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1. Bendroji dalis 
 

1. Įvadas. Miesto vaizdas ir jo formavimas  

 Miestas – didelė gyvenamoji vietovė, administracijos, prekybos, pramonės 
ir kultūros centras (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas). Tai vienas svarbiausių 
žmonių išradimų, pažangos variklis.  
 Miesto vaizdas – matoma vietovė, reginys. Žmonių suvokiama vietovė, 
kurios pobūdį nulėmė gamtos ir (arba) žmonijos faktorių veikimas ir sąveika, 
apibūdinama kraštovaizdžio sąvoka. Kraštovaizdis yra vienas iš svarbiausių 
individualios ir socialinės gerovės elementų ir, dėl jo apsaugos, tvarkymo ir 
planavimo kiekvienam atsiranda teisės ir pareigos (Europos kraštovaizdžio 
konvencija). 
 Klaipėdos miestas, egzistuojantis aštuntą šimtmetį, yra vienas seniausių 
miestų Lietuvoje. Jo ribos ir vaizdas nuolat kito. Miestas vystėsi, keitėsi, 
atspindėdamas čia gyvenančių žmonių gebėjimus ir patirtį. XX a. viduryje Klaipėdos 
miestas išgyveno ypatingą transformaciją. Prievarta pakeisti jo gyventojai, penkis 
dešimtmečius kaip eksperimentas diegta „nauja“ socialinė – ekonominė sistema, 
priverstinai ir greitai keitusi žmonių gyvenimo būdą ir miesto vaizdą. Šiuo laikotarpiu 
susiformavo savita miestų funkcinio planavimo tradicija, mokykla, daugiausia 
sprendusi ūmios krašto urbanizacijos (kėlimosi į miestus ir hipertrofuotos miestų 
plėtros) klausimus. Eksperimentas pasibaigė nesėkme žlugus komandinei 
ekonominei sistemai. Lietuvos miestai keitėsi, tačiau dažnai kitaip, nei buvo 
planuojama. Pirmais dešimtmečiais po privačios nuosavybės teisių ir laisvių 
atstatymo funkcinio planavimo metodai tiko ūkinių naujųjų miesto žemės savininkų 
interesams sukoordinuoti. Sekančiu etapu keliami gyvenimo kokybės mieste 
klausimai, glaudžiau susiję su asmeniniais, subjektyviais žmonių potyriais, nei su 
politiniais ar ekonominiais išskaičiavimais. Miesto vaizdas tampa svarbus. 
 Darnios plėtros koncepcija, panaudojant pažangiausią išsivysčiusių ir 
sėkmingų miestų patirtis, tampa ideologiniu sprendimų priėmimo dėl plėtros 
pagrindu. Tai įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. 
nutarimu Nr. 1160 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (taip 
pat vėlesnėse jos redakcijose). Šios koncepcijos požiūriu Lietuvos miestų vystymas 
vis dar išlieka pakankamai liberalus, laisvas, dėl to išgyvenantis rinkos nestabilumo 
nulemtus svyravimus ir deformacijas. Nors egzistuoja tokio vystymo privalumai, bet, 
kaip ir daugumoje išsivysčiusių šalių, yra pripažįstama, kad miesto plėtros, jo vaizdo 
pokyčių planavimas yra būtinas įrankis pagrindiniam miestų vystymo tikslui - 
gyvenimo kokybei – siekti.  
 „Atsižvelgiant j emocines sąsajas tarp žmonių ir jų aplinkos, jų vietos 
pojūtį, ypač svarbu užtikrinti tokią gyvenimo mieste aplinkos kokybę, kuri prisidėtų 
prie ekonominės miesto sėkmės bei jo socialinio ir kultūrinio gyvybingumo“ (Vienos 
memorandumas, 2005 m.).  
 Lietuvoje apibendrinta daug mokslinės ir praktinės patirties gamtos ir 
kaimo aplinkos tvarkymui.  Gyvenimo mieste, miesto aplinkos gerinimo, miestų 
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plėtros ir jos koordinavimo bendros kryptys nurodytos tarptautiniuose susitarimuose 
(chartijose, konvencijose ir pan.), kurių nors daugelis yra įteisintos Lietuvoje, bet yra 
mažai žinomos ir kol kas beveik netaikomos. Šių dokumentų supratimas reikalauja 
specifinių žinių, todėl kuriamos praktinės rekomendacijos, išryškinančios 
svarbiausius principus, darbo metodus ir priemones miesto planuotojams, 
projektuotojams, naudotojams.   
 Šiuo specialiuoju planu siekiama apibendrinti gerąją praktiką formuojant 
gerai vertinamus miestus. Naudotasi nacionalinių autorių K. Šešelgio, J. Bučo, P. 
Kavaliausko, K. Jakovlevo – Mateckio, P. Juškevičiaus, Z. Daunoros, A. Vyšniūno, 
I. Alistratovaitės-Kurtinaitienės, M. Pakalnio ir daugelio kitų autorių monografijomis 
ir viešai skelbtais straipsniais, taip pat Duany Plater-Zyberk ir organizacijos Center 
for applied transect studies skelbiamais darbais, Edinburgo (Škotija), Richmond Hill 
(Kanada) miestų, nacionalinėmis JAV, Airijos ir Šiaurės Airijos viešai skelbiamomis 
urbanistikos (urban design), gatvių ir viešų erdvių projektavimo gairėmis, principais 
ir rekomendacijomis. 

