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I. Bendroji dalis 
   Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemos (Schema) rengimo 

pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018-11-12 d. paslaugų sutartis Nr. J9-2484 ir jos 
priedas  -  techninė specifikacija. 

   Schema rengiama šioms teritorijoms: 
1.  Kultūros paveldo objekto – Klaipėdos miesto senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16075) 

) ir jos vizualinio apsaugos pozonio teritorijai (Teritorija 1); 
2.  Kultūros paveldo objekto – Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros 

vertybių registre 22012) ir jos vizualinio apsaugos pozonio teritorijai (Teritorija 2). 
   Įvertinus esamą aplinką, miestovaizdį, bus nustatyti apšvietimo įrangos išdėstymo konkrečioje 

urbanistinėje aplinkoje principai bei reikalavimai meninei išraiškai ir techninėms savybėms. 
 

 
Pav.1. Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemos ribos 

II. Sprendiniai 
 

1. Apšvietimo formavimo principai 
 
   Išoriniu apšvietimu mieste sprendžiami klausimai yra kompleksiniai, apšvietimas dažnai yra tik viena iš 

priemonių tikslui pasiekti, arba jis tarnauja vienu metu keleto klausimų sprendimui. Bendrieji reikalavimai miesto 
apšvietimui siūlomi sugrupuoti į tris sritis – Saugumo, Saugojimo ir tausojimo, Ambicingų siekių. 

 Saugumo srityje skiriami aspektai:  
- Saugaus eismo ir žmonių judėjimo,  
- Saugios aplinkos be vandalizmo,  
- Saugaus įrenginių naudojimo. 

 Saugojimo ir tausojimo srityje skiriami aspektai:  

1 

2 
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- Žmonių sveikatos ir gyvosios gamtos poreikių apsaugos,  
- Išteklių tausojimo. 

 Ambicingų siekių srityje skiriami aspektai:  
- Stebėtojų orientavimo (nukreipimo),  
- Vietų unikalumo,  
- Šviesos harmonijos,  
- Derančios šviestuvų išvaizdos, 
- Vietos gyvybingumo palaikymo, 
- Veiklų aktyvinimo. 

 
   Saugumo, aplinkos saugojimo ir tausojimo reikalavimai yra nurodyti Europos sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose bei standartuose  (13201 serijos standartai). 
   Pagrindiniai saugojimo ir tausojimo principai: 
- Apšvietimu tausojamas gyventojų privatumas ir kiti gyvenimo kokybės parametrai, taip pat gyvosios gamtos 

poreikiai. 
- Apšvietimu tausojami energijos ištekliai, vengiama nereikalingo peršvietimo (apšvietimo trukmės ir intensyvumo 

aspektu).  
- Renkantis apšvietimo įrangą siekiama, kad jos gamybos, eksploatavimo ir utilizavimo taršos ir atliekų aplinkai 

susidarytų kuo mažiau. 
- Skatinama savininkus ir naudotojus prižiūrėti, kad įranga būtų veikianti. 
 
   Šioje schemoje nagrinėjamas meninis apšvietimas. Ambicingi siekiai aprašyti pilnoje tekstinės dalies 

versijoje. Šioje santraukoje pateikti konkretūs sprendiniai centrinei Klaipėdos miesto daliai. 

2. Apšviečiamų erdvių tipai 
 

2.1. Didelio apšvietimo intensyvumo vietos 

(Pagrindinės gatvės ir aikštės) 
2.1.1.  Pagrindinės gatvės centrinėje miesto dalyje sutampa su kvartalų grupių (mikrorajonų) ribomis, skiriamos: 
a.  magistralinės, greito eismo gatvės (Šilutės pl.), kur prioritetas skiriamas plėsti transporto infrastruktūrą, skirtą 

greitam susisiekimui tarp miesto dalių; 

b.  centrinės miesto gatvės (Taikos pr., Minijos, Pilies, N. Uosto, Dariaus ir Girėno, Priestočio, Sausio 15-os, 

Tilžės g.), kur prioritetas skiriamas susisiekimo motorizuotu ir nemotorizuotu būdu integravimui, daugiafunkciniam 

erdvės panaudojimui. 

2.1.2.  Greito eismo magistralėse, be automobilių eismo kokybiško apšvietimo, reikalinga numatyti žmogiško 

mastelio (mažesnio aukščio, intensyvumo) apšvietimą pėstiesiems, kurių takai būna nutolę ar atskirti nuo 

važiuojamosios dalies per želdinių juostą. 

2.1.3.  Centrinės miesto gatvės kartu yra ir svarbios pėsčiųjų trasos, kurioms reikalingas atraktyvumas nakties metu, 

todėl turi būti pildomos meniniais sprendimais, laikinu šventiniu papuošimu. 

2.1.4.  Projektuojant apšvietimą pagrindinėse gatvėse reikalinga siekti, kad gatvėse reikalingus ženklinimus ir kitą 

smulkią įrangą (stebėjimo kameras, šventinį papuošimą ir pan.) galėtų priimti apšvietimo atramos, taip 

sumažinant vizualinę ir kt. taršą gatvėse. 

2.1.5.  Didelio apšvietimo intensyvumo vietoms priskiriamos ir aikštės bei vietinės gatvės kvartalų grupių viduje, 

kuriomis vyksta didžiausias pėsčiųjų aktyvumas nakties metu. Aikštėms reikalingi unikalūs, vietai sukurti 

sprendimai. Tai gali būti įdomesnis šviestuvų dizainas, akcentinis pašvietimas į stambesnius želdinius, 

egzistuojančią meninę formą, ar išraiškingesnius architektūros, esančios aplinkoje, fragmentus. 

2.1.6.   Rekomenduojamas šviestuvų aukštis didelio apšvietimo intensyvumo vietose 10 m., tačiau unikalaus, tai 

vietai skirtos meninės koncepcijos, projekto pagrindu galimi ir kiti sprendimai. Parenkant aukštį reikalinga 

atsižvelgti į užstatymo charakterį (istorinėje mažaaukštėje aplinkoje reikalingi žemesni šviestuvai) ir erdvės 
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parametrus (ilgose labai tiesiose atkarpose atramos tam tikru matymo kampu suformuoja nepageidautinas 

„sienas“).  

2.2. Vidutinio apšvietimo intensyvumo vietos.  

(Pagrindinės pėsčiųjų trasos ir mazgai) 
2.2.1.  Vietinės gatvės ir pravažiavimai kvartalų grupių viduje, svarbūs naktiniam gyvenimui (susisiekimui), kuriose 

prioritetas skiriamas pėstiesiems ir transporto eismo nuraminimui, gretimų bendruomenių saugumo ir tapatumo 
stiprinimui. Pagrindinių pėsčiųjų trasų apšvietimas turėtų būti intensyvesnis nei kiemuose, pasižymėti tolygumu ir 
pagrįstais antivandaliniais sprendimais (turi užtikrinti galimybes stebėti potencialiai nuošalias vietas). 
Nepagrindinės pėsčiųjų trasos ir privažiavimai į daugiabučių kiemus aptarti skyriuje Daugiabučių namų kiemai. 

