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1. BENDROJI DALIS 

 

 1.1. Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis miestų ir kaimų vietoves, 

miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas žmonių gyvenimui ir veiklai, jis yra tautinio identiteto pamatas 

ir gyvenimo kokybės dalis.  

 Kraštovaizdžio savasties išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, 

socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų.  

(žr. LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas). 

 

 1.2. Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 

estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas (toliau – Specialusis planas) 

rengiamas siekiant šių tikslų : 

 - detalizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius įvertinti miestiškojo kraštovaizdžio 

plėtojimo problemas, tendencijas ir galimybes;  

 - nustatyti plėtojimo prioritetus ir tvarkymo principus,  

 - parengti sprendinius vertingų miestovaizdžių apsaugai,  

 - nustatyti tvarkymo reglamentus ir siektinus rodiklius bei reikalavimus aplinkos mažosios 

architektūros ir komunalinės infrastruktūros objektų dėstymui ir kokybei. 

 Specialiuoju planu siekiama Klaipėdos miesto strateginio plėtros plano 2013-2020 m. vizijos: 

„Klaipėda 2030 – tvarus ir klestintis jūrinis miestas, sparčiausiai Lietuvoje besivystantis Kultūros ir 

ekonomikos centras, kuriame gyvena sveika, sumani ir atsakinga bendruomenė“, bei  tvarios urbanistinės 

raidos prioriteto tikslų įgyvendinimo.  
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 1.3. Specialusis planas rengiamas vadovaujantis: 

 - LR Teritorijų planavimo įstatymu ir kitais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės 

aktais, galiojusiais 2013 m. gruodžio 1 d., taip pat atsižvelgta į naujas teisės aktų redakcijas, paskelbtas iki 

2014 m.  

 - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sprendimais dėl Specialiojo plano rengimo ir 

jos bei kitų institucijų išduotomis sąlygomis (toliau - Sąlygos planavimui)  Specialiąjam planui rengti. 

 - Klaipėdos miesto planavimo dokumentais, taisyklėmis ir kt. miesto tvarkymą 

reglamentuojančiais dokumentais, nurodytais Sąlygose planavimui. 

 

 1.4. Specialiuoju planu formuoluojami Klaipėdos miesto tikslai ir uždaviniai miestiškojo 

kraštovaizdžio tvarkymo srityje, remiantis LR Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir LR 

Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo nuostatomis. 

 

 1.5. Specialiojo plano koncepcijos sprendiniai formuluojami kaip tolesnės veiklos kryptys, 

principai ir gairės, apibendrinančios lūkesčius ir aspiracijas miesto planavimo, projektavimo veiksmams 

tobulinti. Koncepcijos sprendiniai neturi būti suprantami tiesiogiai, kaip paraidžiui privalomi vykdyti 

reikalavimai, bet kaip nuorodos argumentuojant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir 

statybos projektų sprendinius,  taip pat naudotini rengiant užduotis kitiems planavimo, projektavimo 

darbams, idėjų konkursams, taip pat vertinant gaunamus miesto plėtros pasiūlymus. 

  

 1.6. Pagrindinės vartojamos sąvokos paaiškintos aiškinamojo rašto priede Nr. 1.  

 

2. MIESTIŠKOJO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO IR TVARKYMO PRINCIPINĖS 

NUOSTATOS 

 2.1. Klaipėdos miestiškojo kraštovaizdžio vertybės: savasties pagrindą sudaro unikalus 

užstatymo ir vandens bei  žaliųjų masyvų derinys. Svarbiausi miestiškojo kraštovaizdžio savasties etalonai – 

senamiestis ir istorinė miesto dalis, uostas, kurorto bruožų turinčios pajūrio vietovės (Smiltynė, Melnragė, 

Giruliai), savitų priemiesčio gyvenviečių ir dvarviečių branduoliai (Tauralaukis, Rimkai ir kt.),  gyvenamųjų 

kvartalų aptarnavimo pastatų kompleksai. Naujausi reikšmingi Klaipėdos miestiškąjį kraštovaizdį papildę 

elementai – aukštybiniai gyvenamieji ir administraciniai pastatai įvairiose miesto dalyse.  

 Labiausiai nuskurdinto miestiškojo kraštovaizdžio teritorijos: ūkio, infrastruktūros ir pramonės 

bei sandėliavimo objektų aplinka, sovietmečio masinės statybos gyvenamieji kvartalai,  taip pat kokybės 

stokoja po 1945 m. statyti individualių namų statybos kvartalai,  

 Unikalūs ir vertingi yra miesto panoraminės apžvalgos taškai Smiltynėje, Danės slėnio 

keterose, apvažiavimo kelio A13 trasoje, taip pat laivais uostu ir jūra judantiems stebėtojams.   

 Dėl vyraujančio ramaus reljefo, kuriame maža tolimos apžvalgos perspektyvų, Klaipėdos 

miestiškame kraštovaizdyje dominuoja  iš arti suvokiamos vizualinės erdvės. 

 

 2.2. Klaipėdos miesto teritorijos pagal pagrindines kraštovaizdžio tvarkymo kryptis skiriamos: 

 - gamtinio kraštovaizdžio teritorijos (neurbanizuotos ir nenumatytos urbanizuoti – 

neurbanizuojamos teritorijos);  

 - miestiškojo kraštovaizdžio teritorijos (užstatytos ir numatytos urbanizuoti – urbanizuojamos 

teritorijos). 
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 2.3. Gamtinio kraštovaizdžio teritorijose saugomas, stiprinamas, atkuriamas gamtinio 

kraštovaizdžio natūralumas ir gamtiniai rekreaciniai ištekliai (gamtotvarkos prioritetai). Atskiri užstatymo arba 

infrastruktūriniai objektai (jų vaizdas) gamtiniame kraštovaizdyje derinami, taikomi prie gamtotvarkos 

prioritetų. 

 

 2.4. Miestiškojo kraštovaizdžio teritorijose saugomos ir formuojamos urbanistinės struktūros. 

Atskiri gamtiniai elementai miestiškajame kraštovaizdyje (želdynai, pakrantės ir pan.) tvarkomi pagal 

urbanistinių struktūrų formavimo, tvarkymo prioritetus. 

 

 2.5. Urbanistinės struktūros formuojamos užstatymo objektais (pastatais, statiniais) ir 

neužstatytomis erdvėmis (gatvėmis, aikštėmis, kiemais). Urbanistinių struktūros užpildomos terpės objektais 

– užpildais ( landšafto, aplinkotvarkos elementais, želdiniais, gatvės meno objektais ir pan.). 

 

 2.6. Vizualiai suvokiami urbanistinių struktūrų elementai, nagrinėjami šiame Specialiąjame 

plane: 

• kvartalai (užstatymo savybių bendrumu pasižyminti teritorija, dažniausia ribojama 

neužstatytomis erdvėmis, komunikaciniais koridoriais), 

• trasos (susisiekimo jungtys neužstatytose erdvėse - gatvės, takai ir pan.), 

• orientyrai (pavieniai iš foninio užstatymo išsiskiriantys užstatymo objektai – atskiri pastatai 

arba jų dalys), 

• mazgai (žmonių susirinkimo, jų judėjimo tipo keitimo vietos neužstatytose erdvėse - aikštės, 

skverai, kiemai. Želdynai gali užimti kvartalo tipo teritoriją, tačiau čia jie priskiriami mazgams), 

• užpildai (aplinkotvarkos elementai, želdiniai, gali būti mobilūs, laikini elementai). 

 

 2.7. Miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymas – tai urbanistinės struktūros elementų priežiūros,  

pertvarkymo, formavimo veikla, kuria siekiama išsaugoti, atnaujinti, atkurti arba suformuoti naują miestiškojo 

kraštovaizdžio kokybę. Tvarkymas yra planuojamas teritorijų planavimo dokumentais, projektuojamas 

statybos projektais, įgyvendinamas statybos darbais (smulkus užpildų tvarkymas atliekamas aplinkotvarkos 

darbais).  

