiškių ir Kauno kvartalų tvarkymo galimybių studija 

ruošta įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų investicijų veiksmų programą. Klaipėdos miesto savivaldybės 
pasirinkta teritorija (tarp Taikos pr., Galinio Pylimo g.,  Aukštosios g., 
Turgaus g., Tiltų g., Danės g., Mokyklos g., Šilutės pl., Kauno g.) buvo 
įkurta daugia nei prieš 50 metų, joje gyvena 10% Klaipėdos miesto 
gyventojų, šiuo metu kvartalai yra pasenę ir nusidėvėję, neatitinka 
šių dienų gyventojų poreikių. Projektu siekiama padidinti  teritorijos  
patrauklumą gyventojams, verslui, turizmui.

2015 metų pradžioje turi būti  patvirtinta minėtos teritorijos 
vystymo programa, kurioje bus numatyta, kokie investiciniai projektai 
bus joje įgyvendinami, kokius rezultatus ir efektą planuojama pasiekti. 
Supažindiname su tikslinėje teritorijoje planuojamų įgyvendinti investicinių 
projektų – kompleksinio gyvenamųjų kvartalų kiemų tvarkymo bei viešųjų 
erdvių (prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro, pėsčiųjų tako sutvarkymas 
Taikos prospekte, Ąžuolyno giraitės ir kt. ) rekonstravimo projektais.

1 pav. Galimybių studijos numatomų 

daugiabučių erdvių modernizavimo 

sprendinių maketas

Procesas
Tikslinės teritorijos sutvarkymo studijos vienas iš prioritetų buvo įtraukti 

suinteresuotą visuomenę ir teritorijos gyventojus, išsiaiškinti skirtingus jų 

2,3,4 pav. Galimybių studijos 

variantų pristatymas visuomenei, 

diskusijos.

5 pav. Siūlomas kaimynijos modelis 

daugiabučių namų grupėms.

interesus bei poreikius. Kiekvieną sprendimų etapą patikrinti su teritorijoje 
veikiančiais suinteresuotais asmenimis ir gyventojais bei gautą informaciją 
panaudoti teritorijos vizijos rengimui ir vystymui. Tam tikslui pasiekti buvo 
organizuoti vieši susitikimai su vietos gyventojais, kuriuose dalyvavo Klaipėdos 
miesto savivaldybės atstovai, miesto tarybos nariai, teritorijoje veikiančių 
viešųjų ir privačių įstaigų atstovai, sukurtas internetinis puslapis  http://klaipe-
dosdaugiabuciai.lt/,  kuriame galima balsuoti, už labiausiai patinkantį variantą, 
komentuoti sprendinius.

Prieš pateikiant galutinį teritorijos vystymo variantą, gyventojai rinkosi iš 
galimų teritorijos vystymo scenarijų: Valdos, Kaimynijos, Kiemeliai. Trijuose 
scenarijuose buvo skirtingai sprendžiamas viešos ir privačios  nuosavybės 
valdymas. Valdų atvejų teritorija yra sudalinama į sklypus ir priskiriami 
jų naudotojai - daugiabučių namai, Kaimynijose grupuojami naudotojai 
ir kuriami bendri jų sklypai, Kiemeliuose formuojami maži sklypai, aplink 
kuriama bendra vieša erdvė, kurią prižiūri ir valdo miestas. Kiekvienu atveju 
skirtingai  organizuojamas automobilių parkavimas, kuriamos vaikų žaidimų, 
viešos ir žaliosios erdvės.

Vystymo variantams buvo pateiktas ekspertinis vertinimas: urbanistinės 
kokybės vertinimas, planavimo dokumentų ir teisės aktų atitikimas, gyventojų 
įtraukimo galimybės tolimesniuose teritorijos vystymo etapuose.

Teritorijos vystymo vizija
Teritorijos gyventojams iš pristatytų teritorijos vystymo variantų labiausiai 

buvo priimtinas Kaimynijų kūrimas formuojant mažesnius kvartalus. 
Kaimynijos - tai kelių namų grupė, kurios gyventojai prižiūri bei tvarko bendrą 
aplinką. Taip pat kaimynijų modelis leidžia kompleksiškai ir bendrai atnaujinti 
kvartalus, nes  teritoriją padalinus į mažesnius kvartalus, gyventojai gali imtis 
iniciatyvos regeneruoti kvartalą kompleksiškai. Kartu su teritorijos vystymo 
vizija pateikiamos rekomendacijos tolimesniam teritorijos ir daugiabučių 
kiemų vystymui. 

Suformuotos kaimynijos gali racionaliau panaudoti bendro naudojimo 
teritorijas bei pasiekti aukštesnę gyvenimo kokybę. Kaimynijų viduje kuriamos 
bendro naudojimo teritorijos, kuriose galima planuoti bendras poilsio zonas 
su vaikų žaidimų zonomis, sporto inventoriumi. Kvartalo gyventojai turėtų 
turėti teisę administruoti, valdyti arba prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas 
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6 pav. Numatyti teritorijos kvartalų, 

viešųjų erdvių struktūrų, susisiekimo 

sistemos sprendiniai

bei spręsti pagal savo poreikius kaip jos bus formuojamos. Gyventojai kartu su 
savivaldybe turėtų parengti šių teritorijų sutvarkymo strategijas, bei numatyti 
automobilių stovėjimo vietų kiekį, vaikų žaidimų aikštelių išdėstymą bei 
bendruomenės susirinkimų erdves, nuspręsti spalvų derinius ir medžiagiškumą 
namų fasadams. 