2. Specialiojo plano procedūros  

  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.  
 Specialusis planas parengtas 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. 
 Specialiuoju planu formuluojami Klaipėdos miesto tikslai ir uždaviniai 
miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo srityje, remiantis LR Nacionalinės darnaus 
vystymosi strategijos ir LR Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo nuostatomis. 
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Galutinis kraštovaizdžio tvarkymo tikslas (kokybės etalonas) - tai konkrečiam 
kraštovaizdžio teritoriniam vienetui sukurtas moksliškai pagrįstas ir visuomenės 
siekius atitinkantis bruožų ir ypatumų kompleksas. 
 Specialiojo plano sprendiniai formuluojami kaip veiklos kryptys, principai ir 
gairės, apibendrinančios Klaipėdos miesto visuomenės susitarimą miesto 
planavimo, projektavimo veiksmams tobulinti. Specialiojo plano sprendiniai 
privalomi tiek, kiek jie neprieštarauja kitiems aukštesnio ir to paties lygmens 
teritorijų planavimo dokumentams. Jų įgyvendinimu rūpinasi už kraštovaizdžio 
priežiūrą atsakingos institucijos (savivaldybės, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos 
institucijų padaliniai) . Sprendiniai, neturintys kiekybiškai išreikštų verčių, 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. 
   
3. Svarbiausių teiginių santrauka  

 
- Specialiuoju planu sprendžiami du pagrindiniai uždaviniai: 

1. Apibrėžiamos bendros nuostatos ir kryptys miestiško kraštovaizdžio 
tvarkymui; 
2.  Nustatomi konkretūs reikalavimai ir rekomendacijos mažosios architektūros 
ir aplinkos tvarkymo elementų dėstymui. 
 

- Miestas yra sistema, kur teritoriškai apribotą elementų aibę sieja čia gyvenanti 
bendruomenė, jos veikla ir poreikiai. Miesto sistema yra atvira regiono, šalies, 
krašto gyvenviečių sistemos posistemė. Sąlygiškai svarbiausi komponentai – 
bendruomenė ir žmogaus bei gamtos sukurti elementai (socialinis, 
antropogeninis ir gamtinis posistemiai). Miesto struktūra gali būti suvokiamas 
atskirais objektais (pvz. namas, suolas), reiškiniais (pvz. vaizdas, vietovė), 
posistemėmis (pvz. susisiekimo). 
 

- Miesto aplinką konkrečioje vietovėje išreiškia jos kraštovaizdis – žmogaus 
žinių ir galimybių apribotas mentalinis vietos suvokimas, supratimas, įvaizdis. 
Miesto kraštovaizdis yra miesto sistemos posistemis, veikiamas visų sistemos 
komponentų.  
 

- Kraštovaizdžio suvokimas yra ribojamas žmogaus ergonominių ypatybių. 
Pagal aplinkos prisotinimo antropogeniniais elementais intensyvumą, 
kraštovaizdis skirstomas į – „miestišką“ (labiausiai žmogaus paveiktą ir 
palaikomą) ir „gamtišką“ (išlaikiusį pirminį natūralumą). Miestiškas 
kraštovaizdis – urbanizuotos miesto dalies regimoji, suvokiama išraiška. 

 
- Aplinkos prisotinimo antropogeniniais elementais pagrindu formuojami 8 

miesto kraštovaizdžio tipai (gali būti vadinami morfotipais) – nuo 
neurbanizuojamų iki intensyviausiai urbanizuojamų teritorijų (su specializuotu 
tipu - uždaros, specializuotos paskirties teritorijos).  

 
- Tvarkymo zonos formuojamos tokios, kuriose galėtų pilnavertiškai veikti 

socialinis sistemos komponentas – teritorinė bendruomenė. Kvartalų grupė, 

 
Sprendžiami uždaviniai 
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ribojama pagrindinių ir greito eismo gatvių, turinti seniūnaitijos institutą 
socialiniame lygmenyje, turėtų būti formuojama kaip vieno dominuojančio 
kraštovaizdžio tipo tvarkymo zona. Socialinio gyvenimo specifika lemia 
nuramintos aplinkos poreikį zonos centre ir laipsniu  intensyvesnės aplinkos 
zonos poreikį pakraščiuose, prie gatvių.  