 

 2.8. Miestiškojo kraštovaizdžio kokybė apibūdinama atskirų teritorijų bruožais ir ypatumais, 

kuriuos sumuojant formuojasi bendras miesto įvaizdis. 

 Siektina kraštovaizdžio kokybė – tai konkrečiam kraštovaizdžio teritoriniam vienetui moksliškai 

pagrįstas ir visuomenės siekius atitinkantis bruožų ir ypatumų kompleksas – formuotinas kraštovaizdžio 

etalonas. 

 Klaipėdos miesto miestiškojo kraštovaizdžio teritoriniai vienetai  skiriami  ir formuotini 

kraštovaizdžio etalonai  aprašomi kvartalų grupių ir jas skiriančių trasų pagrindu. Atskiroms kvartalų grupėms 

gali būti rengiami atskiri specialieji kraštovaizdžio tvarkymo srities planai, rekomendacijos, gaires, prisilaikant 

šio specialiojo plano nuostatų. 

 

 2.9. Miestiškojo kraštovaizdžio teritorinių vienetų (kvartalų grupių ir jas skiriančių trasų) kokybę 

lemia joje formuojamos urbanistinės struktūros elementų (kvartalų, smulkesnių trasų, mazgų ir užpildų) 
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kokybė ir šių elementų tarpusavio santykis (dermė).  Atskirų urbanistinės struktūros elementų kokybę lemia 

atskirų jį sudarančių objektų kokybė ir šių objektų  tarpusavio santykis.  

 

 2.10. Miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymas turėtų vykti sekančiai : pirma - nominaliai 

įvardinami struktūros elementai, kuriuos palies tvarkymas (kvartalas, trasa, mazgas), antra – nustatoma, 

kokio kraštovaizdžio etalono siekiama tvarkomoje teritorijoje, trečia – sprendžiama dėl konkrečių objektų 

(pastatų, gatvių ir takų, aplinkotvarkos elementų) tinkamumo siekiant šio struktūros elemento tvarkymo tikslų 

ir kraštovaizdžio etalono įgyvendinimo.  

 Siekiama, kad kraštovaizdžio elementų fizinė, apčiuopiama išraiška tenkintų kraštovaizdžio 

etalonu keliamus lūkesčius. 

 

 2.11. Urbanistinių struktūrų plėtra, numatoma, vyks šiose pagrindinėse srityse: ekonominėje 

(ūkio plėtros); socialiniėje (visuomenės plėtros); ekologinėje (gamtosaugos, paveldo apsaugos, rekreacijos ir 

pan.). Vadovaujantis darnios plėtros ideologija, bus siekiama harmonizuoti, subalansuoti plėtrą šiose srityse. 

 Klaipėdos miestiškojo kraštovaizdžio  tvarkymu kiekvienoje vystymosi srityje (ekonominėje, 

socialinėje, ekologinėje) siekiama įgyvendinti šiuos konkrečius prioritetinius uždavinius:  

 A. Ekonominėje srityje – miesto struktūros funkcionalumo padidinimas. Akcentuojama 

urbanistinių struktūrų vidinė kokybinė plėtra teritorinės plėtros atžvilgiu; 

 B. Socialinėje srityje – tvarių teritorinių bendruomenių suformavimas. Akcentuojamas 

atsakomybės už artimiausios aplinkos priežiūrą ir kokybę perkėlimas vietoje gyvenantiems žmonėms. 

 C. Ekologijos srityje – žaliojo tinklo (žaliasistemės) sukūrimas. Akcentuojamas kompleksinis 

gamtinių ekosistemų saugojimas, kuriant kompensuojančius ryšius. 

  

 2.12 Principinė Miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo schema : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ĮGYVENDINIMAS.  

 

3.1.  KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONŲ SISTEMA. ZONŲ LOKALIZAVIMAS, NAUDOJIMO 

PRIORITETAI 

 

 3.1.1. Klaipėdos miestas skirstomas į gamtiškojo ir miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo 

krypčių tritorijas.  
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 3.1.2. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos nustatomos teritorijų užstatymo ir naudojimo 

intensyvumo pagrindu. Neurbanizuojamos teritorijos priskiriamos T1, T2 zonai. Urbanizuojamos teritorijos 

(teritoriniai vienetai) skirstomos į zonas nuo T3 iki T7.  

 

 3.1.3. Pagrindinės miesto magistralės skiria teritorinius vienetus ir kartu turi individualiai 

suvokiamas zonas. Pagrindinių magistralių trasos skirstomos į zonas nuo M1 iki M3. 

 

3.1.4. Siektini užstatymo, naudojimo bruožai ir tipai (kraštovaizdžio etalonai) tvarkymo zonose. 

 Lentelė 1 

Indeksas Kraštovaizdžio 

tvarkymo zona 

Teritorijos bruožai  Užstatymo tipai / gatvių tipai 

T1 Neurbanizuota Neurbanizuojamos, gamtinės 

teritorijos 

Užstatymas negalimas 

T2 Retai 

urbanizuota 

Neurbanizuojamos teritorijos, 

kuriose galimi pavieniai statiniai, 

sodybos 

Atskirai stovintys pastatai 

T3 Neintensyviai 

urbanizuota 

Priemiestinio tipo, dispersiško 

užstatymo teritorijos 

Sodybinis, vienbučių blokuotas, miesto vilų 

užstatymas, atskirai stovintys pastatai 

T4 Intensyviai 

urbanizuota 

Vyraujančiu miesto užstatymu 

užstatytos teritorijos 

Vienbučių blokuotas, miesto vilų, laisvo 

planavimo, perimetrinis užstatymas, 

atskirai stovintys pastatai 

T5 Labai 

intensyviai 

urbanizuota 

Tankiai užstatytos miesto centro 

teritorijos 

Miesto vilų, laisvo planavimo, perimetrinis 

užstatymas, atskirai stovintys pastatai 

T6 Intensyviausiai 

urbanizuota 

Tankiausiai užstatytos, 

aukštybinių pastatų  teritorijos 

Perimetrinis, aukštybinis užstatymas, 

atskirai stovintys pastatai 

T7 Specializuotų 

statinių 

Specializuotų kompleksų 

(gamybinių, visuomeninių ir kt.) 

teritorijos 

Laisvo planavimo, perimetrinio, 

aukštybinio, pramonės ir inžinerinės 

infrastruktūros teritorijų užstatymas, 

atskirai stovintys pastatai   

M1 Užmiesčio 

magistralių 

Pagrindinių susisiekimo 

magistralių neurbanizuojamose 

teritorijose trasos 

Užmiesčio kelio tipas, kur prioritetiškai 

slopinamas magistralės vizualinis poveikis 

gamtinei aplinkai 

M2 Mišraus 

naudojimo 

centrinių miesto 

gatvių 

Pagrindinių susisiekimo 

magistralių miesto gyvenamųjų 

kvartalų aplinkoje trasos 

Centrinių miesto gatvių tipas, kur 

prioritetiškai didinamas trasos 

panaudojimo multifunkciškumas 

M3 Greito eismo 

magistralių 

Pagrindinių greito eismo 

magistralių trasos 

Greito eismo gatvės tipas, kur prioritetiškai 

gerinamos transporto eismo sąlygos 
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3.1.5. Miesto tankėjimas iki visuomenei priimtinų ribų, ypatingai pagrindinių miesto magistralių 

aplinkoje, yra natūralus ir siektinas procesas, dėl kurio ribų ir sąlygų susitariama teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo metu. Todėl Specialiojo plano brėžiniuose nurodytos kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos 

yra orientacinės ir gali būti koreguojamos rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, 

projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į faktines sklypų, urbanistinių struktūrų ribas, nekuriant naujų atskirtų 

zonų. 