Ąžuolų Giraitė, Vaidilos Aikštė, Trinyčių Parkas bei Taikos prospektas 
yra pagrindinės kvartalo viešosios erdvės, kurios turi būti sutvarkytos 
bei pritaikytos bendruomenės naudojimui. Projektuojant šias erdves 
rekomenduojame papildomai įtraukti vietos gyventojus. Kiti takai, keliai bei 
kitos viešos erdvės turi būti praktiškos, atnaujintos bei sutvarkytos, teikiant 
pirmenybę kasdieniniams poreikiams bei pėstiesiems. Pėsčiųjų takai turi būti 
tęstiniai, jungiantys pagrindines kvartalo erdves. Universalaus dizaino principu 
paremti takai turi užtikrinti patogų judėjimą. Želdynai, medžiai, apšvietimas 
bei suoliukai turi būti neatskiriami elementai pėsčiųjų bei dviračių takuose.

Pagrindiniai dviračių takai turi jungti pagrindines miesto erdves tarpusavyje 
ir sudaryti tęstinį ir nenutrūkstamą dviračių tinklą. Nerekomenduojame 
sutapdinti dviračių takus su pėsčiųjų takais. Šalutinėse bei ne pagrindinėse 
gatvėse rekomenduojame dviračių takus įrengti šalia važiuojamosios dalies, o 
ne šalia pėsčiųjų takų. Prie pagrindinių viešų įstaigų, komercinių centrų bei 
viešose erdvėse numatyti dviračių stovėjimo vietas. Prie kiekvieno daugiabučio 
namo arba bendrose daugiabučio namo patalpose rekomenduojame įrengti po 
vieną dviračių stovėjimo vietą kiekvienam butui. 

Automobilių stovėjimo aikšteles rekomenduojame spręsti bendrai grupuojant, 
o ne kiekvienam sklype atskirai. Dizaino priemonėmis ribojant automobilių greitį 
kiemuose pirmenybė būtų suteikiama pėstiesiems. Rekomenduojame sumažinti 
parkavimo normas siekiant, kad kiemai nebūtų užpildyti automobiliais, bei 
žmonės būtų skatinami naudotis visuomeniniu transportu.  

Detalizuojama Kauno kvartalo kaimynija apibrėžiama kaip vienetas, 
kuriame vykdomi vieningi sprendiniai.  Kaimynija sudalinama sklypais, 
kuriems priskiriami daugiabučiai. Kiekvienas daugiabutis savo sklype įsirengia 
žaliąsias erdves, poilsio ir žaidimų aikšteles, jas prižiūri. Kiekvienam sklypui yra 
priskiriamos automobilių parkavimo vietos, kurias įsirengia namo gyventojai. 
Automobilių aikšteles siūlome grupuoti su kitų daugiabučių aikštelėmis, 
siekiant racionalaus ir ekonomiško sprendimo. Kaimynijoje sukuriama bendro 
naudojimo vieša erdvė, joje įrengiama bendra žaidimų ir poilsio aikštelė. 
Bendroje erdvėje ir kiemuose rekomenduojame išlaikyti ir stiprinti žaliąjį vietos 
charakterį. Kaimynijoje numatomos nemažiau nei dvi požeminės šiukšlių 
rūšiavimo ir kompostavimo (rudens lapams) vietos. Vykdant namų renovaciją 
turi būti parenkama bendra kaimynijos spalvų paletė, medžiagiškumas ir 
vieningi architektūriniai sprendiniai. 

7 pav. Detalizuojama Kauno kvartalo 

kaimynija.

8 pav. Vaidilos aikštės sprendiniai

Viešųjų erdvių vizija

Vaidilos aikštė
Vaidilos aikštę gyventojai įvardino kaip svarbiausią viešąją erdvę jų 

kvartale, jų manymu pagrindinės problemos aikštėje: ypač didelė automobilių 
tarša, triukšmas, prastas susisiekimas, trūksta ne tik automobilių parkavimo 
vietų, bet ir reikalinga viešojo transporto stotelė, neprižiūrimi želdynai ir 
želdiniai. Gyventojams buvo pristatyti trys aikštės variantai: senosios aikštės 
rekonstrukcija, naujai suformuota Vaidilos aikštė,  „Bilduko“ žaidimų aikštė. 
Gyventojams patiko senoji aikštės rekonstrukcija, tačiau daugelis norėtų 
matyti naujai suformuotą Vaidilos aikštę, „Bilduko“ aikštės variantas atrodė 
gyventojams išskirtinis, tačiau daugelis žaidimų norėjo arčiau parko. 

Pasirinktas gyventojų variantas buvo tobulinimas. Vaidilos aikštė  skirstoma 
į reprezentatyvią ir į žaliąja zonas. Reprezentatyvioje zonoje išsaugomos 
baseinas su medinėmis skulptūromis, įrengiami suoliukai, apšvietimas, 
parenkama speciali aikštės danga. Šioje zonoje numatoma erdvė, kurioje galėtų 
vykti sezoniniai renginiai, mugės, šventės, stovėti kalėdinė eglutė ir t.t. 