2.2.2   Pagrindiniai pėsčiųjų mazgai – tai vietinės (mikrorajono) aikštės ir skverai, kuriuose reikalinga sukurti 
atraktyvią įvairovę, suteikiant kiekvienai tokiai erdvei meninėmis priemonėmis akcentuotą apšvietimą.  

2.2.3.   Rekomenduojamas šviestuvų aukštis 6 m. tačiau unikalios, tai vietai skirtos meninės koncepcijos pagrindu 
galimi ir kiti sprendimai (žr. p. 2.1.4). 

 

   
Pav.2.4. Naujamiesčio gatvių šviestuvai Pav.2.5. Seni Naujamiesčio šviestuvai 

2.3. Mažo apšvietimo intensyvumo vietos. 

(Daugiabučių namų kiemai) 
2.3.1.  Daugiabučių namų kiemai yra tuo savitas urbanistinės erdvės elementas, kad dėka XX a. II pusės vyravusios 

planavimo tradicijos, jie vietomis prarado suvokiamos struktūros ribas, susimaišė su gatvių, skverų ar kitų greta 
esančių objektų erdvėmis, tapo tiesiog teritorijomis. Centrinėje miesto dalyje saugoma išlikusi ankstesnė 
urbanistinė struktūra ir tokios pereinamų kiemų teritorijos kelia sunkumų nustatant aplinkos priklausomybę ir 
charakterį. Apšvietimu reikalinga siekti, kad ankstesnė miestų statymo tradicija būtų išryškinta, t.y. vengti kiemų 
teritorijų „užliejimo“ bendra šviesa, bet pabrėžti formalias struktūras – kompozicijos ašis, centrus, įėjimus ir pan.. 

 

  

   Pav.2.1. Šviestuvai Liepų g.      Pav.2.2. Šviestuvai Pilies g.          Pav.2.3. Seni šviestuvai Pilies g. 
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2.3.2.  Daugiabučių namų kiemai nakties metu nėra skirti jokiai aktyviai veiklai, todėl apšvietimas čia turi būti 
mažesnio intensyvumo nei svarbiose pėsčiųjų trasose, reikalingas didesnis dėmesys ir priemonės, kad lauko 
apšvietimu išvengti akinimo ir gyvenamųjų būstų peršvietimo. Mažų kamerinių erdvių apšvietos lygius 
rekomenduojama  minimizuoti, kad pasiekti jaukumo pojūtį. 

2.3.3.  Rekomenduojamas šviestuvų aukštis 4 m. 
 

   
Pav.2.6. Tinkamas utilitarus senamiesčio 

kiemo šviestuvas 

Pav.2.7. Nepageidautinas parko šviestuvų 

tipas 

Pav.2.8. Nepageidautinas gatvės 

šviestuvų tipas  

2.4. Ypatingo apšvietimo vietos. 

2.4.1. Jungtys ir tiltai. 

2.4.1.1.   Klaipėdos miesto centre ypatingą vietą užima tiltai. Jų išryškinimas nakties metu gali stiprinti jūrinio miesto 
įvaizdį. Reikalinga suformuoti meninio apšvietimo scenarijus ir juos realizuoti kiekvienam tiltui, pabrėžiant jų savitą 
architektūrą, keliamą įspūdį. Tiltai miesto centrinėje dalyje: 

- Piliavietės pasukamas tiltelis,  
- Pilies tiltas, 
- Biržos tiltas, 
- Mokyklos g. tiltas, 
- Bastionų (būsimas) 
- Buv. bastionų komplekso tiltai (per fosos protaką ir į raveliną) 
- Pėsčiųjų tiltas per geležinkelį. 
2.4.1.2.   Meninio apšvietimo priemones reikalinga taikyti patilčių ir požeminių praėjimų apšvietimui, nes tipiniai 

sprendimai tokias vietas silpnai apsaugo nuo degradavimo, tapimo vandalų taikiniu. 
2.4.1.3.   Pėsčiųjų praėjimai ir jungtys (pvz. tarpuvartės) istoriniuose senamiesčiuose suteikia ypatingo žavesio, 

sukuria netikėtų stebėjimo rakursų ir potyrių įvairovę lankytojams. Klaipėdos centrinėje dalyje dėl sovietmečio 
pertvarkymų skersinės gatvių jungtys dažniausiai ištirpę deformuotuose daugiabučių namų kiemuose, 
neturinčiuose apčiuopiamų nuosavybės ribų, vidinės kvartalų struktūros. Urbanistinę miesto centro vertę sudaro 
istoriškai susiklosčiusi struktūra (iki „laisvo planavimo“ principų atsiradimo), todėl, ryškinant šios miesto dalies 
charakterį, reikalinga apšvietimu išskirti praėjimus ir jungtis iš kiemų masės. 

2.4.1.4.   Šviestuvų aukštis priklauso nuo meninės koncepcijos, tačiau pageidautini integruoti, užmaskuoti, įleidžiami 
arba kaip tik atitolinti (prožektoriais) apšvietimo įrenginiai. 
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Pav.2.9. Biržos tilto apšvietimas Pav.2.10. Praėjimai Tiltų g. 

2.4.2. Krantinės ir krantai 

2.4.2.1.   Krantinės yra Klaipėdos išskirtinis bruožas ir jų meninis apšvietimas ypatingai svarbus miesto veidui. Kartu 
su eksponuojamais istoriniais uosto elementais jos turėtų pristatyti jūrinį miesto paveldą. Įrengiant apšvietimą 
reikalinga paisyti gyvosios gamtos poreikių (vertinti poveikį žuvų migracijai, paukščiams ir pan.). Krantinės ir 
krantai miesto centrinėje dalyje: 

- Kuršių marių krantinės buv. uosto teritorijoje; 
- Danės upės krantinės; 
- Piliavietės fosos krantinės; 
- Buv. bastioninių įtvirtinimų krantai; 
- Malūnų tvenkinio krantai. 
2.4.2.2.   Krantinių ir krantų apšvietimu siekiama: 
- Pabrėžti upę, kaip miesto centrinę ašį. Stiprinti upės krantinių išraiškos vientisumą, pratęsiant, įrengiant šiuo metu 

dar neapšviestas atkarpas. Pabrėžti tiltus. Rasti būdų pabrėžti upės dinamišką charakterį, jos panaudojimo 

istoriją. 

- Pabrėžti upės žiotis, buvusios uosto įplaukos vartus specialiu apšvietimu, primenant apie čia buvusius navigacijos 

šviesulius (švyturius). 

- Sukurti ir įgyvendinti istorinių uosto elementų (kranų, elingo ir kt.) eksponavimo tamsiuoju metu koncepcijas ir 

scenarijus. 