3.1.6. Plėtros ir tvarkymo reglamentavimu kraštovaizdžio zonose siekiama racionaliai 

panaudoti egzistuojančius vietos resursus. Siekiama, kad plėtra intensyvėtų prie esamų magistralių ir 

išvystytose teritorijose (didinant magistralių funkcionalumą), urbanizacijos intensyvumas mažėtų nuo centro 

ir infrastruktūros nutolusiose teritorijose, kvartalų grupių gilumoje (stiprinant teritorinį bendruomeniškumą). 

 

3.2. SKIRTINGŲ KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO KRYPČIŲ TERITORIJŲ SANTYKIS; 

 

 3.2.1. Klaipėdos kraštovaizdžio teritoriniai vienetai formuojami remiantis Atskirųjų rekreacinės 

paskirties želdynų plotų normomis (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 d. įsakymu 

Nr. D1-694), tai: 

 • Kvartalų grupės, kurias formuoja aptarnaujančios gatvės (C kategorijos gatvės, nustatytos 

miesto bendruoju planu, vietomis – geležinkelis, upė, marios); 

 • Rajonai, kuriuos riboja pagrindinės ar greito eismo gatvės (A ir B kategorijų gatvės, 

nustatytos miesto bendruoju planu, vietomis - geležinkelis). Rajonai, kuriuose dominuoja gyvenama žemės 

paskirtis, priskiriami gyvenamiesiems rajonams. 

  

3.2.2. Pagal teritorinius vienetus formuojama hierarchinė Klaipėdos miesto želdynų sistema, 

kurią sudaro: 

 • centriniai želdynai (neurbanizuojamose teritorijose, viso miesto gyventojų poreikiams), 

 • rajoniniai želdynai (miesto rajonuose, rajono gyventojų poreikiams), 

 • vietiniai želdynai (kvartalų grupėse, jų gyventojų poreikiams), 

 • želdynų jungtys (linijiniai želdiniai susisiekimo trasose, jungiančios atskirus želdynus).  

 Aukštesnės grupės želdynai greta esantiems rajonams ir kvatalų grupėms gali tarnauti ir kaip 

žemesnės grupės želdynai.  

 

3.2.3. Siekiama, kad želdynų kiekis ir pasiekiamumas gyventojams būtų užtikrintas pagal 

galiojančius  teisės aktų reikalavimus. Želdinių kiekio pakankamumo gyventojams skaičiavimai turi būti 

atliekami rengiant teritorijų detaliuosius planus, kuriuose formuojama kvartalo grupės, rajono želdynų 

sistema, želdynai nominaliai įvardinami (skveras, žaidimų aikštelė ir kt.) numatomos želdynų jungtys 

integruojamas kitų viešųjų erdvių tinklas (takai, aikštės ir kt.). 

 

3.2.4. Klaipėdos miesto teritorijoje, įvertinus miesto bendrojo plano sprendinius, planuojama 

urbanizuojamoms teritorijoms skirti apie 60 proc. teritorijos, neurbanizuojamoms teritorijoms apie 40 proc. 

miesto teritorijos (tame tarpe apie 14 proc. vandens teritorijos). 

Netolygų želdynų pasiskirstymą mieste turi kompensuoti žaliosios želdinių jungtys. Tai gali būti 

atskirasis želdynas „žalioji jungtis“, linijinių želdinių juosta infrastruktūros koridoriuje, pesčiųjų – dviračių 
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takas, aikštė ar kita vieša, nemotorizuotam eismui skirta erdvė, kurioje reikšmingą dalį (bent 1/3) sudarytų 

bet kokie želdiniai. Pagrindiniams, centyriniams želdynams sujungti formuojamos pagrindinė žaldynų jungtis 

– „žaliasis kanalas“ šiaurės - pietų kryptimi ir Danės upe – iki marių. Želdynai skirti būti gyventojų ekologinio, 

rekreacinio aktyvumo centrais. Esant pagrindimui, apsauginiai želdynai teritorijose prie uosto gali būti 

skiriami trūkstamų želdynų uosto žemėje kompensavimui. 

  

 3.2.5. Skirtingose kraštovaizdžio tvarkymo zonose projektuojami teritorijų naudojimo tipai turi 

neprieštarauti tos zonos vystymo krypčiai ir kokybės etalonui (nuo „neurbanizuota“ iki „intensyviausiai 

urbanizuota“). Leistini teritorijų naudojimo tipai ir leistini užstatymo tipai šiose teritorijose nurodyti lentelėje 2, 

nustatomi teritorijų planavimo dokumentais, atsižvelgus į kiekvienos teritorijos savybes, siekiant aplinkos 

vaizdo harmoningos vienovės ir balanso. 

 

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų, teritorijų naudojimo tipų ir užstatymo tipų santykis 

 Lentelė 2 

Tvarkymo 

zonos 

Teritorijų naudojimo tipai 

 GG GM GC PA SI SK PR TI 

T1        ASP 

T2 ASP     PII, ASP PII, ASP PII, ASP 

T3 SU, VBU, 

MV, ASP 

   SU,VBU, 

MV,  

ASP 

SU, 

VBU,MV, 

PII, ASP 

PII, ASP PII, ASP 

T4 VBU, MV, 

LPU, PU, 

ASP 

VBU, MV, 

LPU, PU, 

ASP 

 VBU, MV, 

LPU, PU, 

ASP 

VBU,MV, 

LPU,PU, 

ASP 

VBU,MV, 

LPU,PU, 

PII, ASP 

PII, ASP PII, ASP 

T5  MV, 

LPU, PU, 

ASP 

MV,  

LPU, PU, 

ASP 

MV,  

LPU, PU, 

ASP 

MV, LPU, 

PU, ASP 

MV, LPU, 

PU, PII, 

ASP 

PII, ASP PII, ASP 

T6   PU, AU, 

ASP 

PU, AU, 

ASP 

PU, 

AU,ASP 

PU,AU, 

PII, ASP 

PII, ASP PII, ASP 

T7    LPU, PU, 

AU, PII, 

ASP 

LPU, PU, 

AU, PII, 

ASP 

LPU, PU, 

AU, PII, 

ASP 

LPU, PU, 

AU, PII, 

ASP 

LPU, PU, 

AU, PII, 

ASP 

Pastatų a. 

sk. (vnt.) 

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas 

PP - Perimetrinis ar laisvo planavimo užstatymas 

ATP – atskirai stovintys pastatai 

 PP ATP  ATP  ATP  ATP  ATP  ATP  ATP  ATP 

<3 a 1 - 1,4 - 2 2,5 2 2,5 1,4 2,5 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

4 a 1,1 - 1,5 - 2,5 3 2,5 3 1,5 3 1,5 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

>5 a 1,2 - 1,6 - 3* 3 3* 3 1,6 3* 1,6 3* 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 Šios teritorijos tvarkymo zonos eilutės reikšmės atveju sutampanti teritorijos 

naudojimo tipo stulpelio reikšmė neprojektuotina.  
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Pastabos ir sutrumpinimai: 

• Teritorijų naudojimo tipai urbanizuojamose, užstatomose teritorijose: GG - Gyvenamoji teritorija, Vienbučių ir 

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, Sodininkų bendrijų teritorija; GM - Mišri gyvenamoji teritorija; GC - Mišri 

centro teritorija; PA - Paslaugų teritorija; SI - Socialinės infrastrukt. teritorija; SK - Specializuotų kompleksų 

teritorija; PR - Pramonės ir sandėliavimo teritorija; TI - Inžinerinės infrastruktūros teritorija;  

• Teritorijų naudojimo tipai urbanizuojamose, užstatomose teritorijose: M - Miškai ir miškingos teritorijos; V – 

Vandenys. 

• Urbanizuojamų, neužstatomų teritorijų naudojimo tipai leistini visose T1-T7 tvarkymo zonose. 

• Užstatymo tipai: SU - Sodybinis užstatymas; VBU - Vienbutis blokuotas užstatymas; MV - Miesto vilų; LPU - 

Laisvo planavimo užstatymas; PU  - Perimetrinis užstatymas; AU -  Aukštybinis užstatymas; PII -Pramonės 

ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas; ASP - Atskirai stovintys pastatai. 