 
- Miestiško kraštovaizdžio tvarkymo bendruosius tikslus apibrėžia darnaus 

vystymo koncepcija – ekonominių, socialinių, aplinkosauginių plėtros 
komponentų derinimas, užtikrinant dabarties poreikių tenkinimą, nepakenkiant 
ateities kartų galimybėms, siekiant pagrindinio tikslo – gyventojų gyvenimo 
kokybės ir gerovės. 

 
- Mieste formuojami gamtinis ir urbanistinis karkasai, kurių įtakos sferoje 

siekiama stiprinti arba mažinti antropogeninę įtaką kraštovaizdžiui. Vystomos 
užstatymo, susisiekimo, bei viešų želdynų ir erdvių posistemės. Siekiama 
atviras miesto erdves apjungti hierarchine viešųjų erdvių sistema, želdynus 
apjungti hierarchine želdynų sistema (žaliasisteme), kurios abi būtų stipriai 
integruotos tarpusavyje ir turėtų tęsinius privačiose mikro erdvėse bei 
užmiesčio makro erdvinėse struktūrose. 
 

- Tvarkant miesto aplinkos reiškinius naudotina „patvarumo“, „naudos“ ir 
„grožio“ vertinimo kriterijų triada, kurioje išskleidžiami detalizuojantys – 
„ekologiškumo“, „ergonomiškumo“ ir „kontekstualumo“  kriterijai, atsispindintys 
tvarkymo principuose ir reikalavimuose, suformuotuose miesto, vietovės, 
vietos ir palietimo lygmenimis. 

 
- Praktiniu objektų tvarkymu numatomas vizualinių erdvių charakterio 

puoselėjimas. Pagal stebimos formos, sąrangos kompozicijos ir 
medžiagiškumo savybes išskirti  4 charakterio tipai: gamtiškas, mišrus 
gamtiškas, mišrus miestiškas ir miestiškas. Objektų išraiška derinama 
kraštovaizdyje tokiu būdu, kad ji atitiktų dominuojantį charakterio tipą 
vizualinėje erdvėje, kurioje objektas reiškiasi.  

 
- Rekomenduojama specializuotas tvarkymo gaires parengti saugomoms 

teritorijoms, taip pat, pagal poreikį, kitoms urbanizuojamoms vietovėms. 
Specialiojo plano sprendiniai realizuosis įgyvendinant LR Statybos įstatymo 
nuostatas dėl privalomo statinių derėjimo kraštovaizdyje. 
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2 skyrius Miesto aplinkos ir kraštovaizdžio sistemos 
 

1. Aplinkos ir kraštovaizdžio struktūra ir skirstymas  

 1.1. Sisteminis požiūris į miestą reikalingas ir turi būti naudojamas, 
kad susieti skirtingų mokslo ir praktinės veiklos sričių žinias ir dedamas pastangas. 

 
 1.2. Miesto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: sistemos 
elementai, juos siejantys ryšiai ir jų sąveikoje sukuriama aplinka. Miesto sistema yra 
atvira regiono, šalies, krašto gyvenviečių sistemos posistemė, kuri gali būti 
skaidoma į žemesnio rango posistemes.  

Miestas - sistema 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. pav. Planingo gyvenamo-
sios aplinkos organizavimo 
raida. K. Šešelgis, 1975 m. 
 

  
 1.3. Elementai – žmonių poreikiams realizuoti ir funkcijoms vykdyti 
egzistuojančios galimybės ir sąlygos (socialinės, ekonominės, technologinės, 
teritorinio skirstymo sistemos, etc.). Ryšiai – žmonių  poreikiai ir veikla, (santykiai, 
priklausomybės, įtakos, transporto, darbuotojų, informacijos, finansų srautai, etc.).  

 
Sistemos elementai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. pav. Miesto sistemos ir 
miesto kraštovaizdžio modelis 
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 Miesto aplinka – tai erdvė, kurioje vyksta miesto procesai, ir kuri 
daro įtaką ryšiams ir elementams. Miesto aplinkos posistemę sudaro gamtos ir 
antropogeniniai (žmogaus sukurti) elementai, susieti čia gyvenančios 
bendruomenės veiklos ir poreikių.  
   
 1.4. Žmonių suvokiamas gamtinių ir (ar) antropogeninių 
komponentų, susijusių ryšiais, teritorinis junginys, vietovė (teritorija) vadinama 
kraštovaizdžiu. Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, sudarantis 
sąlygas žmonių gyvenimui ir veiklai, jis yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo 
kokybės dalis.  (pagal LR Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo apibrėžimą).  
 Bendrai kraštovaizdžio komponentais laikomi  :   

- gamtinės sferos dariniai (abiogeniniai – pamatinės uolienos, 
pažemio oras, paviršiaus vandenys, dirvožemis; biogeniniai – 
augmenija, grybija, gyvūnija) 

- kultūrinės sferos dariniai ( technogeniniai – statiniai, inžineriniai 
įrenginiai, archeologinės liekanos; sociogeniniai – žmonės ir jų 
informacinis laukas). 