2.4.2.3.   Šviestuvų aukštis priklauso nuo meninės koncepcijos. Pradėta realizuoti upės krantinių apšvietimo kūginiais 
šviestuvais koncepcija numatoma pratęsti iki Mokyklos g. tilto, papildant intarpais monotonijai išvengti. 

 

Pav.2.11. Danės upės krantinės kontrastingas apšvietimas   
  

2.4.3. Parkai  

2.4.3.1.   Egzistuojančiu klasifikavimu želdinių plotai grupuojami į želdynus, kurie „laisvo“ miestų planavimo tradicijoje 
buvo formuojami neapibrėžtai, ištirpusiomis ribomis. Miesto centrinėje dalyje yra saugomas istoriškai susiklostęs 
urbanistinės struktūros charakteris, pasižymintis aiškia nuosavybės ribų logika, todėl ir želdynai čia turi būti 
formuojami kaip aiškiai apibrėžti parkai, sodai arba skverai (Malūnų tvenkinio želdynas, esantis už istorinės 
struktūros ribų gali būti išimtis, tai pagrindus menine tvarkymo koncepcija). Centrinėje miesto dalyje esantys 
želdynai: 
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a. Rajoniniai miesto želdynai (Malūnų parkas, Bastionų parkas (kuriamas), Piliavietės parkas (kuriamas), Danės 

krantinės, Skulptūrų (senųjų miesto kapinių) parkas).  

b. Vietiniai želdynai (Storosios liepos, Kulių vartų, Miesto sodo, Vydūno skvero, Santuokų rūmų, Ferdinando aikštės, 

Donelaičio aikštės, Šaulių g. skveras, Lietuvininkų aikštės, Autobusų stoties, Traukinių stoties, buv. Vitės kapinių). 

2.4.3.2.   Parkų tvarkymo principai: 

- Kurti ir stiprinti unikalų parkų ir želdynų charakterį. Pastebėti ir išryšinti savitumus, sukuriant saikingą įvairovę. 

- Parkų ir želdynų, taip pat daugiabučių namų teritorijų apšvietimo sprendimus pagrįsti takų ir ryšių (judėjimo, 

stebėjimo, emociniu ir kt.) struktūra, meniniu sumanymu. 

- Akcentuoti parkų pakraščius, įėjimus į juos, išryškinant gretimus statinius ir landšafto elementus. 

- Malūnų tvenkinio aplinkoje rasti vietos “tamsos erdvei”, kur galima būtų sąlyginai netrikdomai stebėti naktinio 

dangaus, gamtos ir miesto vaizdus. 

- Parkuose, atokiau nuo takų tikslinga iššviesti atskiras išraiškingas želdinių grupes, medžių lajas. 
2.4.3.3.   Vietiniai želdynai, tvarkomi kaip skverai, kartu yra ir pėsčiųjų trasų susikirtimo mazgais – vidutinio apšvietimo 

intensyvumo vietos. Viešiems želdynams centrinėje dalyje reikalinga meninė apšvietimo koncepcija. 

2.4.3.4.   Šviestuvų aukštis priklauso nuo meninės koncepcijos, tačiau žemi, vandalizmui jautrių „stulpelio“ pavidalo 
šviestuvų (iki 4 m. aukščio) rekomenduojama nenaudoti. 

 

   
Pav.2.12. Skulptūrų parkas Pav.2.13. Dienovidžio skveras 

2.4.4. Fasadai ir kiti akcentai 

2.4.4.1.   Klaipėdos miesto centrinės dalies užstatymas pasižymi didele stilių ir formų įvairove, yra prarastos istoriškai 
buvusios vertikalės, dalį jų dar tik planuojama atstatyti (šv. Jono bažnyčios bokštas, pilies Didysis bokštas). XX 
a. II pusėje ir XXI a. realizuoti bokštai ir aukštybiniai pastatai reikšmingai įtakoja centrinėje dalyje esančio 
užstatymo pažinimą, jų sunku išvengti gatvėvaizdžiuose. Naktinis apšvietimas senamiestyje turėtų padėti 
stebėtojams priartėti prie istoriškai būdingo urbanistinio charakterio, t.y. naujųjų aukštų statinių apšvietimas 
neturėtų būti demonstruojamas senamiesčiui. Čia reikalinga, kad išryškėtų istorinį pavidalą menantys objektai  - 
istoriniai bokštai, laivų stiebai, smulkesni akcentai (įėjimai, kitos meninės formos ir akcentai). 

2.4.4.2.   Fasadų apšvietimas naktį turėtų būti priemonė erdvei praturtinti ir pritraukti lankytojus tamsos metu, kol 
miesto centras yra aktyvus. Svarbu, kad apšvietimą galima būtų išjungti nepageidaujamu metu (nakties poilsio ir 
teminio renginio metu). Reikalinga, kad meniniai akcentai, paminklai būtų akcentuoti jiems skirtu apšvietimu. 

2.4.4.3.   Fasadų apšvietimo uždaviniai: 
- Apšviesti visuomenei svarbius statinius (visuomeninius pastatus ir kultūros paveldo statinius) taip, kad jie padėtų 

stebėtojui orientuotis mieste, praturtintų stebėtoją papildomu teigiamu miesto įvaizdžiu. 
- Išryškinti viešųjų ir visuomenei reikšmingų pastatų svarbą gretimo užstatymo atžvilgiu nebūtinai ryškesnio, bet 

derančio apšvietimo pagalba.  
- Formuoti apšvietimą kruopščiai išryškinant ir formą ir detales, kad objektai būtų atpažįstami, pažymėti vietinius, 

lokaliai reikšmingus orientyrus. 

- Naudoti šviesą erdvinių formų išryškinimui (šviesa matoma tik jai krentant ant paviršių). 

- Apšviečiant pastatus vengti šviesos šaltinių demonstravimo, apšvietimą integruoti pastato architektūroje arba 

naudoti apšvietimą iš šalies. 
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- Papildoma įranga apšviečiami objektai prie svarbiausių judėjimo trasų, nutolę nuo gatvių šviestuvų skleidžiamos 
šviesos. 

- Apšvietimu išryškinti meninius aplinkos akcentus (skulptūras ir kitas menines formas). 
- Pastatų apšvietimu vengti gyventojų langų peršvietimo, akinimo. 
- Atskiriems objektams modeliuojamas atskiras apšvietimo valdymas, kad unikalūs, laikini apšvietimo projektai 

galėtų būti realizuojami ribotą laiką. 
 

  
Pav.2.14. Klaipėdos dramos teatras. Išryškintos architektūros detalės 

 

  
Pav.2.15. Fragmentiškai apšviestas fasadas Teatro g.    Pav.2.16. Fragmentiškai apšviestas fasadas 

 

  
Pav.2.17. Neišraiškingas fasado apšvietimas      Pav.2.18. Nesubalansuotas fasado apšvietimas  

3. Šviesos spalva ir spalvinė temperatūra  
 
3.1.  Spalva. Apšvietimo, naudojančio spalvinius filtrus, naudojimas miesto centrinėje dalyje gali iššaukiančiai 

disonuoti su istorinės aplinkos charakteriu, todėl galimas tik išimtiniais  atvejais ir turi būti kruopščiai pagrįstas 
konkrečiai vietai skirta menine koncepcija. Spalvota šviesa skiriama šventėms, renginiams ir pasirodymams, todėl 
įprastu atveju rekomenduojama pastatų, ir kitų objektų apšvietime spalvą naudoti ribotai, saikingai.   