• Kraštovaizdžio tvarkymo zonos: T1 – neurbanizuota; T2 - retai urbanizuota; T3 - neintensyviai urbanizuota; T4 - 

intensyviai urbanizuota; T5 – labai intensyviai urbanizuota; T6 - intensyviausiai urbanizuota; T7 – specializuotų 

statinių zonos. 

• Nurodyti Teritorijų naudojimo tipai neurbanizuojamose teritorijose ir Teritorijų naudojimo tipai urbanizuojamose, 

užstatomose teritorijose. Urbanizuojamų, neužstatomų teritorijų naudojimo tipai leistini visose T1-T7 tvarkymo 

zonose. 

• Galimų žemės naudojimo būdų teritorijų naudojimo tipuose turinys nustatytas Teritorijų planavimo normose, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.D1-7 (Planavimo normos),  

Žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-830/D1-920. 

• Galimos statinių paskirtys nurodytos Planavimo normų, statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 

„Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 

birželio 11 d. įsakymu Nr. 289, nuostatose. 

 

Užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodiklių taikymas: 

• *  – ypatingos urbanistinės situacijos atveju, jeigu nepavyksta pasiekti aplinkiniam užstatymui būdingų 

parametrų, reikalingų užbaigti urbanistinę struktūrą, UI galima didinti iki 5; 

• Formuojant aukštybinį užstatymą aukštybinių pastatų išdėstymo schemoje (specialiąjame plane) nustatytose 

teritorijose UI gali būti didesnis nei nurodyta lentelėje. 

• Planuojant sodybinio, vienbučio blokuoto ir miesto vilų užstatymo teritorijas, didžiausios leistinos žemės sklypų 

UT ir UI rodiklių reikšmės nustatomos atsižvelgiant į statybos techninį reglamentą STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai 

ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu 

Nr. D1-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464).  

• Sodininkų bendrijų teritorijose taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti Sodininkų bendrijų įstatyme. 

• UI ir UT rodikliai didinami: 

 pagrindiniuose centruose ar istorinio užstatymo aplinkoje pagal esamus parametrus atkuriant pažeistas 

arba baigiant formuoti užstatymo struktūras, jeigu lentelėje nurodyti rodikliai neleidžia suformuoti aplinkinio 

užstatymo charakteristikų atitinkančios išbaigtos užstatymo erdvinės struktūros; 

 aukštybinio užstatymo teritorijose UI ir UT rodiklius diktuoja kompoziciniai motyvai ir esamos ar kuriamos 

inžinerinės infrastruktūros pajėgumai; 

 pagal istorinių ir natūrinių tyrimų duomenis atkuriant vertingą buvusią urbanistinę struktūrą. 
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 3.2.6. Skirtingose kraštovaizdžio tvarkymo zonose projektuojami užstatymo tipai turi atitikti 

konkrečios teritorijos naudojimo tipui ir kokybės etalonui (nuo „retai urbanizuota“ iki „intensyviausiai 

urbanizuota“). Leistini teritorijų užstatymo tipai konkretaus naudojimo tipo teritorijoje, konkrečioje 

tvarkymo zonoje nurodyti lentelėje 3, yra nurodomi teritorijų planavimo dokumentuose, atsižvelgus į 

kiekvienos teritorijos savybes, siekiant aplinkos vaizdo harmoningos vienovės ir balanso. 

 

Teritorijos naudojimo tipų, užstatymo tipų ir tvarkymo zonų santykis.  Lentelė 3 

Teritorijų 

naudojimo 

tipai 

Užstatymo tipai 

 SU VBU MV LPU PU AU PII ASP 

GG T3  T3, T4 T3, T4 T4 T4   T2T7 

GM  T4 T4, T5 T5 T5   T2T7 

GC   T5 T5 T5, T6 T6  T2T7 

PA  T4 T4, T5 T4, T5, T7 T3, T4, T5, 

T7 

T6, T7  T2T7 

SI   T4 T4, T5 T4, T5, T7 T3, T4, T5, 

T7 

T6, T7  T2T7 

SK T3 T3, T4 T3, T4, T5 T4, T5, T7 T3, T4, T5, 

T7 

T6, T7 T2T7 T2T7 

PR    T7 T7 T7 T2T7 T2T7 

TI    T7 +T7 T7 T2T7 T1T7 

 

 Šios teritorijos naudojimo tipo eilutės reikšmės atveju sutampanti užstatymo tipo 

stulpelio reikšmė neprojektuotina.  

  

3.3. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONŲ REGLAMENTAVIMO PRINCIPAI IR YPATUMAI. 

 3.3.1. Tvarkymo priemonių taikymo skirtingose miesto kraštovaizdžio tvarkymo zonose 

konkretus reglamentavimas bus detalizuotas Plano sprendinių stadijoje. 

 

 3.3.2. Koncepcijos stadijoje nustatoma, kad Klaipėdos miestiškojo kraštovaizdžio  tvarkymu 

siekiama darniai, subalansuotai kiekvienoje vystymosi srityje (ekonominėje, socialinėje, ekologinėje) 

įgyvendinti šiuos artimojo periodo uždavinius:  

 

 A. Ekonominėje srityje – Miesto struktūros funkcionalumo padidinimas; 

 B. Socialinėje srityje – Tvarių teritorinių bendruomenių suformavimas; 

 C. Ekologijos srityje – Žaliojo tinklo sukūrimas. 

 

 Suformuluotos Klaipėdos miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo gairės, kuriose pateikti 

miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo principai ir uždaviniai, kurie bus detalizuojami įgyvendinimo 

priemonėmis sprendinių konkretizavimo stadijoje.. 
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 3.3.3. Gairių struktūra: 

 

 

 

 

 

1. BENDROJI SRITIS 

  

1.1 Urbanistinių struktūrų formavimas  

  

Kurti ir plėtoti miesto urbanistines struktūras formuojant erdvinį karkasą ilgalaikiam sėkmingam miesto vystymuisi. 

  

Urbanistine miesto struktūra formuoti ilgalaikio vystymosi karkasą, užtikrinantį aukštą 

aplinkos vizualinę, techninę ir funkcinę kokybę, žmogišką mastelį ir į pėsčiuosius 

orientuotą aplinką mieste. 

 

 3.3.4. Grafiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

Sritys pagal struktūros elementus, kuriems  
formuluojamos  tvarkymo kryptys  

Struktūros elementų tvarkymo kryptys, 

 kuriems formuluojami įgyvendinimo principai ir gairės 

Principai, kuriais vadovaujantis formuluojamos ir 
skaitomos gairės. 

Gairės, kurios bus detalizuojamos įgyvendinimo 
priemonėmis. 
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KLAIPĖDOS MIESTIŠKOJO KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO 

GAIRĖS 

 

1. BENDROJI SRITIS 

  

1.1 Urbanistinių struktūrų formavimas  
Principai 
Kurti ir plėtoti miesto urbanistines struktūras, formuojant erdvinį karkasą ilgalaikiam sėkmingam miesto vystymuisi. 
Gairės 

Užtikrinti aukštą aplinkos vizualinę, techninę ir funkcinę kokybę, žmogišką mastelį ir į 
pėsčiuosius orientuotą aplinką mieste. 
 
Formuoti funkcionalias urbanistines struktūras, pasižyminčias panaudojimo galimybių 
įvairove. 
 
Formuoti kartu nominaliai įvardinamas ir vizualiai suvokiamas urbanistines struktūras, 
kur galimi įvardinti elementai (pvz. aikštė, gatvė), būtų vizualiai suvokiami, jų savybės 
apibrėžiamos, stebimos bei tobulinamos. 
 
Formuoti hierarchines urbanistinės struktūros elementų sistemas, kur elementų reikšmės 
išraiška padėtų orientuotis mieste ir jo dalyse. 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Bendruomenių formavimas 
Principai 
Siekti, kad mieste formuotusi teritorinės bendruomenės, prisidedančios prie aplinkos priežiūros ir būklės gerinimo.  
Gairės 

Gerbti ir vystyti egzistuojančius ir suplanuotus miesto vietovių savitumus, charakterius, 
formuoti savitus teritorinius vienetus, pasižyminčius vidaus struktūros ir vizualinės 
raiškos derme, siekti teritorinių vienetų identiteto. 
 