 Miesto kraštovaizdis – žmonių suvokiama, regimoji miesto aplinkos 
išraiška.  
 
 1.5. Miesto aplinkos sistemos struktūra yra hierarchinė ir jos 
pagrindu reikalinga laikyti teritorinių bendrijų socialinę struktūrą, pradedant nuo 
individo iki viso miesto bendruomenės. Šios struktūrinės dalys turi darniai sietis su 
miesto struktūra, kaip aukštesnio lygmens sistema. 

 
 1.6. Teritorijos gyvybingumui ir tvarumui užtikrinti teritorinio 
skirstymo pagrindas – socialinis darinys, bendruomenė privalo savo teritorijoje turėti 
ir jausti tam tikrą vertybinį bendrumą, stipresnį, nei teritorijos naudojimo funkcija 
(pvz. gyvenamoji). Tokį bendrumą išreiškia konkrečios teritorijos aplinkos savybių 
visuma ir jos diktuojamas charakteringas gyvenimo būdas ir papročiai. Toks 
bendrumas apibūdinamas vietos dvasia arba charakteriu ir turi būti puoselėjamas. 
 Vietos charakterį išreiškia jos  informacinis – estetinis potencialas, 

Miesto aplinka 
 
 
 
 
Miesto kraštovaizdis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierarchiniai ryšiai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. pav. Miesto aplinkos hie-
rarchinė sistema (interpretuo-
jant K. Jakovlevą-Mateckį ) 
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kurį reikalinga teritoriškai diferencijuoti, t. y. skirtingiems teritoriniams vienetams 
tvarkymu stiprinti skirtinas savybes. 
 
 1.7. Tiek gyvenamos, tiek kitos paskirties (verslo, gamybos, 
sodininkų, garažų) teritorijoje ar erdvėje apribota socialinė grupė formuluoja 
atitinkamo teritorinio vieneto tvarkymo tikslus ir uždavinius. Aplinkos sistemos 
hierarchinės struktūros pavyzdžiu yra formuluojama tvarkymo tikslų hierarchija. T.y. 
vieno sistemos lygio tvarkymo tikslą reikalinga formuluoti numatant pasekmes 
sekančiame aukštesniame lygyje (pvz. formuojant kvartalą vertinamos pasekmės 
mikrorajonui ir t.t.). 
 
 1.8. Socialinio - ekonominio gyvenimo įvairovė ir nepastovumas 
lemia, kad laikui bėgant, funkcinis teritorijų naudojimas privalo turėti galimybę 
keistis. Tokiu būdu turi būti užtikrinamas miesto sistemos ilgalaikis gyvybingumas, 
atsparumas ekonominiams pakilimo ir nuosmukio ciklams, bendruomenių 
izoliavimuisi, senėjimui ir fizinės aplinkos susidėvėjimui. 
 
 1.9. Miesto aplinka, kraštovaizdis gali būti vertinami skirtingais 
lygmenimis: regiono, rajono, bendramiestiniu, vietovės (miesto dalies, rajono), 
vietos (vizualinės erdvės, jų grupės) ir objekto (pastato, želdyno ir pan.). 
  
 1.10. Kraštovaizdžio skirstymas į teritorinius vienetus juose 
dominuojančio žemės naudojimo būdo pagrindu, yra atliktas 2007 m. patvirtintu 
miesto bendruoju planu. Kartografinis plano mastelis (M1:20000) apibendrintu, 
rajoniniu planavimo lygmeniu miesto teritorijoms nustato pagrindines  
kraštovaizdžio tvarkymo kryptis. Nustatyta, kurios teritorijos paliekamos gamtinio 
natūralumo saugojimui, o kurios - urbanizuojamos. Tokio skirstymo pagrindu 
atitinkamai formuojamos gamtiškojo ir miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo krypčių 
teritorijos. 
 Bendrajame plane išskirtų funkcinių teritorinių vienetų pagrindu 
plėtojami ir vystomi atitinkamų funkcinių prioritetų kraštovaizdžio tipai. 
 