3.2.  Spalva, naudojama šviečiančioms iškaboms, taip pat turi būti naudojama saikingai, neturi gožti ar keisti 
bendro aplinkos apšvietimo.  

3.3.  Naudojama spalva negali dominuoti kaip spalvos šaltinis, ją rekomenduojama naudoti tik jau pakankamai 
apšviestoje aplinkoje. 
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3.4.  Spalvinė temperatūra. Šviesos spalvinė temperatūra, natūraliai būdinga konkrečios technologijos šviesos 
šaltiniui, yra svarbus apšvietimo kokybės vertinimo rodiklis. Skiriamos spalvinių temperatūrų kategorijos 
(matuojamos kelvinais – K): 

o 1800 K – ugnies skleidžiama šviesa; 
o 2200–2800 K –  šilta, gelsva šviesa (natrio technologijos lempų, kaitrinių lempų, naujos kartos 

LED šviestukų šviesa); 
o 2800–3500 K – šilta, balta šviesa (LED šviestukų, metalo halogenų šviesa); 
o 3500–5000 K – šalta, neutrali dienos šviesa (LED šviestukų, metalo halogenų šviesa); 
o 5000 K ir daugiau – šalta, melsva dienos šviesa (LED šviestukų, metalo halogenų šviesa). 

 

 
Pav.3.1. Šviesos spalvinės temperatūros schema (vienetai nurodyti kelvinais (K)). 

 
3.5.  Spalvinės temperatūros reglamentavimo tikslas – sukurti stebėtojui vizualiai patrauklų, komfortišką ir 

ergonomišką (patogų ir sveiką naudoti) apšvietimą.  
3.6.  Nustatyta, kad šilta šviesos spalva yra palankiausia žmonių poilsiui, šalta spalva padidina budrumą, taip pat 

kuo stipresnis apšviestumas, tuo aukštesnė spalvinė temperatūra (baltesnė šviesa) reikalinga, kad apšvietimas 
būtų malonesnis akiai. Apšviečiamo objekto spalva atkuriama daugiau ar mažiau ją iškraipant (pvz. melsvos 
spalvos šviesa netiks rusvos ar raudonos spalvos paviršiams), todėl šviečiant į konkrečius objektus tai būtina 
įvertinti. Šaltos spalvos šviesa skiriam dėmesiui sužadinti, stimuliuoti. Šiltos spalvos šviesa skiriama nuramintai, 
jaukiai aplinkai. Skirtingų spalvų maišymasis vienoje erdvėje vertinamas nepalankiai 

 

 
Pav.3.2. Šviesų spalvos pavyzdžiai. 
 

3.7.  Apšvietimo spalvinės temperatūros parinkimo nuostatos centrinėje miesto dalyje: 
3.7.1.  Magistralinėse greito eismo gatvėse reikalingas intensyvus, šaltas apšvietimas 4000K–5000K, todėl toks 

numatomas Šilutės pl., Mokyklos, Priestočio gatvėse. Atskirtose pėsčiųjų, dviračių  trasose šalia jų neviršyti 
4000K. 

3.7.2.  Greito eismo gatvių žiedas, nuo Klaipėdos centro atskiriantis jo dalis (S.Dariaus ir S.Girėno, N. Uosto, Pilies, 
Sausio 15-sios g.) apšviečiamas 3000 K šviesa. 

3.7.3.  Reikalinga, kad šviestuvą sudarančių elementų visuma – atrama, gembė ir žibintas derėtų tarpusavyje 
meniniais principais. Šviestuvų dizainas turėtų saugoti aplinką nuo akinimo, taip pat šviesos švaistymo. 

3.7.4.  Vengiama skirtingos temperatūros šviesos maišymosi vienoje erdvėje. Vietose, kur pastatui, esančiam šiltoje 
geltonoje aplinkoje reikalingas šaltesnis apšvietimas, apšvietimo spalviniai tonai turi nuosekliai pasikeisti iš 
apačios į viršų - nuo geltonos iki baltos spalvos. 

3.7.5.  Klaipėdos senamiesčio teritorijoje naudojama šilta geltona (2200 K, arba Natrio spektro) šviesa; 
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3.7.6.  Klaipėdos Naujamiesčio ir jo vizualinės apsaugos, taip pat senamiesčio vizualinės apsaugos teritorijoje 
naudojama šilta geltona (2200 K) šviesa, taip pat šilta balta (3000 K) šviesa. 

3.7.7.  Danės upės ir susijusių vandens telkinių (buv. gynybinių griovių, taip pat marių) pakrantėse naudojama 
neutrali šalta šviesa (4000 K). Stebėtojui baltos šviesos atspindys vandenyje yra malonesnis (nei geltonos 
šviesos), todėl balta rekomenduojama vietose prie vandens. 

3.7.8.  Šlaitų, medžių lajos apšvietimui rekomenduojama naudoti šaltesnį apšvietimą, geriau atskleidžiantį žalią 
spalvą vasarą ir apsnigtų paviršių baltumą žiemos metu.  

3.7.9.  Raudonų plytų architektūros pašvietimui rekomenduojama naudoti šiltos arba neutralios spalvos apšvietimą, 
kad mūro spalva nebūtų iškraipyta. 

3.7.10.   Atskirų visuomenei reikšmingų objektų apšvietimui rekomenduojama naudoti šaltesnį, nei jo aplinkoje 
naudojamas, apšvietimą, taip išskiriant juos iš aplinkos ir padedant orientuotis mieste; 

3.7.11.   Atskiri eismo saugumo užtikrinimui svarbūs objektai (svarbiausios pėsčiųjų perėjos) gali išryškinami šaltesne 
šviesa nei bendras gatvės apšvietimas. 

 

4. Šviestuvų išvaizda 
  
4.1.  Šviestuvų išvaizdos reglamentavimo tikslas – sukurti stebėtojui estetiškai vieningą, išbaigtą aplinką, 

puoselėti miestovaizdžio vientisumą ir objektų derėjimą jame. Apšvietimo įrenginiai užima reikšmingą vietą 
gatvėvaizdžiuose, įtakodami bendrą vietos charakterio pajautimą. Šviestuvų atramų ir žibintų meniniai sprendimai 
kito pagal skirtingais laikotarpiais naudotas technologijas ir yra vertingas palikimas, kuris turi būti profesionaliai 
panaudojamas tvarkant aplinkos įrangą. Autentiški išlikę apšvietimo įrangos pavyzdžiai turi būti saugomi.  