Projektuoti viešuosius pastatus, viešas vietas (erdves), želdynus, kaip bendruomenių 
teritoriniuose vienetuose sutelkimo ir jos aktyvumo palaikymo židinius.  
 
Visapusiškai integruoti naujai vystomus kvartalus į esamas ir suplanuotas teritorines 
struktūras (rajonus, kvartalų grupes). 
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1.3 Žaliasistemės formavimas 
Principai 
Saugoti ir plėsti miesto želdynus, sukuriant vieningą želdiniams skirtų erdvių sistemą. 
Gairės 

Didinti želdiniams skirtų teritorijų tarpusavio rišlumą, susiejant jas tarpusavyje ir su 
kitomis viešosiomis vietomis mieste. 
 
Gerinti želdynų fizinę būklę, tvarkymo projektais nustatant jželdynų paskirtis, naudotojus, 
prižiūrėtojus ir naudojimo scenarijus, bei įgyvendinant suplanuotas tvarkymo priemones. 
 
Plėsti želdinių naudotojų ir prižiūrėtojų ratą, įtraukiant vietos bendruomenes, vietos 
verslą ir kt. institucijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Darnus vystymasis, universalus dizainas ir saugumas 
Principai 
Plėtros projektuose įgyvendinti darnaus vystymo nuostatas ir metodus subalansuojant siekius ekonominėje, socialinėje ir 
ekologinėje plėtros srityse. 
Miesto aplinkos dizaino priemonėmis maksimaliai pritaikyti aplinką visų fizinių galimybių naudotojams ir didinti aplinkos 
saugumą. 
Gairės 

Siekti, kad darnaus vystymosi nuostatos dėl atsinaujinančių išteklių panaudojimo, 
judėjimo automobiliais poreikio mažinimo, ir kitų, aplinką tausojančių priemonių taikymo, 
būtų įgyvendinamos aplinkos tvarkymo projektuose. 
 
Siekti, kad judėjimo trasos viešose vietose turėtų kuo mažiau kliūčių ratukinėms judėjimo 
priemonėms, aplinka būtų pritaikyta visų fizinių galių žmonėms. Gatvės erdvės elementai 
nesudarytų kliūčių judėjimui, būtų taikomi ir plėtojami universalaus dizaino principai. 
 
Taikyti aplinkos dizaino priemones nusikalstamumo prevencijos didinimui, apimančias 
sąlygų stebėti teritorijas ir pastatus sudarymą, teritorijų naudotojų ribų nužymėjimą ir 
kita. 
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1.5 Charakteris, kontekstas ir kultūros paveldas  
Principai 
Kryptingai formuoti atpažįstamą ir savitą miesto išraiškos, miestiškojo kraštovaizdžio charakterį, atliepiant ir kokybiškai 
papildant egzistuojantį ir suplanuotą kontekstą. 
Harmoningai inkorporuoti į miesto audinį kultūros paveldo išteklius, panaudojant juos viešam pažinimui, unikaliam vietos 
charakteriui ir identitetui formuoti. 
Gairės 

Plėtoti ir puoselėti savitą ir teigiamą miesto ir jo dalių įvaizdį, stiprinant teigiamas, 
stipriąsias jų puses. 
 
Integruoti, derinti naujai vystomus urbanistinės struktūros elementus prie egzistuojančio 
ir suplanuoto aplinkos charakterio (užstatymo, erdvių struktūros ir naudojimo scenarijų) 
bei gamtinių savybių (topografijos ir kt.) 
 
Kultūros paveldo išteklius funkciškai ir vizualiai integruoti į naujai vystomas struktūras, 
objektų, vystomų greta egzistuojančių kultūros paveldo objektų, išraiškoje gerbti ir 
visomis priemonėmis atliepti į paveldo objektų charakterį, mastelį ir vertę sudarančių 
išteklių visumą. 

 
 

 
 
 
 
 
2 UŽSTATYMAS - KVARTALAI  
 

2.1. Urbanizacijos intensyvumo zonos  
Principai 
Siekti sklandaus, miesto visuomenei priimtino urbanistinių struktūrų tankėjimo, racionaliai panaudojant išvystytą 
infrastruktūrą ir kitus išteklius . 
Gairės 

Siekti, kad kvartalai pasižymėtų artimais užstatymo parametrais ir struktūros bruožais, 
derėtų prie dominuojančio urbanizacijos intensyvumo parametrų ir bruožų zonoje, kuriai 
kvartalas priklauso (kvartalų grupei arba jos daliai). Zonos - neužstatytos, retai 
užstatytos, neintensyviai užstatytos, intensyviai užstatytos, intensyviausiai užstatytos ir 
specializuotai užstatytos teritorijos, kuriose siekiama suplanuoto urbanizacijos 
intensyvumo dermės ir vienovės. 
 
Siekti. kad natūralus miesto urbanistinių struktūrų tankėjimas vyktų nuosekliai, 
pirmenybę teikiant teritorijoms prie jau įrengtos susisiekimo ir inžinerinio aprūpinimo 
infrastruktūros. Tankėjimo ribos, priimtinos visuomenei, būtų nustatomos ir keičiamos 
teritorijų planavimo dokumentais, turint tikslą ir sudarant sąlygas racionaliau išnaudoti 
miesto ir aplinkos resursus. 
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2.2. Skirtingos paskirties užstatymo ir viešųjų vietų (erdvių) sąryšis  
Principai 
Mažinti išraiškos kontrastą perėjimuose, ribose tarp teritorijų su skirtingomis naudojimo paskirtimis, panaudojant 
būdingus vietai sprendimus ir savitumus. 
Pastatais teigiamai įtakoti ir papildyti  gretimos viešosios vietos charakterį,  kokybę, ir  pėstiesiems skirtą aplinką. 
Gairės 

Formuoti užstatymu miesto dalims (rajonams, kvartalų grupėms) vienintisai savitas, 
vietos savybes atspindinčias ribas (fasadus), kurios stiprintų vietos pojūtį ir identitetą. 
 
Formuoti kokybiškas miesto užstatymo išklotines reprezentacinėse trasose, mazguose, 
bei vietose, kurios turi plačios panoraminės apžvalgos galimybes (vandenų krantinėse, 
magistralių trasose). 
 
Projektuoti deramos kokybės nugarines bei šonines užstatymo puses, vengiant išraiškos 
nuskurdinimo, kur reikalinga, patekimui prie jų numatant skersgatvius ir praėjimus. 
 
Vystant teritorijas prie žaliojo tinko elementų, siekti užstatymo masės suminkštinimo 
atsitraukimais, terasomis, užstatymu atsiverti į žaliąjį tinklą.  
 
Numatyti landšafto, želdinimo  elementus  tarp gyvenamosios ir kitos paskirties teritorijų,  
poveikio sušvelninimui. 
 
Vystant teritorijas prie atvirųjų miesto erdvių, taikyti priemones, kurios erdves papildytų ir  
išplėstų. Viešų erdvių ribas formuoti pastatais, papildančiais vietas tinkamomis 
naudojimo paskirtimis, ir derančia, vietos pojūtį ir charakterį stiprinančia 

 
 
 

2.3. Kvartalų, sklypų ir užstatymo įvairovė 
Principai 
 
Formuoti pėstiesiems patrauklaus dydžio ir proporcijų kvartalus, kad paskatinti nemotorizuotą judumą, socialinį 
aktyvumą, plėsti pėsčiųjų sferą. 
Derinti gretimų statinių išraišką  tarpusavyje, kad pasiekti bendro vietos vaizdo ir urbanizacijos  intensyvumo harmonijos. 
Mažinti foninio užstatymo elementų kontrastą, derinant prie dominuojančios mazgų ir trasų  (gatvėvaizdžių) savybių. 
Gairės 

Siekti, kad kvartalai pasižymėtų atpažįstamu dominuojančiu užstatymo tipu, taip 
formuodami vientisą kvartalų grupės ir miesto rajono išraišką.  
 