Žalioji zona įkuriama arčiau namų ir siūlomo bendruomenės centro 
pastato. Šioje zonoje gali atsirasti žaidimų ir pramogų aikštelės, žalia prižiūrima 
veja kiemo žaidimams. Žalioje zonoje taikomi Ąžuolų giraitės sprendiniai ir 
stilistika. 

Aikštėje ir jos prieigose įrengiamos 238 vietos automobiliams parkuoti 
(patenkinamas 52% poreikis), Paryžiaus komunos gatvėje įrengus automobilių 
stovėjimo vietos. Esant pakankamam lėšų kiekiui siūlome įrengti požemini 
parkavimą reprezentatyvioje aikštės zonoje ir priešais daugiabutį, tokiu atveju 
rekomenduojamos automobilių aikštelės vietoje galėtume turėti atviresnę 
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ai ir jaukesnę erdvę, su žaliomis salelėmis ir suoliukais, skirtą labiau ne aikštės 
lankytojams, bet daugiabučio gyventojams.

Ąžuolų giraitė
Ąžuolų giraitė pamėgta gyventojų rekreacinė erdvė, todėl gyventojai 

parke norėjo matyti daugiau žaidimų, poilsio erdvių, sutvarkytą, natūraliai 
suformuotą tvenkinį, daug ir įvairių takelių. Buvo pristatyti trys Ąžuolų 
giraitės vystymo variantai: Ąžuolų takas vingiuojantis per parką, Ąžuolų žiedas 
apjungiantis parko elementus, Ąžuolų takeliai tankiai pasklidę parke. Visi 
variantai gyventojams atrodė priimtini.

Galutiniame parko vystymo variante kuriamas pagrindinis žiedinis takas, 
kuris yra pakankamai platus pėstiesiems ir dviratininkams. Žiedas ir tolygiai 
pasklidęs pėsčiųjų takelių tinklas jungia parko programą ir daugiabučių 
namų kiemus. Prie tako ir parko erdvėje įrengiamos aikštelės ir erdvės skirtos 
aktyviam ar pasyviam laisvalaikiui, jaunimo, vaikų, senjorų erdvės, zonos 
šunų vedžiojimui, treniruokliai, sporto aikštelės. Tvenkinys padidinimas, 
formuojama natūrali pakrantė, flora ir fauna. Siūloma sporto mokyklą 
integruoti į parko teritoriją, tai turėtų būti atviras sporto centras, pritaikytas 
viso kvartalo gyventojų poreikiams.

Taikos prospektas
Taikos prospekte išskiriamos trys atkarpos: nuo Sausio 15-osios iki Paryžiaus 

komunos gatvių, Vaidilos aikštės zona ir nuo aikštės iki Kauno gatvės. Šioms 
atkarpoms taikomi vieningi stilistiniai sprendimai. 

Pirmoje prospekto atkarpoje kuriamos patrauklios sąlygos komerciniai 
veiklai. Įrengiama paraleli gatvė su parduotuvių, kavinių lankytojams skirtomis 
automobilių stovėjimo vietomis. Šioje atkarpoje gatvė platinama kitos pusės 
žaliųjų salelių zonoje, kuriamos šešios juostos. Pėsčiųjų zonos pagyvinimui 
įrengiami suoliukai, dviračių takas, galimas komercijos praplėtimas pirmuose 
aukštuose, terasų įrengimas tarp namų.

Vaidilos aikštės atkarpoje taikomi aikštės sprendiniai, tęsiamas dviračių 

9 pav. Ąžuolų giraitės schema

“Pupa - strateginė urbanistika”
Klaipeda target area and surrounding public space management feasibility study

Klaipėda’s Rumpiškių and Kauno quarters renovation feasability study was prepared 
for implementation according to 2014-2020 year European Union structural fund 
investment action programme. Klaipėda city municipality’s chosen territory (between 
Taikos, Galinio Pylimo, Aukštoji, Turgaus, Tiltų, Danės, Mokyklos, Šilutės, Kauno 
streets) was established more than 50 years ago and has a 10 percent of Klaipėda 
population. Today the quarters are outdated and worn-out, do not satisfy the needs 
of  the residents. The project aims to increase the attractiveness of the territory to the 
residents, commerce and tourists.

At the begining of 2015 the territory development programme was approved, 
which states which investment projects will be implemented and what results an 
effect ir planned to achieve. We introduce the investment projects planned for 
implementation in the target area: complex residential quarter courtyard and public 
urban space reconstruction projects (near the former „Vaidila” cinema, pedestrian path 
management along Taikos avenue, Oak grove, etc.).

takas, įrengiama viešojo transporto stotelė, kuri turėtų koncentruoti žmonių 
srautus aikštėje ir Taikos prospekte. 

Trečioje taikos prospekto dalyje kuriama žalioji zona kaip garsinis bei 
vizualinis barjeras, joje planuojami nauji želdynai, suoliukai, dviračių takas. 
Atskyrus dviračių taką, suteikiama daugiau erdvės pėstiesiems, numatomos 
platesnės gyventojams ir komercijai skirtos terasos, kiemeliai, kuriamas jaukus 
mastelis.