 

 
Pav.4.1. Šviesos sklaidos pavyzdžiai. Pirmas – nepageidaujamas ekologiniu aspektu, antras ir trečias – rekomenduojamas ankštose 

viešose vietose, kur aukštai skleidžiama šviesa gali pasiekti artimus paviršius (fasadus, medžių lapijas ir pan.), ketvirtas – 
rekomenduojamas atvirose vietose, kuomet šviesa gali pasiekti tik taką, arba gyvenamojoje aplinkoje, kur švietimas į langus 
nepageidaujamas. 

 
4.2.  Bendrosios nuostatos šviestuvų išvaizdai: 
4.2.1.  Šviestuvai derinami prie konkrečios erdvės, kurioje jie statomi, charakterio. Išorės apšvietimu papildoma ir 

išryškinama erdvių ir pastatų architektūra, jų hierarchinė sąranga. 
4.2.2.  Reikalinga, kad šviestuvą sudarančių elementų visuma – atrama, gembė ir žibintas derėtų tarpusavyje 

meniniais principais.  
4.2.3.  Šviestuvų dizainas turėtų saugoti aplinką nuo akinimo, taip pat šviesos švaistymo. 
4.2.4.  Apšvietimo įranga neturėtų dominuoti regimoje aplinkoje, nebent jos išryškinimas būtų pagrįstas išskirtiniu 

meniniu sumanymu. Papildomos puošybos naudojimas turi būti pagrįstas erdvės, ar apšviečiamo objekto 
reikšme, istorine tradicija ir pan. (pvz. ypatingų objektų apšvietimui). 

4.2.5.  Utilitariam miesto erdvių apšvietimui (gatvėms, kiemams) naudoti lakoniškus, neįmantrios išraiškos 
šviestuvus, kad išskirtinės vietos ir objektai (kur reikalinga) galėtų būti akcentuoti specialiai išskirtiniais 
šviestuvais.  

4.2.6.  Gatvių ir kiemų apšvietimui naudotini minimaliai dekoruoti, „praktiško“ dizaino šviestuvai. Ypatingų erdvių 
(parkų, sodų, aikščių ir pan.) apšvietimo įranga gali būti ypatingiau, gausiau dekoruota. 

4.2.7.  Apšvietimo įrangos spalvas derinti prie aplinkos, vengti atvirai cinkuotos dangos, derinti su stulpų ir gretimos 
kitos mažosios architektūros spalvomis. 
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4.2.8.  Istorinių šviestuvų dizaino skirtumai žymi laiko ir vietos ypatumus, todėl viešose vietose siekiama naudoti 
istoriškai pagrįstus, su konkrečia vieta susijusius dizaino elementus. Klaipėdos miesto centrinės dalies 
išlikusiuose  istoriniuose vaizduose dominuoja XIX a pab., XX a. pradžios dujiniai šviestuvai, derantys prie to 
meto architektūros, kuri yra vertybė ir turi būti saugoma bei puoselėjama. Tvarkant šios išlikusios architektūros 
aplinką, kur vizualiai priimtina, rekomenduojama panaudoti ir tos architektūros laikmečio apšvietimo įrenginių 
stilių. 

4.2.9.  Objektų apšvietimui naudojant prožektorius, juos būtina grupuoti su kita įranga, mažinant jų vizualinį poveikį.  
Mažose erdvėse prožektorius rekomenduojama maskuoti apšvietimo stulpuose ar pastatų detalėse.  

4.2.10.   Atskiroms erdvėms, pagrindus tai vietai skirtu meniniu sumanymu ir projektu, gali būti parinkti ir kitos, nei čia 
pasiūlyti arba dominuojantys šioje miesto dalyje, šviestuvai, užtikrinant, kad skirtingos išraiškos elementai 
nedisonuos tarpusavyje vienoje vizualinėje erdvėje. 

4.3.  Šviestuvams naudojamo istorinio pavidalo tikslumas yra svarbi gatvių įvaizdžio dalis. Istorinį charakterį 
išlaikiusiose vietose siekiama naudoti kaip galima tikslesnes istorinių šviestuvų kopijas, arba jų stilizacijas. 
Istorinių šviestuvų kopijų detalės turi būti kruopščiai parinktos pagal Klaipėdai būdingus pavyzdžius. Nenaudoti 
istoriškai Klaipėdai nebūdingų stilių ir technologijų šviestuvų kopijų, kad stebėtojai nebūtų klaidinami. Nesant 
galimybės įrengti tikslių būdingo šviestuvo kopijų, rekomenduojama rinktis tokio šviestuvo šiuolaikines stilizacijas. 
Išvaizdos prioritetas senamiestyje svarbesnis nei šviestuvo techniniai parametrai. 

4.3.1.  Klaipėdos istorinių gatvės šviestuvų „klasikinis“ pavidalas siejamas su XIX a. pab. paplitusio apatinio dujų 
padavimo šviestuvų išvaizda. Plačiausiai paplitęs, siūlomas naudoti pavyzdžiu, istorinis šviestuvas buvęs Ritter 
(Nr. 1) tipo žibintas ant stulpelių spiečiaus (vok. Bündelpfeiler, vadinamo „Berlyno“ tipo) stiebo, arba ant gembės. 
Dominuojantis gembės tipas – paprastasis, su tiesaus strypo atrama ir dviem metalinėmis atotampomis, retesni 
pavyzdžiai – ant dekoratyvaus „istorizmo“ stiliaus, arba lakoniško „moderno“ stiliaus gembių. 

4.3.2.  Klaipėdos šviestuvams istoriškai būdingas išraiškos santūrumas, dekoro saikingumas ir tokios estetinės 
kalbos turi būti laikomasi. Klaipėdoje anksti atsiradus elektrai nepaplito vėlyvesnės technologijos dujiniai 
šviestuvai (pvz. viršutinio dujų padavimo), todėl tokių šviestuvų kopijų ir stilizacijų naudojimo istorinėje dalyje 
reikalinga vengti. 

 

 
Pav.4.2. „Klasikinio“ tipo šviestuvų parinkimo rekomendacijos 
 
4.4.  Istorinius Klaipėdos miesto raidos etapus siekiama atsispindėti apšvietimo įrenginių išraiškoje šiomis 

sąlyginėmis teritorijomis: Senamiestis (laikmetis iki elektros naudojimo apšvietimui pradžios, klasikinio pavidalo 
šviestuvai), Naujamiestis ir jo vizualinės apsaugos zona (XX a pradžia, moderno stilistikos šviestuvai), 
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Senamiesčio vizualinės apsaugos zona (XX a. vidurys, modernizmo pradžios (funkcionalizmo, konstruktyvizmo 
ir pan.) stilistikos šviestuvai.   Šviestuvų dizaino parinkimo nuostatos centrinėje miesto dalyje yra detalizuotos 
brėžiniuose. Ten pat pateiktos šviestuvų elementų dizaino tipų lentelės. 