Sklypų, projektuojamų užstatymui, dydžius, proporcijas derinti prie egzistuojančios ar 
planuojamos kvartalo sklypų struktūros,  harmonizuojant bendrą kvartalo užstatymo ir 
išraiškos charakterį. 
 
Aukštesnius pastatus greta mažaaukščio užstatymo formuoti aukštėjančius laipsniškai, 
didėjant atstumui tarp jų. Derinti formuojamas užstatymo linijas prie užstatymo linijos 
gretimuose sklypuose. 
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3 UŽSTATYMAS - ORIENTYRAI.  

 

3.1. Prioritetiniai sklypai ir orientyrai 
Principai 
Architektūrinėmis ir landšafto priemonėmis formuoti ir išryškinti žmonių traukos centrus svarbiausiose urbanistinių 
struktūrų vietose –  
Svarbiausias urbanistinės struktūros vietas pabrėžti pastatais – orientyrais. 
Gairės 
 Taikyti išraiškingus sprendimus projektuojant tiek privačius, tiek viešus objektus 

reikšmingose struktūrų vietuose – įeigose į kvartalų grupes, užstatymo kampuose ir pan. 
 

Pastatais – orientyrais formuoti orientavimosi mieste modelį. Akcentuoti svarbiausias 
miesto vietas vietas išraiškingais tiek atskirai stovinčių pastatų, tiek jų dalių ar 
aplinkotvarkos sprendimais. 
 
Formuoti, stiprinti reikšmingų miesto vietų vizualinius ryšius su orientyrais per vizualinius 
koridorius, formuojamus vaizdus ir perspektyvas. 
 
Orientyrų architektūrinė išraiška turi atliepti miesto ( jo vietovės ) charakterį. Stambiems 
pastatams naudoti aukštos kokybės apdailos medžiagas, detales, kitas architektūrines 
priemones paveikumui pasiekti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Užstatymo siluetas ir aukštybiniai pastatai 
Principai 
Miesto siluetą pildyti aukštybiniais pastatais, vadovaujantis patvirtinta schema, išryškinant svarbiausias miesto vietas. 
Gairės 

Siekti viršutinės užstatymo linijos vizualinio atraktyvumo. Išreikšti, kur tinkama, unikalių 
pastatų svarbą vertikalėmis, reikšmingu siluetu. Formuoti išraiškingą jūrinio miesto 
siluetą, matomą judantiems į ir iš uosto.  

 
  Užtikrinti pakankamą neužstoto dangaus matomumą tankiai užstatytose vietose.  
 

Siekti švelninti architektūrinėmis priemonėmis užstatymo masę tankiausiai užstatomose   
teritorijose. Saugoti ir puoselėti istorinės miesto dalies silueto savitumą. 
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3.3. Viešosios paskirties objektai 
Principai 
Visuomeninės paskirties statinius vertinti  kaip bendruomenės vidinio konsolidavimo, identiteto ir aktyvumo mazgus, 
židinius.  
Gairės 

Viešais pastatais formuoti miesto ir jo teritorinių vienetų įvaizdį, siekti jų ir viešų erdvių 
aplinkotvarkos elementų dermės. 
 
Viešosios paskirties objektus architektūrinėmis priemonėmis išsiskirti iš foninio 
užstatymo, kur tikslinga, prioritetiškai versti orientyrais. 
 
Viešais pastatais formuoti, plėsti pėsčiųjų sferą mieste. 

 
 
 

 
 
4 NEUŽSTATYTOS ERDVĖS - TRASOS 
 

4.1 Susisiekimo trasų tinklo rišlumas ir funkcionalumas 
Principai 
Užtikrinti susisiekimo trasų tinklo rišlumą teritoriniuose vienetuose, pakankamą tinklo pralaidumą bei traukos objektų 
pasiekiamumą įvairiais judėjimo būdais. 
Didinti susisiekimo trasų funkcionalumą, formuoti komfortiškus ir saugius pėsčiųjų bei dviračių takus, sujungiančius 
atvirąsias viešas miesto erdves,  pasiekiamus visu paros laiku ir visais metų laikais. 
Gairės 

Įrengti, kur reikalinga, gatvių tinklą sklandžiai papildančius skersgatvius, pėsčiųjų bei 
dviračių jungtis, kad pagerinti teritorinių vienetų funkcionalumą ir esamų trasų 
pralaidumą. 
 
Sklandžiai integruoti teritorinio vieneto (rajono, kvartalų grupės) susisiekimo tinklą į 
miesto bendrą susisiekimo tinklą, pratęsiant vietai būdingą teritorijos skaidymą, trasų 
konfigūraciją, erdvių proporcijas. 
 
Siekti gatvės erdvės intensyvaus panaudojimo ir pritaikymo (nuo centro – pakraščių 
kryptimi): motorizuotam eimui, dviračių eismui, amortizacijos juostai, pėsčiųjų eismui, 
pėsčiųjų aptarnavimui (prie pastatų). 
 
Stiprinti miestą kertančių autoturizmo trasų, taip pat pagrindinių įvažiavimų į miestą 
Baltijos pr., Tilžės, Liepų, Pajūrio gatvių ir pagrindinės ašies – Taikos pr., Tiltų, Manto, 
Liepojos, Medelyno gatvių bei Danės upės nuo Liepų g. tilto iki žiočių reprezentacinę 
reikšmę ir išraišką.  
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4.2. Žaliasis tinklas ir žaliasis kanalas    
Principai 
Apjungti Klaipėdos miesto šiaurinių, pietinių ir vakarinių želdynų masyvus (centrinius želdynus) „Žaliuoju kanalu„ – 
rajoninės reikšmės susisiekiančių želdynų sistema.  
Kompensuoti atskirųjų želdynų trūkumus ir užtikrinti jų pasiekiamumą želdinių jungtimis – „Žaliuoju tinklu“  

 
Žaliuoju kanalu apjungti pagrindinius (centrinius) miesto želdynus – Girulių, Kliošių 
miškus, Kuršių marių ir Danės upės pakrantes, senamiesčio gynybinius įtvirtinimus, bei 
rajoninius želdynus pietiniuose miesto kvartaluose. 
 
Bendradarbiaujant su Klaipėdos rajono savivaldybe planuoti ir įrengti jungtis su 
želdynais už Klaipėdos miesto ribų. 
 
Žaliąjį tinklą formuoti viešo naudojimo teritorijas (želdynus, paveldo objektus), apjungiant 
susisiekimo trasomis, kuriose  želdiniai užimtų nemažiau 1/3 jų ploto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3. Vizualiniai koridoriai, perspektyvos ir vietovaizdžiai 
Principai 
Saugoti, tobulinti ir kurti naujus vizualinius koridorius, perspektyvas, vietovaizdžius bei gatvėvaizdžius. 
 

Saugoti ir plėtoti vizualinius kanalus ir perspektyvas iš masinės apžvalgos taškų, 
nurodytų Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo schemoje (specialiąjame 
plane), taip pat iš kitų visuotinai reikšmingų apžvalgos taškų, tiltų ir įvažiavimų į miestą 
trasose. Skatinti, kad aukščiausi pastatai, statiniai turėtų viešas apžvalgos vietas, 
aikšteles miesto apžiūrai. 
 
Projektuojant aplinkos objektus ir pastatus nustatyti jų apžvalgai reikšmingus vietos 
taškus, uždarančius gatvių perspektyvas, gatvių kampus, ir jų formavimui, tvarkymui 
taikyti architektūrines pabrėžimo, išskyrimo, apšvietimo priemones. 
 
Išlaikyti arba kurti vizualinius ryšius tarp užstatytų teritorijų ir  „žaliojo kanalo“, žaliųjų 
jungčių sistemos, kitų viešųjų vietų. 