Visa informacija apie projektą pateikiama 
http://klaipedosdaugiabuciai.lt/

10 pav. Nagrinėjamos teritorijos 

planas
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Industrinių parkų vystymosi kryptis.
Klaipėdos Laisvosios Ekonominės Zonos urbanistinė koncepcija.

Gilma Teodora Gylytė, architektė, „DO architects“

Pramonės gatvės ne tik gamykloms, bet ir žmogui
Beveik kiekviename Lietuvos mieste rastume Pramonės gatvę, kuri perdėm 

aiškiai įvardija tai, kas palei ją yra: seni gamykliniai monolitiniai pastatai 
ar nauji skardiniai angarai, vielinės tvoros, sunkiasvoriai vilkikai ir dideli 
asfaltuoti plotai. Tai industrinės teritorijos, kuriose didelės gamybinės apsukos 
diktuoja didelius mastelius, viskas paklūsta funkcijai ir racionalumui. Ir tai 
yra puiku, gamybine prasme tai veikia. Dažnu atveju gamybinės, logistinės  
ir sandėliavimo kompanijos buriasi kartu ir taip dalijasi ta pačia infrastruktūra 
ir jos kaštais arba kuria bendrą produkto grandinę, užimdamos didelius 
plotus, toldamos nuo miesto. Tolimas nuo miesto reiškia ne tik didesnį 
atstumą nuo namų iki darbo, bet ir nuo įvairiausių miesto funkcijų, nuo 
jo gyvybės ir galimų pasirinkimų. Toliau nuo miesto esančios industrinės 
teritorijos dalijamos plynai išasfaltuotais aptvertais sklypais, diktuojančiais 
nine to five rutiną, monotonišką darbą ir nemotyvuojančią aplinką.

Dažnai įmonės nori šalia gamybos turėti ir administracinį padalinį. Vadybos, 
rinkodaros, plėtros skyriai pro langą turi matyti parduodamą produktą,  
o tyrimų ir gamybos blokai ‒ glaudžiai su jais bendradarbiauti. Tokiu būdu 
produkto grandinė tampa sklandesnė, o darbuotojai, matydami bendrą 
kompanijos vaizdą ‒ the big picture, supranta, kokį vaidmenį joje atlieka.  
Tai motyvuoja ir įkvepia. Tačiau į tokias teritorijas kompanijų vadovams yra 
sunku prisivilioti motyvuotų ir išsilavinusių darbuotojų. Tokie darbuotojai 
žino savo vertę ir nesutinka dirbti „bet kur“: kiekvieną dieną valgyti vietinėje 
valgykloje, matyti vis tuos pačius veidus, neturėti galimybės nubėgti į kirpyklą 
per pietų pertrauką ar pasiimti vaiko iš šalia esančio darželio. Jie supranta, 

kad darbui skirtas laikas ‒ tai didelė gyvenimo dalis, ir tą dalį jie nori gyventi 
kokybiškai ir įdomiai. O tai lemia juos supanti aplinka. Išvystyta, apgalvota ir 
puikiai veikianti pramoninė infrastruktūra turi sudaryti sinergiją su žmogiškąja 
aplinka, taip pat racionaliai ir efektyviai suplanuojant jau nebe produktui, bet 
čia dirbančiam žmogui skirtas teritorijas.

Didžiųjų kompanijų kuriami miestai
Kalbant apie žmogui skirtą aplinką didžiulėse satelitinėse teritorijose, 

verta pasidomėti globalių, inovatyviausių pasaulio kompanijų kuriamomis 
tendencijomis. „Novartis“, „Googleplex“, „LinkedIn“ kompleksai užima 
milžiniškus plotus ir vienija įvairių sričių darbuotojus, telkia juos į 
bendruomenes. Fiziškai burdamos visus savo padalinius į vieną teritoriją, jos 
siekia ir vertybinės tarpusavio bendrystės – bendro darbo, bendro laisvalaikio, 
galbūt ir bendro gyvenimo –tai kas juos sietų ir jungtų.

Novatoriški crazy sprendimai, įvairių teikiamų paslaugų (batų taisyklos, 
barai ir kavinės, teniso kortai, kino teatrai ir t. t.) legendos kuria svajonių 
darbo įspūdį ir siekiamybę. Kryptis aiški – telkimasis, bet ne skaidymasis. 
Įkvepianti aplinka, kokybiškas gyvenimas, aiškus indentitetas ir pasididžiavimo 
jausmo eskalavimas. Ta pati logika vis dažniau imama taikyti ir industrinių 
parkų vystyme.

Industrinių parkų rytojus
Industrinio parko „Zonamerica“ Urugvajuje šūkis Campus environment 

better work įprasmina jų įvaizdį ir vertybines nuostatas ‒ teritorija pilna 
žalumos, čia veikia skirtingos kavinės ir pubai, aktyvi bendruomenė 
dalyvauja parke rengiamuose maratonuose ir koncertuose. Dviračiai, bendra 
automobilių dalijimosi sistema leidžia greitai ir patogiai pasiekti kitą teritorijos 
kraštą, o krovininiai vilkikai juda tomis pačiomis gatvėmis kartu su lengvuoju 
transportu ir čia laisvai gyvenančiomis žąsimis.