4.5.  Konkretizuotos nuostatos šviestuvų išraiškai pagal miesto dalis: 
4.5.1.  Senamiestyje siekiama išlaikyti seniausių „klasikinių“ šviestuvų dominuojamą aplinką (žibinto dizaino tipas 

B, žr. brėž.).  
- Saugoti ir pildyti gatvėvaizdžius žibintais, pritvirtintais prie sienų ant gembių.  
- Gatvėse ir kt. viešose erdvėse statomos buvusio plačiausiai paplitusio istorinio šviestuvo kopijos, kiemuose – 

stilizacijos.  
- Saugomi XX a. pabaigoje Klaipėdos restauratorių atkurti istoriniai šviestuvai.  
- Pilies ir Galinio Pylimo gatvėse naudojami aukšti „moderno“ stiliaus šviestuvai (pagal Pilies g. esančių šviestuvų 

pavyzdį). 
- Esamus puošniai dekoruotus, bet Klaipėdai nebūdingus šviestuvus iš gatvių, atsiradus palankioms aplinkybėms, 

grupėmis perkelti prie senamiesčio želdynų, krantinių, pakeičiant į būdingo pavyzdžio „klasikiniais“ šviestuvais. 
- Danės krantinės atkarpoje tarp Pilies tilto ir protakos prie Gelderno bastiono naudoti „klasikinio“ stiliaus šviestuvus 

(čia gali būti perkelti puošnieji „istoriniai“ šviestuvai). 
- Buvusių įtvirtinimų griovių (fosų) pakrantėse naudoti šiuolaikinio dizaino, kūgio pavidalo šviestuvus (žibinto 

dizaino tipas E). 
4.5.2.  Naujamiestyje ir jo vizualinės apsaugos zonos didesnėje dalyje aplinka yra ženkliai pakitusi, stilistiškai 

įvairi, todėl siekiama suformuoti „moderno“ stiliaus šviestuvų dominuojamą aplinką (žibintų dizaino tipas C, 
šviestuvai aukšta figūrine cokoline (stogelio) dalimi, arba su užapvalinta skaidriosios dalies apačia), seniausią 
istorinį charakterį išsaugojusioje aplinkoje siekiama išsaugoti „klasikinių“ šviestuvų dominuojamą aplinką (žibintų 
dizaino tipas B). 

- Esant galimybei, atkuriamas konkrečioje vietoje originaliai (erdvės suformavimo, užstatymo metu) buvęs, 
naudotas šviestuvų tipas. 

- Viešų erdvių, parkų šviestuvai parenkami pagal tikslingai tai vietai parengtą meninį sumanymą, projektą. 
- Gatvių utilitariam apšvietimui naudojamos „moderno“ šviestuvų stilizacijos (žibinto dizaino tipas C), krantinių 

apšvietimui – šiuolaikinio dizaino, kūgio pavidalo šviestuvus (žibinto dizaino tipas E) kiemų apšvietimui „moderno“ 
šviestuvų (žibinto tipo C) stilizacijos. 

- Klaipėdos universiteto (buv. kareivinių) teritorijoje naudoti Klaipėdai būdingo „klasikinio“ tipo šviestuvus; 
- Buvusio dujinio gatvių apšvietimo trasose, kur erdvės charakteris išlikęs istoriškas, smulkus, siūlomi fragmentiškai 

naudoti Klaipėdai būdingo „klasikinio“ tipo šviestuvai.  
4.5.3.  Senamiesčio vizualinės apsaugos zonoje siekiama sukurti vėlyvojo moderno, ankstyvojo modernizmo 

(bauhauzo) stilistikos šviestuvų dominuojamą aplinką (dizaino tipas D, žr. brėž.). Šviestuvams būdingas cilindrinis 
skaidriosios dalies tūris. Lokaliose erdvėse prie seniausio charakterio istorinių pastatų, kur erdvės charakteris 
išlikęs smulkus, gali būti kartojami senamiesčiui rekomenduoti šviestuvai. 

- Esant galimybei, atkuriamas konkrečioje vietoje originaliai (erdvės suformavimo, užstatymo metu) buvęs, 
naudotas šviestuvų tipas. 

- Viešų erdvių, parkų šviestuvai parenkami pagal tikslingai tai vietai parengtą meninį sumanymą, projektą. 
- Gatvių, kiemų apšvietimui naudojamos „modernizmo“ šviestuvų stilizacijos (žibinto dizaino tipas D, G). 
4.5.4.  Senamiesčio vizualinės apsaugos zonos pietrytiniame kampe, labiausiai modernizuotoje aplinkoje 

(pokario metais perstatytame kvartale tarp Sausio 15-os, g, Taikos pr., P. Komunos ir Rumpiškės g.) naudotini 
lakoniškiausio dizaino, šiuolaikiški šviestuvai (tipai G, H); 
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Pav.4.3. Atramų šviestuvams parinkimo rekomendacijos 

 
4.6.  Schemoje pateiktos dizaino krypčių teritorijų ribos turi būti atidžiai vertinamos vietoje, turi būti išlaikoma 

apšvietimo įrangos dizaino vienovė vienoje konkrečioje miesto erdvėje. Naudotini šviestuvų elementų pavyzdžiai 
pateikti brėžiniuose. 

4.7.  Unikalaus motyvuoto meninio sprendimo apšvietimo projektu gali būti siūlomi ir daugiau dekoruoti ir kitos 
stilistikos šviestuvai (pvz. panaudojant išraiškos kontrasto metodą), tačiau turi būti puoselėjama vaizdo ir meninio 
sprendimo vienovė ir vizualinė dermė konkrečiai suvokiamoje erdvėje. Apšvietimo įrengimas turi būti 
projektuojamas tiek techniniu, tiek ir estetiniu aspektu.  

4.8.  Šviestuvų atramos ir gembės derinami prie šviestuvo charakterio. Gausiau dekoruotiems žibintams – gausiau 
dekoruotos atramos ir gembės. Tose vietose, kur svarbus erdvės peržvelgiamumas (pvz. upės krantinėse, 
meninių akcentų apžvalgos lauke), rekomenduojama naudoti ažūriškas atramas (sudarytas iš keleto smulkesnių 
elementų, kad vizualiai būtų lengvesnės). 

4.9.  Pakopinės atramos (sudarytos iš skirtingo storio elementų) turi būti kruopščiai parinktos pagal šviestuvo 
dizainą (apvalaus plano šviestuvams – apvalios atramos ir pan.), lakoniško dizaino šviestuvams pakopinių atramų 
nenaudoti. 

4.10.  Spalvinis sprendimas turi pratęsti aplinkoje vyraujančių šviestuvų ir mažosios architektūros metalinių 
elementų spalvas, pageidautina, kad dominuotų neutrali pilka spalva. Išskirtinėms vietoms pabrėžti, individualaus 
meninio sprendimo pagrindu, galimos ir kitos spalvos. Teigiama, kad XX a. pradžioje metalinės šviestuvų atramos 
buvo dažytos žaliai, todėl rekomenduojama projektuojant rasti tinkamą erdvę istoriškai originalia spalva dažytų 
šviestuvų panaudojimui.  Cinkuotos apdailos atramų centrinėje miesto dalyje nenaudoti. 