 1.11.   Žmonių poreikiai, apimant ir ilgalaikio gamtos bei kultūros 
paveldo išsaugojimo poreikius, yra miesto aplinkos formavimo tikslas. Optimalių 
erdvinių, teritorinių vienetų išskyrimas, formavimas turi padėti pasiekti pagrindinio 
miesto vystymo tikslo – gyvenimo kokybės ir gerovės. Svarbu, kad formuojami 
teritoriniai vienetai, jų kraštovaizdis būtų suvokiamas gyventojams ir padėtų jiems 
identifikuotis su konkrečia vieta, su bendruomene, taip pat paskatintų asmeniškai 
prisidėti prie kraštovaizdžio puoselėjimo. Tokiu būdu bus pasiekta kraštovaizdžio 
tvaraus gyvybingumo, jo  išraiškos įvairovės ir tinkamumo jo naudotojams, taip pat 
sprendinių ir investicijų pagrįstumo, ekonominio efektyvumo, padės sumažinti 
bendram miesto biudžetui tenkančius aplinkos tvarkymo kaštus. 
 

 
 
 
Tvarkymo tikslai ir uždaviniai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uždavinių formulavimo lygme-
nys 
 
 
Funkcinis kraštovaizdis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto vystymo ir aplinkos 
formavimo tikslas 
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2. Aplinkos ir kraštovaizdžio suvokimo ypatybės  

 2.1. Urbanizuota aplinka. Ją išreiškiančio miestiškojo 
kraštovaizdžio savybės apibendrinamos remiantis žmogiškuoju suvokimu, kuomet 
didesnė kaip 1 ha inžinerinės infrastruktūros arba pastatais užstatyta teritorija 
(toliau – užstatyta teritorija), kur atstumas tarp pastatų neviršija 200 m., priskiriamos 
urbanizuotoms teritorijoms. 
 Remiantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatyme 
teikiamu apibrėžimu, urbanizuoto (miestiškojo) kraštovaizdžio teritorijoms 
priskiriamos planavimo dokumentais suplanuotos kompaktiškai pastatais užstatyti 
teritorijos, t. y. didesnės kaip 5 ha teritorijos, kuriose užstatymo tankis ne mažesnis 
kaip 20 procentų  
 Mažesni, nutolę atskirų pastatų ar inžinerinės infrastruktūros 
kompleksai, taip pat inžinerinių komunikacijų koridoriai, esantys neurbanizuotose ir 
neurbanizuojamose teritorijose, priskiriami  gamtiniam kraštovaizdžiui. 

Urbanizuota aplinka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. pav. Kompaktiškai pastatais užsta-
tyta treritorija.  Sv – teritorijos plotas, 
Sn1,2,... – pastatų teritorijoje plotas. 

 

  
 2.2. Mentalinis įvaizdis. Žmonių suvokimu miestiškojo 
kraštovaizdžio erdvę užpildo: teritoriniai vienetai (rajonai, kvartalai), jų ribos 
(pakraščiai) ir orientyrai, taip pat ryšių koridoriai (trasos) susibūrimo erdvės 
(mazgai), ir erdves užpildantys elementai (užpildai).  
 Šie nominalūs elementai (rajonai, trasos, mazgai, pakraščiai, 
orientyrai ir užpildai) yra miestiškojo kraštovaizdžio erdvių sistemos komponentai, 
susiję tarpusavyje ir su miesto aplinkos  visuma. Jie gali būti vadinami semantiniais 
informotopais. Jų tvarkymas turi atspindėti skirtingą šių erdvių paskirtį ir hierarchinę 
reikšmę miesto erdvių sistemoje. 

 
Mentalinis įvaizdis 
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 2.2. pav.  Miesto kraštovaizdžio vaizdiniai (interpretuojant K. Lynch) 
  
 2.3. Erdvė -  fonas  ar forma. Paprastai erdvė suprantama kaip 
fonas, kuriame daiktai ir objektai reiškiasi savo formomis. Tačiau erdvės tarp 
objektų įgauna savo unikalias formas ir savybes, leidžiančias erdvę pažinti ir tirti 
kaip objektą, taip pat ją formuoti ir pertvarkyti. 

                   
A                    B            C 
 A –  Regos kuriamos vazos ir veidų iliuzijos pavyzdys, B –  erdvių 
išskyrimo seno miesto plane pavyzdys, C – erdvių išskyrimo Klaipėdos miesto 
plane pavyzdys. 
 
 2.4.  Vizualinė erdvė. Tai  erdvė, kuri  vienodomis stebėjimo 
sąlygoms gali būti tiesiogiai ir visiškai suvokiama iš bet kurio joje esančio taško. Ją 
formuoja vizualinės kliūtys, iškylančios virš stebėjimo plokštumos, esančios 2 m. 
aukštyje nuo erdvės pagrindo vidutinės altitudės. Vizualinėmis kliūtimis gali tapti 
pastatai, tankūs želdynai, dideli reljefo perkryčiai. Vizualinę erdvę  plokštumoje 
atspindi vizualinė vietovė.  
 Pagrindinė vizualinės erdvės savybė – konfigūracijos 
apibrėžtumas. Sudėtingos konfigūracijos erdvės neįmanoma visiškai ir tiesiogiai 
suvokti iš bet kurio joje esančio taško. Taip suvokti galima plane kompaktišką, t.y. 
artimą apskritimui, lygiakraščiam trikampiui, kvadratui erdvę, arba ištęstą, t.y. artimą 
ovalui, stačiakampiui erdvę. Tokių erdvių ribos gali būti nevisiškai taisyklingos, bet 
didesni įlinkiai jau suvokiami kaip atskiros erdvės. Sudėtingos erdvės žmonių 
suvokime skaidomos į pirmines (kompaktiškas arba ištęstas erdves), erdvinės 
struktūros suvokiamos kaip panašaus pavidalo (nors ir skirtingų dydžių) elementų 
darinys.   