Artimesnis pavyzdys - industrinis parkas „Park West“, įsikūręs Dubline, 
Airijoje. Čia pramoninė zona, užimanti didumą teritorijos ploto, turi miesto 
kvartalą su gyvenamaisiais namais, viešbučiais, restoranais, vaistinėmis ir 
banko poskyriais. Gyvenamąją funkciją industriniuose plotuose analizuoja 
ir didžiausia Norvegijos pramoninė teritorija „Stavanger“, vadinama naftos 
sostine. Jau dabar vadovai kelia klausimą, kuo virs industrinė teritorija 
pasibaigus išgaunamai žaliavai. Aktyvus dviračių takų ir autobusų linijų 
tiesimas, naujų komercinių ir gyvenamųjų centrų integravimas į grynai 
pramonines teritorijas yra pagrindinė šio miesto ir teritorijos strategijos dalis. 
Norvegai planuoja savo ateitį.

Klaipėdos LEZ strategija
Klaipėdos laisvoji ekonominė zona (LEZ) ‒ tai pirma tokio pobūdžio 

ekonominė zona Lietuvoje, vienijanti per 30 tarptautinių kompanijų. 2010 m. 
„Financial Times“ leidžiamas žurnalas „fDi Magazine“ sudarė patraukliausių 
pasaulio ekonominių zonų reitingą. Šiame reitinge Klaipėdos LEZ suteikta 
5-oji vieta, atsižvelgiant į joje sudarytas verslo sąlygas bei sukurtą infrastruktūrą. 
Klaipėdos laisvajai ekonominei zonai taip pat suteikta 19-oji vieta bendrame 
viso pasaulio patraukliausių ekonominių zonų reitinge.

Pagrindinės Klaipėdos LEZ veiklos kryptys ‒ tai logistika ir sandėliavimas, 
plastiko pakuočių ir plastiko granulių (PET) gamyba, elektronikos prietaisų 
gamyba, plieno konstrukcijų gamyba, metalo apdirbimas, architektūrinio 
stiklo gamyba, maisto pakuočių gamyba, žuvies ir jų produktų perdirbimas, 
biodyzelino gamyba, energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių ir kt. 
Būdamas didžiausias industrinis parkas Lietuvoje, Klaipėdos LEZ ieško būdų, 
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ai kaip prisitraukti dar daugiau investuotojų ir tapti regiono lydere. Kiekvienam 
lyderiui reikalinga vizija, nusakanti, kuria kryptimi ir kokiu tikslu ja einama.

Kompleksiškai ir visapusiškai strategijai parengti buvo glaudžiai 
bendradarbiaujama su LEZ valdyba, esamais investuotojais ir įmonių vadovais, 
Klaipėdos miesto savivaldybe ir nekilnojamo turto vystymo konsultacijų 
kompanija „Newsec“. Pagrindinis vizijos tikslas ir siekiamybė ‒ tapti regiono 
lydere, pagerinti sąlygas esamoms kompanijoms ir tapti įkvepiančia aplinka, 
kurioje norisi dirbti ir būti. Numatytos pagrindinės priemonės šiam tikslui 
pasiekti:

1. identiteto suformulavimas;
2. integracija į miestą;
3. teritorijos suskirstymas zonomis ir funkcijų įvairovė;
4. specifinės nišos suradimas.

Strategija aprėpia ne tik vystytiną urbanistinę kryptį, užstatymo 
architektūrines gaires ir architektūrinį įvaizdį, bet daug dėmesio skiria ir 
socialinei bei kultūrinei teritorijos ekosistemai. Koncepcijoje sprendžiamos 
teritorijos įvaizdžio, jos funkcinio suskirstymo zonomis, naujų patrauklių 
centrų, vietinio susisiekimo ir išorinių jungčių su miestu klausimai, kuriamos 
naujos funkcijos bei viešosios erdvės, leisiančios LEZ tapti patraukliu „miestu 
mieste“. Konsultacijos su NT konsultantais „Newsec“ leido šią viziją pagrįsti 
finansiškai.

Klaipėdos Pramonės gatvė 

deklaruoja įdomią ir įkvepiančią 

pramoninę aplinką – išilgai gatvės 

eina dviračių takai ir autobusų 

stotelės, suprojektuotos kartu su 

poilsio erdvėmis, šalia esančią jūrą 

primena pušys, pajūrio smilgos ir 

konteinerinė fasadų estetika.

Klaipėdos LEZ urbanistinė vizija
Tai pirma atsiverianti teritorija įvažiuojant į Klaipėdą, todėl pagrindinis 

urbanistinis tikslas ‒ atsigręžimas į miestą. Šioje zonoje siūloma sukabeliuoti 
nepalankiai išsidėsčiusią elektros oro liniją ir pakeisti bendrajame plane 
numatytą dviejų lygių sankryžos konfigūraciją, taip atlaisvinant pačius 
geriausius sklypus palei Vilniaus plentą. Būtent čia turėtų atsirasti stiprus 
komercinis ir administracinis frontas ir pačios LEZ teritorijos centras su visomis 
papildomomis funkcijomis: parduotuvėmis, vaikų darželiu, konferencijų 
salėmis, kavinėmis ir restoranais, viešbučiu, aikšte ir joje vyksiančiais renginiais. 