4.11.  Žibinto sumontavimo aukštis turi padėti išvengti akinimo. Kuo mažesnio apšvietimo intensyvumo aplinka 
(kontekstas), tuo žemesnis šviestuvo montavimo aukštis. 
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Pav.4.4. Šviestuvų aukščio parinkimo rekomendacijos 

 
4.12.  Senamiestyje ir ankštose erdvėse šviestuvams rekomenduojama naudoti tvirtinimus ant gembių prie pastatų, 

atitinkamai įforminant nuosavybės teises ir naudojimo sąlygas su pastatų savininkais. Gembių dizainas 
derinamas prie žibinto išraiškos.  

4.13.  Naujamiestyje ir jo bei Senamiesčio vizualinės apsaugos zonose, kur tinkama užstatymo situacija, siūloma 
panaudoti šviestuvų pakabinimo ant trosų tarp pastatų, taip pat buvusių tramvajaus linijoms skirtų atramų 
panaudojimo sprendimą (pvz. gatvelėse gretimose geležinkeliui). 
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2 3 4 
Pav.4.5. Šviestuvų dėstymo rekomendacijos gatvių pjūviuose. 1, 2 - centrinės miesto gatvės, 3, 4 - vietinės reikšmės gatvės. 
 

4.14.  Šviestuvų dėstymas. Reikalinga nepakenkti aplinkos, kurioje įrengiami šviestuvai, architektūrai. Apšvietimo 
įranga turi nedominuoti kontekste, bet derančiai įsilieti į gatvės, viešos erdvės ar fasado foną.  

4.15. Gatvėje statomi šviestuvai turi išlaikyti tolygų ritmą, gatvės simetriją, tačiau vengti tvoros iš stulpų įvaizdžio. Jei 
šviestuvai statomi lygiagrečiai medžiams, rekomenduojama jų į medžius nelygiuoti. Virš važiuojamos dalies 
atsiduriantys šviestuvai turi būti ne žemiau 6 m. aukštyje nuo kelio. Įrengiant parkavimo vietų apšvietimą vengti  
užtamsinimo mašinų šešėliais praėjimuose. 

4.16. Fasadiniai šviestuvai neturėtų užimti atvirų fasado plokštumų, rekomenduojama juos maskuoti architektūrinėse 
detalėse, arba pašviesti nutolusiais prožektoriais. 

 
 

  
1   2 

Pav.4.6. Šviestuvų dėstymo rekomendacijos. 1 – mechanišku dėstymo ritmu neardyti erdvių kompozicijos; 2 -  atsižvelgti į 
konkrečios erdvės specifiką ( išnaudoti gatvių kampus, pabrėžti vertingus erdvių elementus); 
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Pav.4.7.    Šviestuvų montavimo prie gatvių rekomendacijos. 1 - neardyti gatvių simetrijos; 2 -  nerikiuoti šviestuvų ir medžių į 

„tvoras“; 3 – apšvietimą ir želdinimą komponuoti pražangiai. 

  
    1      2 

        Pav.4.8. Šviestuvų montavimo prie fasado rekomendacijos. 1 - neardyti pastatų architektūros; 2 - prožektorius maskuoti       
architektūrinėse detalėse. 

 
 

5. Apšvietimo sprendinių įgyvendinimas 
 
5.1.  Apšvietimo projektai centrinėje miesto dalyje rengiami pagal savivaldybės administracijos išduotus 

reikalavimus projektui, derinami už paveldo apsaugą. atsakingame administracijos padalinyje. Projekto rengimo 
sąlygose numatomos teritorijos, kurioms pageidaujamas autonominis valdymas. 

5.2.  Reikalautini techniniai parametrai. Reikalinga, kad naujai montuojami šviestuvai turėtų bent 5 m. garantiją. 
Atramos turi atitikti EN-40 serijos standartų aukštesnius nei vidutinius reikalavimus kokybei ir reikalavimus 
gamtos apsaugai  visam jų egzistavimo ciklui, t.y. nuo gamybos iki utilizavimo. 

5.2.1. Spalvų atkūrimas (CRI):  

 Senamiesčio šiltos geltonos spalvos šviestuvuose esačio natrio lempų apšvietimo spalvų atkūrimo indeksas 
labai žemas, todėl CRI reikalavimai čia netaikomi.  Rekomenduojama, kad kompleksiškai įrengiant 
apšvietimą naujais gaminiais, būtų pasiektas CRI ≥ 50; 

 Kitur centrinėje dalyje apšvietimo CRI ≥ 70; 

 Teritorijose su aukštesniais reikalavimais spalvų atkūrimui (pvz. prie viešųjų pastatų, ar kitokių reikšmingų  
objektų, kurių spalvas yra svarbu perteikti tiksliai) šviestuvų CRI ≥ 80. 

5.2.2. Apsauga nuo fizinio poveikio (IK): 
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 Senamiesčio esamų istorinio pavyzdžio šviestuvų IK nereglamentuojamas, (naudojant įdėtines kasetes į 
esamus istorinius  renovuojamus šviestuvus, kasetės parametrai turėtų  siekti ≥IK09, ≥IP66, 
tarnavimo laikas L80B10 > 80.000 val.) naujų istorinio pavyzdžio šviestuvų IK ≥08; 

 Kitur centrinėje dalyje šviestuvams virš 5 m. aukščio IK ≥08; 

 Kitur centrinėje dalyje šviestuvams iki 5 m. aukščio IK ≥09; 

 Naudojant plastikinius bei polimerinius gaminius IK ≥10. 

 Ypatingais atvejais, esant motyvuotai meninei koncepcijai ir saugumo situacijos pagrindimui, gali būti 
parenkami ir žemesnės klasės šviestuvai, pvz. nustačius, kad vietos saugumas užtikrinamas tiek 
kad estetinių kriterijų svarba gali būti didesnė nei šviestuvų ilgaamžiškumo ir jų apsaugojimo nuo 
vandalizmo poreikis.  

5.2.3. Atsparumas vandeniui (IP): 

 Centrinėje miesto dalyje šviestuvams reikalaujamas IP ≥66 

 Senamiesčio esamų istorinio pavyzdžio šviestuvų IP nereglamentuojamas, naujų istorinio pavyzdžio 
šviestuvų IP ≥65 

 Ypatingais atvejais, esant motyvuotai meninei koncepcijai, gali būti parenkami ir žemesnės klasės šviestuvai, 
pvz. nustačius, kad estetinių kriterijų svarba didesnė nei šviestuvų ilgaamžiškumo ir jų patogios 
eksploatacijos poreikis.  

5.2.4. Atsparumas korozijai: 

 Rekomenduojama apšvietimo įrangos dangai taikyti “jūrinio paruošimo” parametrus. 

 Plieno gaminiai turi būti dengiami dažais (cinkuoto paviršiaus apdaila miesto centrinėje dalyje nepriimtina). 
Nerūdyjančio plieno gaminiai gali būti naudojami pagal konkrečiai vietai skirtą meninę koncepciją 
(projektą). 