Erdvė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. pav. Erdvės, kaip objekto, 
suvokimas  
 
 
 
 
Vizualinė erdvė 
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A    B 
  2.4. pav. Vizualinės erdvės išskyrimas. A – blogai išskirtos erdvės, B – gerai 
išskirtos erdvės. 1 – vizualinės kliūtys (pastatai), 2 – vizualinės erdvės ribos (visiško 
ir sąlyginio uždarumo). 
 
 Atvaizduojant suvokiamas erdves, jas išskiriant, svarbu, kad jos 
tenkintų stabilumo ir maksimaliai galimo didumo kriterijus. Išskiriant vizualinę erdvę 
identifikuojama ne mažiau 3 tolygiai išdėstytų atramos taškų arba plotų (vizualinių 
kliūčių), „sąlyginės“ vizualinės ribos turi būti kiek galima trumpesnės, o erdvės dydis 
maksimaliai išplėstas iki vizualinių kliūčių arba gretimų erdvių.   
  Urbanizuotos aplinkos pirminių vizualinių vietovių (pirminių 
miestovaizdžių) ribas formuoja ir keičia užstatymas, dideli reljefo perkritimai ir 
tankūs želdinių masyvai.  Laikytina, kad toli esančios vizualinės kliūtys jau 
nepajėgia nubrėžti  pilnai suvokiamų erdvės ribų, todėl vizualinė erdvė gali būti iki 5 
ha dydžio, atstumas tarp jos ribų - iki 200 m. Vietovės, neturinčios ribų tokiu 
atstumu, suvokiamos kaip atviros vietovės. 
 

 
 
 
 

 2.5. Stebėjimo kampai. Egzistuoja optimalūs žmogaus gebėjimo 
stebėti kampai. Objektai, esantys arčiau stebėtojo erdvėje neturėtų bloginti už jų 
esančių svarbesnių objektų, vaizdų apžvalgos kokybės. 

Stebėjimo kampai. 

 

 
 
 
2.5. pav. Palankiausi objektų stebėjimo 
kampai.  
1 – horizontalioje projekcijoje 80-90º,    
2 - vertikalioje projekcijoje 18 -27 º ,     
m - palankiausia matomumo zona 

 

   
 2.6. Erdvių uždarumas.  Erdvės uždarumas pajuntamas stebėtojui 
esant optimalaus stebėjimo kampais pagrįstu atstumu nuo vizualinių kliūčių. 
Kliūtims esant toli nuo stebėtojo, regėjimo lauke ima dominuoti dangaus skliautas, 
uždarumas prarandamas. Erdvių uždarumo dėka sukuriamas žmogui priimtino 
mastelio įspūdis aplinkoje, neužstatytos erdvės ir miesto gatvės įgyja patrauklumo 
pėstiesiems ir suvokiamos kaip racionaliai naudojamos bei prižiūrimos miesto 
vietos. Gatvės erdvės uždarumas priverčia vairuojančius būti atidesniais ir sulėtina 
eismo greičius. 

 
  Erdvių uždarumas.   
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A                        B 

 
C 

 
D                       E 

2.6.1. pav. Uždarumo reikšmės. A – labai didelis uždarumo laipsnis, B – vidutinis, optimalus uždarumo laipsnis,  C -  
mažiausias, silpnas uždarumo laipsnis, D, E – uždarumo formavimas pastatų laiptavimu, medžių skliautu. 

 
A 

 
B 

 2.6.2. pav. Užstatymo ir tarpo tarp pastatų santykis. A - Gatvės sienos uždarumas didesnis nei 75 % - pakankamas. 
Papildomas želdinimas nėra būtinas, B -  Gatvės sienos uždarumas mažesnis nei 75 % - silpnas. Papildomas 
želdinimas būtinas. 
  