Visas judėjimas ir paslaugas teikiantys objektai toliau rikiuojami palei 
Pramonės gatvę. Šalia centro kuriami startuolių inkubatoriai ir atviros jų 
dirbtuvės, tankinami esami pastatai, prie jų prijungiant administracinius 
padalinius, palei gatvę dėstomi sporto aikštynai, dviračių takai ir autobusų 
stotelės. Taip palengva nuo intensyvaus judėjimo ir funkcijų įvairovės 

pereinama į lengvosios pramonės ir logistikos zoną, o teritorijos gale ‒  
į sunkiąją pramonę. Šioje zonoje siūloma įkurti geoterminių vandenų SPA. 
Čia pat įsikūrusios Lypkių katilinės šilto vandens panaudojimas leistų 
sukurti beprecedentį reakreacinį darinį pačiame industrinės teritorijos centre.  
Visa teritorija jungiama lokalia dviračių ir autobusų sistema, ateityje numatyta 
ir traukinių stotis.

Indentitetas
Kiekviena kompanija, kaip ir kiekvienas žmogus, siekia to, kuo galėtų 

didžiuotis. Atpažįstami vardai, išskirtinė ir unikali aplinka ‒ tai svertai, verti 
pasididžiavimo. Klaipėdos LEZ teritorijos ambicija yra pritraukti garsius 
gamintojus, sukurti viešą, atpažįstamą, aktyviai veikiantį ir socialiai atsakingą 
vardą, integruotis į miesto gyvenimą ir tapti geidžiama vieta naujoms įmonėms 
ir darbuotojams burtis.

Kol kas viešoji nuomonė apsiriboja mitais: Klaipėdos LEZ teritorija 
klaipėdiečiams atrodo tik aplinką teršianti negyva pramoninė zona, nors 
teritorijos oras yra valomas ir prižiūrimas, todėl yra netgi sveikesnis negu 
paprastos miesto gatvės. Keičiant šį nepagrįstą požiūrį, pasiūlėme neišnaudotus 
žemės sklypus apsodinti tulpėmis, rapsais, kukurūzais ir javais, o į laikinai 
nenaudojamas pievas paleisti ganytis avis. Made in eco-friendly LEZ – etiketė 
čia užaugintai produkcijai ir  tuo pačiu naujas teritorijos įvaizdis miestiečiams.

Indentitetą, be viešosios nuomonės ir aktyvaus teritorijos vaidmens 
mieste, formuoja ir simboliai, kraštovaizdis, teritorijos architektūra ir estetika. 
Kadangi teritorija yra Klaipėdos dalis, o nuo jos iki uosto ‒ tik 5 km, ji turėtų 
pasinaudoti šia pozicija ir išryškinti jūrinį charakterį. Gamybinės paskirties 
pastatai tarp pušų ir smilgų, konteinerinė moderni architektūra galėtų tapti 
lydinčiąja Klaipėdos LEZ tema.

Pionierinė niša
Kiekviena savarankiškai veikianti struktūra ‒ valstybė, miestas, kvartalas ar 

kompanija ‒ turi savo išskirtinį charakterį ir specifinę nišą, t. y. nišinį produktą. 
Tai dažniausiai net nėra pagrindinis produktas nešantis pelną, bet jis padeda 
sukurti stiprią asociaciją su pačia struktūra ir suteikti jai išskirtinumą – tai, 
ko neturi kiti. Išskirtinumo motyvas reikalingas ne tik konkurencingumui ir 
žinomumui didinti, tokiu būdu yra išryškinamos deklaruojamos vertybės, su 
kuriomis vartotojas susieja save. Taip ryšys tampa abipusis ir tvarus, pagrįstas 
vertybiniais svertais.

Klaipėdos LEZ pasiūlėme pirmiesiems Lietuvoje suburti gamybinius 
startuolius. Gamybiniams startuoliams reikia ne tik idėjos, bet ir didelių 
gamybinių pajėgumų, kurie pradedančiajam verslui nėra įkandami.  

Stiprus perimetras ir aukštuminis 

landmark‘as taptų Klaipėdos, jūros 

uosto ir verslo centro simboliu, 

įvažiavimo vartais. Komercinis ir 

administracinis frontas siūlo naujas 

paslaugas ir veiklas – baseinus 

ir restoraną paskutiniame aukšte, 

uždaras stogo terasas biuro 

darbuotojams, viešbutį,  prekybos 

centrą, vaikų darželį, konferencijų ir 

muzikos sales.
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ai O jau veikiančioms didelėms kompanijoms turėti nepriklausomų inžinierių ir 
idėjų generatorių taip pat yra nepaprastai vertinga. Tokia veikianti platforma, 
skatinanti infrastruktūros, žinių ir idėjų mainus, kurtų bendrą įkvepiančią 
atmosferą, skatintų stiebtis ir suteiktų industriniam parkui unikalumo.