 Aliuminio gaminiams naudotini atsparesni nei vidutinės klasės,  mažai vario turintys lydiniai (pvz. ADC12 ir 
LM6) 

 Plastiko gaminiai naudotini suteikiantys ne trumpesnę, kaip 10 m. garantiją. 
5.2.5. Atsparumas vėjui: Ne žemesnė kaip III klasė, pagal statybos techninių reglamentų (STR 2.05.04:2003) ir 

standartų reikalavimus. 
5.2.6. Elektrosaugos klasė: ne žemesnė kaip CL2 
5.2.7. Energijos suvartojimas: pagal EN standartų reikalavimus (pvz. EN 62442). 
5.3.  Planuojant objektų apšvietimą pirmiausia nagrinėjamos esamų apšvietimo atramų ir kitų įrenginių 

panaudojimo galimybės (pritvirtinant papildomus prožektorius ir pan.). Objektų apšvietimui ypatingai mažose 
erdvėse naudoti į stulpus integruotus prožektorius. 

5.4.  Visuomenei svarbių, bet privačioje nuosavybėje esančių fasadų apšvietimui reikalinga sudaryti susitarimus 
su savininkais dėl apšvietimo įrengimo ir priežiūros sąlygų. Ant gembių prie pastatų ir kt. statinių kabinamiems 
šviestuvams rekomenduojama parengti ir taikyti tipines sutartis su pastatų savininkais dėl sąlygų konkretaus 
statinio vietos panaudojimo apšvietimui įrengti. 

5.5.  Svarbu taikyti pažangias šviestuvų valdymo technologijas, numatant individualų valdymą atskiroms erdvėms 
(gatvei, aikštei, skverui), kad būtų sukurtos galimybės įrengti laikinas menines, šventines instaliacijas.  

5.6.  Egzistuojantis apšvietimas galėtų būti keičiamas pagal šios schemos sprendinius, kuomet ateis laikas įrengti 
naują, rekonstruoti ar remontuoti esamą apšvietimo įrangą.  

5.7.  Šviesos spalvinės temperatūros srityje reikalingi pokyčiai: 
- Pilies g. atkarpoje nuo Sausio 15 g. iki Daržų g. sankryžos ir automobilių aikštelėje tarp Pilies g. ir piliavietės 

įrengti nauji gatvės šviestuvai  su šaltos baltos spalvos šviesa. Ateityje tikslinga pakeisti į šiltos neutralios baltos 
spalvos šviesą. 

- N. Uosto gatvėje sumontuoti natrio šviestuvai skleidžia intensyviai geltoną šviesą. Ateityje, keičiant šviestuvus 
naujais, reikalinga pakeisti į neutralią baltą šviesą. 

- Mažvydo alėjos apšvietimas skleidžia šaltos baltos spalvos šviesą. Ateityje tikslinga pakeisti į neutralios baltos 
spalvos šviesą. 

- Gyvenamųjų daugiabučių namų kiemuose montuojami šalto spektro LED šviestuvai. Ateityje tikslinga pakeisti į 
šiltos gelsvos spalvos šviesą. 

- Šviestuvai Danės pakrantėje skleidžia melsvą baltą šviesą. Pasibaigus lempų tarnavimo laikui tikslinga pakeisti į 
labiau neutralią baltą šviesą. 

5.8.  Šviestuvų išraiškos srityje reikalingi pokyčiai: 



Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schema. 
 

Sprendiniai 18 

 

18 

- Automobilių aikštelėje tarp Pilies g. ir piliavietės įrengti nauji aukšti gatvės šviestuvai užgožia nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertybės – piliavietės tūrį.  Ateityje tikslinga pakeisti į žemesnius šviestuvus. 

- Danės upės pakrantėje, senamiesčio ribose skiriasi šviestuvų tipas – rytinėje dalyje aukščiau Biržos tilto 
naudojami senamiesčio seniausiojo tipo šviestuvai, žemiau Biržos tilto – stilizuoti modernūs šviestuvai. 
Pastaruosius tikslinga ateityje pakeisti stilizuotais senamiesčio klasikinio tipo šviestuvais. 

- Senamiestyje, Tiltų gatvės pietinėje dalyje įrengti klasikinio puošnaus stiliaus šviestuvai visu gatvės ilgiu (~ 
200m.) sudaro monotonijos įspūdį, ateityje tikslinga ją pertraukti derančia kitokia šviestuvų kompozicija erdvėje 
prieš buvusių bažnyčių vietas (prie Grįžgatvio g.). 

- Senamiestyje, Tiltų gatvėje ir dalyje šalutinių gatvių sumontuoti puošniosios išraiškos, gausiai dekoruotieji 
šviestuvai. Ateityje tikslinga pakeisti į lakoniškesnio dizaino, mažiau puoštus, Klaipėdos gatvėms labiau būdingus 
šviestuvus, arba originalių šviestuvų kopijas. Puošnieji šviestuvai galėtų būti perkelti į parkų ir skverų erdves. 

- Gyvenamųjų daugiabučių namų kiemuose montuojami utilitaraus dizaino šviestuvai. Ateityje tikslinga pakeisti į 
konkrečiai miesto centro daliai rekomenduojamus stilizuotus šviestuvus.  

5.9.  Siūloma artimiausiu laikotarpiu įrengti meninių akcentų apšvietimą, taip pat keleto miesto įvaizdžiui 
svarbiausių, bet skendinčių tamsoje pastatų apšvietimą. Pirmiausia siūlomi šie prioritetiniai objektai: 

- Centrinio pašto rūmai Liepų g. ir jo bokštas; 
- Klaipėdos universiteto (buv. kareivinių) pastatų komplekso dalys (iš vidinės aikštės pusės); 
- Marijos Taikos Karalienės bažnyčios bokštas; 
- Tęstinių studijų instituto pastatas Sportininkų g.; 
- Buv. Pedagoginio instituto pastatas S. Neries g.; 
- Senamiesčio Turgaus aikštė ir paviljonas; 
- Klaipėdos universiteto Technologijų fakulteto pastatas Bijūnų g.; 
- Buv. senųjų miesto kapinių koplyčios (dab. Cerkvės) bokšto kupolas. 
5.10.  Apšvietimo inžinerinė infrastruktūra yra svarbus miesto turtas, kuris turi būti nuolat atnaujinamas, prižiūrimas, 

kad apleisti objektai neskatintų aplinkinių vietų ir teritorijų nepriežiūros ir degradavimo.  
5.11.  Bendrosios apšvietimo rekomendacijos gali būti taikomos ir kitose miesto dalyse. Rekomenduojama Miesto 

apšvietimo bendrąsias gaires numatyti miesto bendrąjame plane, kurio pagrindu šios schemos rekomendacijos 
gali būti pildomos. 

 



























































Klaipėda 2019


	Blank Page
	Blank Page