 Tankiai užstatyti gatvių pakraščiai (išklotinės) formuoja gatvės 
sienas, kurdami pėstiesiems patrauklias gatvių vidines,  interjerines erdves. Gatvės 
sienų (išklotinių) uždarumas paskatina didesnį gatvės gyvybingumą, atidesnį 
vairuotojų elgesį. 
 Gatvės erdvės uždarumas ir gatvės sienų uždarumas vienas kitą 
papildo, bet efektas retai sumuojasi, t. y. vidutiniškai uždaras gatvės erdvės 
skerspjūvis vidutiniškai uždaromis išklotinėmis negarantuos stipraus uždarumo 
pojūčio, tam reikalingos stipriai išreikštos abi savybės. 
 Užstatymas prie išorinio gatvės lanko formuoja gatvės atkarpos 
uždarumą jos erdvės galuose 
 
 2.7. Pakraščių aktyvumas. Gatvių, aikščių pakraščiai, pasižymintys 
pėstiesiems patrauklių funkcijų gausa yra suvokiami kaip „aktyvūs“, „gyvi,“ suteikia 
pasyvią gretimos erdvės priežiūrą ir skatina vaikščiojimą pėsčiomis. Kartu tai 
pakelia vairuotojų dėmesingumą ir atsargumą, nuramina eismą gretimose gatvėse. 

 
2.6.3. pav. Gatvės atkarpos 
galų uždarumo formavimas 
užstatymu prie gatvės lanko 
išorinės pusės. 
 
 
 
Pakraščių aktyvumas 

 
A 

 
B 

 
C 

2.7. pav. Pakraščių aktyvumo ir gyvumo nustatymas. A – Tankus įėjimų į komercines patalpas išdėstymas – didelis 
aktyvumo ir gyvumo lygmuo; B – Vidutiniškai tankus įėjimų į komercines ir daugiabučių patalpas išdėstymas – 
vidutiniškas aktyvumo ir gyvumo lygmuo; C – Įėjimų į individualius namus / butus tankus išdėstymas – vidutiniškas 
aktyvumo ir gyvumo lygmuo. 
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 2.8. Vizualinius teritorijų ryšius nutraukiančios topografinės 
(keterinės) reljefo linijos apjungia iš bet kurio erdvės taško galimus suvokti 
elementarius topografinius paviršius, kurių visuma sudaro bendros kraštovaizdžio 
erdvės pagrindinius struktūrinius vienetus.  
 Kraštovaizdžio vizualią sąrangą apibendrintai išreiškia vizualinės 
vietovės (videotopai) - pagal stebėjimo aukštį hierarchiškai skiriamos pirminės, 
antrinės ir t.t. vizualinės erdvės, ribojamos jų vizualinius ryšius nutraukiančių linijų.   

Videotopai 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
2.8. pav. Lokalių videotopų skyrimo 
principinė schema. 1-4 Videotopų 
lygmenys (rangai), x – Vizualinius ryšius 
nutraukiančios linijos (interpretuojant  
P. Kavaliauską) 

 

  
 2.9. Antropogeninių dominančių psichologinis poveikis 
kraštovaizdyje silpnėja, didėjant atstumui nuo jų. Išskiriamos elemento mastelio 
dominavimo, vaizdo dominavimo ir psichologinio efekto ribos. Mastelio dominavimo 
zonoje mažesni objektai psichologiškai užgožiami didesniojo,  vaizdo dominavimo 
zonos riba – tai efektyvaus stebėjimo riba (toliau esantys objektai tik papildo foną), 
už psichologinio efekto zonos objektai tampa beasmene fono dalimi. 

 
Antropogeninių dominančių 
poveikis 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.9. pav. Antropogeninių dominančių 
vizualinio poveikio zonos (interpretuo-
jant J. Bučą) 

 

  
 2.10. Ilgiau nei 10 min. trunkantis judėjimas savo jėgomis 
dažniausiai vertinamas kaip nepalankus ir skatina naudoti automobilius. Fizinis 
aktyvumas, judėjimas savo jėgomis skatinamas dėl su sveikata susijusios gyvenimo 
gerovės. 

 

 
Savarankiškas judėjimas ir 
stebėjimas. 
 
 
 
 
 
 
2.10. pav. Savarankiško stebė-
jimo ir judėjimo apribojimai. 
Stebėjimui -200 m, judėjimui 
pėsčiomis – 700 m., dviračiu – 
2500 m. 

1 
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 2.11. Žemės nuosavybės ir naudojimo aspektu miesto teritorijos 
skiriamos į: 

- privačios (privačios nuosavybės gyvenamieji ir kitokios paskirties sklypai). 
- pusiau privačios (daugiabučių namų teritorijos, kurioms nėra suformuoti 

sklypai, gyventojai nėra susiorganizavę bendro turo valdymui - sovietinio 
laikotarpio reliktas, transformuojamas į privačios nuosavybės teritorijas).   