 
Skatinti savitų tipų gatvėvaizdžių formavimą: a.) mišraus naudojimo centrinių gatvių, b.) 
gyvenamųjų gatvių, c.) verslo gatvių, d.) žaliųjų alėjų ir privažiavimų. 
 
Centrinėse miesto gatvėse kurti mišraus naudojimo gatvėvaizdžius,  panaudojant  
želdinimo, apšvietimo, viešo maitinimo, prisėdimo, susibūrimo, dekoravimo ir kt. 
priemones bei įrangą.  
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Gyvenamųjų gatvių gatvėvaizdžius kurti formuojant uždaras, pėsčiųjų mastelio erdves, 
skatinančias vaikščiojimą ir kitas gyvenamosios vietos veiklas, želdiniais formuojant 
amortizavimo juostas. 
 
Verslo gatvių gatvėvaizdžius formuoti linijiniais želdiniais, šaligatviais, jungiančiais su 
transporto stotelėmis, išskirtinio landšafto formavimo priemonėmis. Kurti A13 kelio 
vieningą išraišką, atveriant vizualines miesto stebėjimo properšas užstatyme. 
 
Žaliosiąsias alėjas formuoti unikaliais viešos erdvės sprendimais, įtraukiant  viešo 
naudojimo objektus (maitinimo vietas), gerinant vizualinį ir fizinį ribojančių pastatų sąryšį, 
bendrumą unikaliu ir tinkančiu želdinimu, apšvietimu, ženklinimu, baldais. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 NEUŽSTATYTOS ERDVĖS - MAZGAI  
 

5.1 Atvirų miesto erdvių tinklas ir pėsčiųjų sfera 
Principai 
Plėtoti ir vystyti rišlią atvirų, viešų miesto erdvių sistemą, kuri jungtų miesto Žaliajį karkasą, praturtinų pėsčiųjų erdves ir 
gerintų ekologinę miesto būklę. 
Komponuoti pastatus ir landšaftą aplinkoje tokiu būdu, kad  pėsčiųjų erdvė būtų išplėsta ir pabrėžta. 
Gairės 

Kurti gyvybingus ir patrauklius miesto viešo susibūrimo mazgus, vietas (aikštės, skverai 
ir pan.), priskiriant juos teritoriniams vienetams (rajonams, kvartalų grupėms), numatant 
naudotojus ir prižiūrėtojus. 
 
Apjungti parkus, želdynus, aikštes, kapines, dviračių ir pėsčiųjų takus, šaligatvius, 
privažiavimus ir kt. neužstatytas erdves į vientisą tinklą, kad sukurti  gyvybingesnę, 
geriau integruotą miesto aplinką ir stiprinti teritorines bendruomenes. Stiprinti viešo 
naudojimo erdvių rišlumą užtikrinti bekliūčio susisiekimo jungtis tarp erdvių. 
 
Įrengti, pritaikyti viešam lankymui panoraminės apžvalgos vietas miesto aukštumose bei 
vietas prie vandens (upės, marių).  
 
Viešąsias vietas susieti  įrengimo masteliu ir proporcijomis su aplinkinėmis struktūromis 
ir suplanuotu erdvės naudojimu.  
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Skatinti kavinių, prisėdimo vietų ir kt. erdvių ir aplinkotvarkos įrangos atsiradimą greta 
viešųjų erdvių tinklo, akcentuoti vaizdingas vietas. Įrengti prisėdimo - gatvės baldų 
įrangą kur tinka, kad padidinti galimybes žmonėms socializuotis ir rekreuoti. 
 
Skatinti pažangių „žalio“, „sveiko“, „ekologiško“ miesto koncepcijų atspindėjimą 
parenkant viešų vietų aplinkotvarkos įrangą, apdailos medžiagas.  
 
Didinti pėsčiųjų trasų, šaligatvių funkcionalumą ir patrauklumą, formuojant juose 
funkcines juostas pėsčiųjų poreikiams – apsaugojimui nuo kito transporto ir įrangos 
išdėstymo, keliavimo, bei sąsajos su pastatais juostos. Pėsčiųjų perėjose užtikrinti 
saugius ir bekliūčius gatvių važiuojamosios dalies kirtimus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 Parkai, atskirieji želdynai, Vandens tėkmės ir telkiniai  
Principai 
Plėtoti esamus, projektuoti naujus parkus bei atskiruosius želdynus, kad patenkinti teritorinių bendruomenių poreikius, 
sukurti naujus traukos taškus ir plėsti miesto žaliajį tinklą. 
Integruoti vandens telkinius, surinkimo kanalus į žaliasistemę, praturtinant vietos charakterį ir funkcijas. 
Gairės 

Parkai, skverai, atskirieji želdynai projektuojami kaip vietos teritorinių bendruomenių 
susibūrimo, rekreaciniai centrai, židiniai. Jie turėtų būti gerai įrišti į susisiekimo audinį ir 
užstatymo struktūrą, taptų bendros miesto viešųjų erdvių sistemos dalimi. Stiprinti 
rekreacinę želdynų funkciją. 
 
Įgyvendinti  priemones saugumo želdynuose didinimui – apšvietimą, pastatų langų į juos 
orientavimą, ženklų, nuorodų sistemas, taip pat dažnesnio lankymo užtikrinimui – 
želdynų naudojimo scenarijų įvairovę, planuojant jiems temas ir būsimus naudotojus. 
 
Užtikrinti patogų želdynų permatomumą ir vaikščiojimo, lankymo patogumą, įrangos 
estetinę, funkcinę ir techninę kokybę. 
 
Skatinti inovatyvias želdinių komponavimo mieste priemones, želdinių įrengimą ant 
pramonės ir uosto pastatų ir kt. sienų, stogų. Istorinėje dalyje įrengiant želdynus 
prisilaikyti istoriškai būdingų sprendimų, siekiant puoselėti sąvitą vietos charakterį.  

 
 Eksponuoti ir išnaudoti rekreacijai vandens telkinius miestiškajame kraštovaizdyje, 

įrengiant ir gausinant viešos prieigos krantines, vietas, mazgus prie uždarų telkinių, upių, 
kanalų, marių: 
 
Skatinti lietaus vandens, kurio nereikalinga valyti, panaudojimą landšafto elementams 
formuoti ir palaikyti. 
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5.3 Ūkinio aptarnavimo, automobilių parkavimo vietos  
Principai 
Inkorporuoti ūkinio aptarnavimo, automobilių parkavimo  vietas į aplinką taip, kad sumažinti nepageidaujamą vizualinę ir 
funkcinę įtaką pėsčiųjų erdvei, aplinkos charakteriui. 
Gairės 

 Prioritetizuoti pėsčiųjų ir dviračių eismą ir ryšį su gretimomis teritorijomis ir objektais. 
 Numatyti jungtis tarp sustojimo vietų ir patekimų į pastatus, viešo transporto stotelių ir kt. 
traukos taškų. 
 
Numatyti langus į tas vietas, kur skirtos viešam pėsčiųjų eismui, kad padidint pėsčiųjų 
saugumą ir komfortą. 

 
 

6 UŽPILDAI 
  

6.1 Želdiniai, aplinkotvarkos elementai, apšvietimas ir ženklinimas  
Principai 
Želdiniais miestiškajame kraštovaizdyje stiprinti ir pildyti urbanistines struktūras, gerinant jų ekologinę būklę. 
Pritaikyti aplinkos apšvietimą, ženklinimą (reklamas, iškabas, nuorodas ir kt.) prie aplinkos ir pastatų architektūros, 
įgyvendinti  reklamos specialiojo plano sprendinius. 
Reikšmingose vietose formuoti landšafto (paviršiaus formavimo ir želdinimo) kompleksus, kad išplėsti ir praturtinti 
pėsčiųjų sferą, vietos įvaizdį, bei pagerinti ekologinę vietovės funkciją. 
Gairės 

Esamus želdinius mieste tausoti, eksponuoti, kiek galima inkorporuoti į naujai kuriamas 
struktūras,  saugoti subrendusius medžius, kur įmanoma, kuriant didesnio erdvių 
uždarumo, jaukumo patirtis. Naudoti medžius kaip vaizdus ir perspektyvas 
organizuojančius elementus gatvių želdinimui. 
 