Startuolių biurai, dviračių ir mažų laivelių dirbtuvės, modernios technikos 
laboratorija idėjų bandymams, barai, parduotuvėlės ir medžiagų sandėliai  
įkurdinami moduliniame, surenkamų lengvų konstrukcijų struktūroje. 
Laikinas statinys ir nauja bendruomenė būsimoje aikštės vietoje koduoja 
verdantį gyvenimą ir atradėjų dvasią. Universiteto studentai, jaunų verslininkų 
ir sėkmingai dirbančių tarptautinių kompanijų mišinys taptų LEZ teritorijos 
bendruomeniniu branduoliu. Taip keičiama gamyklos ir apskritai pramoninės 
teritorijos sąvoka – ji tampa įdomi, inovatyvi ir atvira.

Pirmame etape siūlomas modulinis 

pastatas, startuolių inkubatorius, 

kuris būdamas būsimoje pagrindinės 

aikštės vietoje, koduoja verdantį 

gyvenimą ir atradėjų dvasią. 

Startuoliški biurai, dirbtuvės ir 

labarotorijos kultivuoja co-working/

co-living darbo kultūrą. Antrame 

etape, statomi didesni, jūros uosto 

charakterį menantys pastatai, skirti 

čia išaugusiems gamybiniams 

startuoliams. Dideli atveriami stikliniai 

vartai ir plačios terasos skirtos 

dirbti atvirai, kad darbas ir kuriami 

produktai būtų matomi ne tik vieni 

kitiems bet ir praeiviams.

Geoterminis SPA Klaipėdos 

LEZ teritorijoje taptų pagrindiniu 

klaipėdiečių traukos objektu. Žalioji 

oazė – mineralais prisotinti šilti 

vandens baseinai, tarp medžių 

ir aukštaūgių žolių industriniame 

landšafte veiktų nedviprasmiškai.

Nuotrauka: SPA, Thomas Willemsen 

_ Stiftung Zollverein

Aktyvi miesto dalis
Pramoninė teritorija gali ir turi tapti miesto dalimi. Miesto dalies aktyvumą 

lemia geras susisiekimas ir didelė skirtingų interesų kaita, kai čia dirbantys 
žmonės pradeda maišytis su miestiečiais, atvažiavusiais apsipirkti, naujais 
investitoriais atskridusiems į čia vykstančią startuolių mugę, universitetų 
studentais dalyvaujančiais kompanijų mokymosi programose ar turistais 
atvykusiems į geoterminį SPA.

Kol kas nei viena industrinio pobūdžio teritorija nėra gyva miesto atžvilgiu: 
čia dirbantys žmonės pasibaigus darbo pamainai išvažiuoja, o su šia teritorija 
darbo saitais nesusieti piliečiai nemato reikalo čia užsukti. Bet tai miesto dalis. 
Gamyba ir manufaktūra ‒ itin reikšminga miesto ekonomikai, tad kodėl ši 
zona negali būti reikšminga ir miesto kultūriniam gyvenimui? Kartą per metus 
atveriamos gamyklų durys, maratonas Pramonės gatvėje, robotų lenktynės, 
Klaipėdos Jazz ir kinas po atviru dangumi‒ tai progos, skatinančios galvoti 
apie šią teritoriją, kaip apie neatsiejamą miesto dalį, kurioje žmogus jaustųsi 
savas ir jam būtų jauku čia būti.

„DO architects”
Urban concept for Klaipėda FEZ

Klaipėda FEZ, Lithuania’s biggest free economic zone and industrial park, builds 
a pioneering urban strategy for the ongoing future development of the territory. The 
urban concept sets a new direction for the development of the area in the port city 
of Klaipėda, forming a distinct maritime identity unique to its location and seeking 
close integration within the existing urban structure of the city. A set of strategies 
and policies is defined to transform FEZ into the most attractive place for investors, 
start-ups and employees of both existing and future enterprises.

The concept addresses the image and reputation of the territory and 
its functional zoning, as well as the local and external connections made 
with the city. The result is an alluring new centre that consolidates new 
functions with public spaces and facilities - a captivating ‘city within a city.’ 
The strategy is divided into stages of development that accommodate short, medium 
and long term perspectives. The plan has been developed with a professional urban-ar-
chitectural outlook and refined through collaboration with the companies operating 
in FEZ, the territory’s shareholders, as well as representatives from municipality of 
Klaipėda city.

Etapiškumas
Visi sprendiniai išskirti į plėtros etapus ‒ trumpo, vidutinio ir ilgo laikotarpio 

perspektyvas. Trumpajame laikotarpyje (iki 5-erių metų) numatytas pagrindinių 
tikslų įgyvendinimas: įvaizdžio formavimas, būtinų naujų funkcijų (kavinių ir barų, 
vaikų darželio, viešbučio) ir naujos startuoliškos bendruomenės kūrimas (modulinė 
struktūra su modernios technologijos laboratorija). Tam numatytas laikinas 
inkubatorius šalia Vilniaus plento, visiems matomoje vietoje, buriantis žmones 
ir kuriantis kūrybišką, aktyvią atmosferą. Antrajame etape numatyti pagrindiniai 
elektros oro linijos iškėlimo darbai, naujo fronto formavimas, trečiajame ilgajame 
periode būtų tankinamas centras ir užstatomi gamybiniai sklypai.

Galvojant apie ateitį ir apie šviesos greičiu besivystančias technologijas, 
norisi tikėti, kad gerės ir mūsų, čia gyvenančių ir dirbančių žmonių aplinka. 
Norint pritraukti inovatyviausias ir pažangiausias kompanijas ir partnerius, 
reikia galvoti lygiai taip pat pažangiai ir vadovautis tomis pačiomis vertybėmis.  
O pagrindinė kiekvienos kompanijos ir miesto vertybė neabejotinai yra žmogus.

Projektas įgyvendinamas etapiškai ir 

yra susikirstytas į trumpojo, vidutinio ir 

ilgojo laikotarpio etapus. Pirmajame 

etape vystoma Klaipėdos LEZ 

teritorijos centras ir priekinis frontas 

– kuriama startuolių bendruomenė, 

statomas pilotinis lengvų konstrukcijų 

gamybinis inkubatorius, kuriamas 

jūrinis indentitetas ir steigiamos 

papildomos funkcijos- barai ir 

kavinės, viešbutis ir vaikų darželis. 

Antrajame etape stiprinamas 

teritorijos centras ir Pramonės gatvės 

perimetras.

DO ARCHITECTS 

dirba su sėkmingais ir inovatyviais klientais. Kartu mes įgyvendiname reikšmingus ir 

ilgalaikius miestų, pastatų ir erdvių pokyčius. Mes kuriame architektūrą, kuri traukia 

dėmesį, daro įtaką aplinkai ir lemia sėkmę.
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Klaipėdos savivaldybė / 
Klaipėda Municipality
01.23

Konkursas / Competition
03.03

Konkursas / Competition
03.04

Renginys / Event
04.11

Paskaita / Lecture
05.22

Paroda / Exhibition
05.28

Paroda / Exhibition
06.06

Paroda / Exhibition
06.17

Irklavimas / Rowing
06.30

Stipendija / Scholarship
07.01

Architektų diena / 
Architect day 
07.01

Konkursas / Competition
07.07

Veiklą pradeda Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistikos skyrius.

Klaipėdos archtiektų kolektyvas „UKA“ nugalėjo Liepojos pažinimo, parodų ir 
pramogų centro architektūriniame konkurse.

Išrinkti Klaipėdos socialinių paslaugų klasterio „Vilties slėnis“ vizijos konkurso 
nugalėtojai.

Įvyko Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos ir 
Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus visuotinis narių susirinkimas.

Klaipėdoje viešėjo JAV architektas Algimantas Bublys ir skaitė paskaitą 
„Architekto edukacija ir šiuolaikinio biuro veiklos modeliai JAV“.

Architektų sąjungos patalpose atidaryta architekto Zigmo Bernardo Rutkausko 
akvarelių paroda „Aqua Retro“.

Atidaroma paroda Klaipėdos architektūra 2013 ir visą birželio mėnesį 
trunkantis renginių ciklas architektūros tema: architektūros ir fotografijos 
dirbtuvės, knygų pristatymai, architektų paskaitos, filmų peržiūros.

Architekto Romualdo Kučinsko architektūrinės fotografijos parodos 
„Rakursai“ atidarymas.

Įvyko tradicinė „Architektų irklavimo regata“ Dangės upėje. Varžybos 
organizuotos kartu su Klaipėdos irklavimo meistrų klubu „Dangės yriai”

2014 metų LASKAO - ERGOLAIN stipendijos konkurso “Klaipėda. Aktuali 
architektūra” pristatymas, nugalėtojų apdovanojimas.

Tradiciniai architektų sąjungos renginiai.

Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant jį 
Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo centro viešosios reikmėms pirmojo 
konkurso rezultatai.

2014 metų architektūros įvykių kronika
Klaipėdos architektūra

Imanuelio Kanto gatvės šeštojo namo fasadas pažymėtas memorialine lenta 
ižinieriui architektui Petrui Lapei (1924 – 2012) atminti.

Administracinio pastato Žvejų gatvė 2B architektūrinio konkurso rezultatai.

Architekto Algimanto Zavišos labaros ir paramos fondo renginys Nidoje. Įtektas 
„Geriausio 2013 metų rekreacinės architekūros kūrinio“ apdovanojimas.

Įyko vieša diskusija „Architektūros raiškos galimybės kopgalyje“.

Minint Lietuvos arcitektų sąjungos 90-metį architektui Sauliui Manomaičiui 
įteiktas Lietuvos architektų sąjungos Garbės ženklas.

Klaipėdos Atgimimo aikštės raidos galimybių studijos koncepcijos pristatymas.

Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, pritaikant 
jį Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo centro viešosios reikmėms antrojo 
konkurso rezultatai.

Kretingos centrinės miesto dalies – Rotušės aikštės ir jos prieigų sutvarkymo 
idėjos konkurso rezultatai.

UAB „ Naujasis turgus“ lauko paviljono ir pagrindinio pėsčiųjų tako 
rekonstravimo konkurso rezultatai.

Klaipėdos miesto urbanistinės plėtros apžvalgos ir pespektyvių pristatymas, 
paremtas bendrojo plano įgyvendinimo monitoringu.

Pristatytas video interviu ciklas „Privačios tiesos“. Internetinis LAS KAO paskyros 
svetainėje Youtube adresas – https://www.youtube.com/channel/UcspM-
f21hBS-8tMh8LHJqrJw. Projekto autoriai: Vaidotas Dapkevičius, Vladas Balsys.

„Projekto idėja sveikam miestui“ konkurso rezultatai.
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