 Landšafto elementais siekiama įgyvendinti šiuos tikslus: 
- suteikt miesto vietoms vizualinį patrauklumą,  
- suminkštinti dominuojančią užstatymo masę iki pėsčiųjų mastelio, 
- sukurt vientisus susisiekimo trasų gatvėvaizdžius 
- išryškinti svarbius, vertingus vaizdus, objektus, vietas, 
- suteikt apsaugą nuo vėjo, saulės, 
- stabilizuoti reljefo formas, perkryčius. 
 
 Landšafto objektais praplėsti želdinių, žaliojo tinklo sritį. 
 
Pritaikyti miesto apšvietimą saugumo didinimui, vietos vertybių ir savitumų akcentavimui. 
 
Įrengiant ženklinimo  objektus vadovautis Klaipėdos miesto reklaminės įrangos 
specialiuoju planu. 
 

 

6.2 Viešasis gatvės menas  
Principai 
Palaikyti ir plėtoti viešajį, gatvės meną, kad praturtinti miesto viešas erdves, skatinti kūrybingumą, stiprinti meno ir 
kultūros reikšmę. 
Gairės 
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 Integruoti gatvės meną į pastatų ir vietovių projektus. Planuoti viešąjį meną 
konceptualiosiose planavimo, projektavimo stadijose. Viešasis menas turi dalyvauti 
kvartalų regeneracijos (atnaujinimo) planuose, projektuose. 
 
 Remti pastangas inkorporuoti višąjį meną į pastatų projektus kaip architektūros 
elementus, dizaino elementus, kaip meninį ženklinimą, skulptūras, šviestuvus, 
dekoratyvines sienutes, gatvės baldus ir kt. įrangą. 
 
 Naudoti meninės kūrybos akcentus viešo naudojimo vietose, erdvėse (holuose, 
susitikimų vietose, aikštėse, kt. tvarkomose erdvėse ). Siekti vietinių atpažinimo ženklų ir 
temų išnaudojimo (pvz. vėtrungės, kuršiai). 
 
 Vietos, kuriose įrengiamas viešojo meno objeketas, turi įgyti atitinkamos kokybės 
aplinkotvarkos dangas, apdailos medžiagas ir kt., derančias prie objekto. 
 
 
 
 

 

6.3 Triukšmo slopinimo, transporto ifrastruktūros ir atliekų surinkimo 
infrastruktūros elementai 
Principai 
Minimizuoti automobilių transportui skirtų objektų įtaką pėsčiųjų sferai ir viešų vietų (erdvių) vizualinei kokybei, taip pat 
triukšmo įtaką aplinkai. 
Atliekų surinkimo konteinerių vietas numatyti viešųjų trasų, mazgų, prioritetinių sklypų, vizualinių koridorių nuošalyje, 
minimizuoti jų įtaką aplinkai aikštelių įrengimo dizaino ir techninėmis priemonėmis. 
Gairės 

Saugoti aplinką nuo triukšmo įtakos naudojant vietovės ir pastatų išplanavimo 
sprendimus, atskirais atvejais - aplinkoje derančius triukšmo barjerus ir buferius, kurių 
išraiška derinama prie aplinkos. 
 
Viešojo transporto sustojimo stoteles projektuoti vieningos išraiškos, pagal vieningą 
koncepciją, vengiant erdvių perkrovimo objektais. 
 
Grupuoti šiukšlines ir kitą įrangą, išdėstytą patogumo zonoje, kur įmanoma, ją pridengti 
bei atriboti, kad minimizuioti jos vizualinę įtaką  pėsčiųjų sričiai. 
 
Kur įmanoma, šiukšlių įrangą talpinti po žeme, ypač mišraus naudojimo 
gatvėvaizdžiuose, kad mažinti konfliktą tarp pėsčiųjų judėjimo ir pagerint estetinę 
išvaizdą. Vengti atlikų surinkimo ir kitos vizualiai nepatrauklios įrangos dėstymo 
svarbiausiose, prioritetinėse vietose, vizualiniuose koridoriuose, vaizduose, 
perspektyvose. 
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SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI  

 
Aplinka - gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, 

vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) 
visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos (LR. Aplinkos apsaugos įstatymas). 

 

Aplinkotvarka – estetinis aplinkos sutvarkymas, pildymas dekoratyviniais augalais, antropogeninio 
teritorijų įrengimo (pritaikymo) elementais, kraštovaizdžio projektavimas. 

 

Gamtotvarka - praktinė gamtos apsaugos sritis, susijusi su gamtinės aplinkos tvarkymu, palankios 
saugomų objektų būklės užtikrinimu. Tai suplanuota priemonių sistema, skirta išlaikyti esamą padėtį, 
pagerinti ar stabilizuoti ekosistemų ir jų komponentų būklę, atkurti arba net sukurti naujas ekosistemas, 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę. 

 

Gamtinis kraštovaizdis – gamtinių procesų įtakoje atsiradęs ir tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio 
raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla – minimalią įtaką (išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, 
pelkės, vandens telkiniai); 

 

Miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas) kraštovaizdis – žmogaus labai pakeistas, jo veiklos 
veikiamas, palaikomas ir vystomas kraštovaizdis (miestai, miesteliai, kompaktiškai užstatytų kaimų ir didelių 
techninių inžinerinių kompleksų teritorijos); 

 

Kvartalas – gyvenamosios vietovės urbanizuotos ar urbanizuojamos teritorijos struktūros elementas, 
kurį mažiausiai iš trijų pusių riboja inžinerinių komunikacijų koridoriai ar natūralūs barjerai – žemės reljefo 
formos, vandens telkiniai, želdiniai, antropogeniniai komponentai ir kt. 

 

Urbanizuojama teritorija – teritorijos, kurioms teritorijų planavimo dokumentais numatyta galimybė tapti 
urbanizuotomis teritorijomis. 

 

Užstatyta (urbanizuota) teritorija – didesnė kaip 1ha statiniais užstatyta teritorija, kur atstumas tarp 
pastatų ≤200m.  

 

Erdvinė struktūra – trimate sistema išreikšti kompoziciniai miesto ir rajono užstatymo ypatumai; 
 

Identitetas – požymių visuma, pagal kuriuos įmanoma nustatyti teritorijos tapatumą, atpažinti unikalius 
bruožus ir aspektus; 

 

Miestovaizdis – miesto struktūrinė dalis, pasižyminti bendrais erdvinės ir planinės struktūros bei 
užstatymo aukštingumo, tankio ir morfotipo bei architektūrinio įvaizdžio vienove. 

 

Morfotipas (Morfologinis tipas) – teritorijos užstatymo tipus arba planavimo principus apibūdinantis 
terminas (morfologija – mokslas apie organizmų formą ir sandarą). Kvartalų, sklypų užstatymo pobūdis – 
perimetrinis, posesijinis, laisvas, mišrus ir kt.; 

 

Panorama – matomas iš tam tikro apžvalgos taško daugiaplanis urbanizuoto ar gamtinio kraštovaizdžio 
vaizdas. 

 

Siluetas – tolimas kontūrinis užstatymo ar gamtinių elementų vaizdas dangaus skliautų fone. 
 

Struktūra – elementų, jų santykių ir sistemos vientisumo vienybė. 
 

Urbanistinė struktūra – miesto struktūrinių elementų išsidėstymo ir funkcionavimo visuma.  
 

Vizualinė erdvė – iš vieno taško apžvelgiamas plotas, erdvė. 
 

--- 
 

PRIEDAS Nr.1 


	1 Titulinis koncepcijai
	2 TURINYS KKSP koncepcija 140822
	3 KLP KSP koncepcija AR tvirtinimui 0701 iliustr