- pusiau viešos (privačių viešos paskirties objektų, pvz. prekybos, verslo 
centrų sklypuose visuotinam naudojimui atviros teritorijos, valstybės ir 
savivaldybės objektų, religinės, viešos paskirties objektų teritorijos); 

- viešos (gatvės, aikštės, kitos bendro naudojimo teritorijos); 
 Aiškus nuosavybės ribų išskyrimas teikia geresnę teritorijų priežiūrą 
ir saugumą. Kuo sudėtingesnis  teritorijų valdymas – tuo didesnis savivaldos 
institucijų dalyvavimo ir koordinacinio darbo  (derybomis,  specializuotais projektais, 
gairėmis ir pan.) poreikis ir svarba.  

Viešos ir privačios erdvės. 
 

 
2.11. pav. Savivaldybės insti-
tucijų koordinuojančio aktyvu-
mo poreikis ir teritorijų nuosa-
vybės pobūdis. P – privatu, PP 
– pusiau privatu, PV – pusiau 
vieša, V – vieša.  

 
 2.12. Teritorijos, kuriose dominuoja gamtinės kilmės elementai, 
suvokiama kaip gamtinės. Teritorijos, kuriose dominuoja antropogeninės kilmės 
elementai, suvokiama kaip miestiška. 

 
Gamtiškos, miestiškos aplin-
kos ir kraštovaizdžio išsky-
rimas. 

 
A 

 
B 

 

2.12. pav. Gamtiškos ir miestiškos aplinkos ir kraštovaizdžio skyrimas. A - gamtiniai 
elementai dominuoja – aplinka gamtiška, B – antropogeniniai elementai dominuoja- 
– aplinka miestiška. 

 

  
  2.13. Žmogaus psichologija lemia poreikį grupuoti daiktus pagal jų 
regimas savybes. Grupavimo galimybė lemia, ar objektas suprantamas kaip 
derantis prie kito objekto. Objektai, pasižymintys savybėmis, atsikartojančiomis 
aplinkoje, suvokiami kaip aplinkoje, kraštovaizdyje derantys. 
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3. Elementų skirstymas  

 
 3.1. Miesto kraštovaizdis skiriasi pagal bendrą aplinkos 
sukultūrinimo ir urbanizavimo laipsnį: nuo mažiausiai žmogaus paveikto, 
neurbanizuoto gamtinių teritorijų kraštovaizdžio iki labiausiai urbanizuoto, 
urbanistinio branduolio, atskirai išskiriant istorinio centro teritorijas, kuriose pinasi 
intensyvios plėtros ir egzistuojančio charakterio išsaugojimo siekiai, bei 
specializuotų statinių teritorijas, kuriose dėl funkcinių, technologinių veiklos 
organizavimo ypatybių,  konkrečios teritorijos užstatymas smarkiai varijuoja, nėra 
galimybės apibendrinti iki vieno vyraujančio rodiklio.  
  Skiriamos kraštovaizdžio teritorijos: 
- natūralaus, (visiškai neurbanizuoto)  
- mažai sukultūrinto (beveik neurbanizuoto)  
- sukultūrinto (mažai urbanizuoto),  
- intensyviai urbanizuoto (vyraujančio užstatymo)   
- labai intensyviai urbanizuoto  (miesto pocentrių užstatymo)  
- miesto centro (labiausiai urbanizuoto istoriniame centre užstatymo) 
- labiausiai urbanizuoto (urbanistinio branduolio, aukštybinio užstatymo)  
- specializuotos paskirties (neapibrėžiamo ir ūkinio - technogeninio užstatymo)  

 
Miesto kraštovaizdžio skirsty-
mas 

  
3.1. pav. Miesto kraštovaizdžio skirstymas pagal urbanizavimo intensyvumą. T1-  natūralus, neurbanizuotas; T2 -  
mažai sukultūrintas, beveik neurbanizuotas; T3 -  sukultūrintas, mažai urbanizuotas, T4 - intensyviai urbanizuotas, 
vyraujančio miesto užstatymo, T5 - labai intensyviai urbanizuoto, miesto pocentrių užstatymo, T6c – istorinio miesto 
centro užstatymas, T6 - labiausiai urbanizuoto, urbanistinio branduolio, aukštybinio užstatymo, T7 - specializuotos 
paskirties, neapibrėžiamo ir ūkinio - technogeninio užstatymo teritorijos. 

 
3.2. Apibendrinant skiriami 4 pagrindiniai miesto kraštovaizdžio 

išraiškos tipai, nurodyti Pav. 3.2.  

 

I Gamtiškas Mišrus gamtiškas Mišrus miestiškas Miestiškas 
II Natūralios, pirminės, 

laisvos konfigūracijos 
teritorijos ir erdvės, 
dominuojamos gamtinių 
elementų 

Pritaikytos, išsaugant 
natūralias, pirmines 
savybes, teritorijos ir 
erdvės 

Pertvarkytos, keičiant 
natūralias, pirmines 
savybes, teritorijos ir 
erdvės 

Dirbtinės, reguliarios, 
geometrizuotos 
konfigūracijos teritorijos ir 
erdvės,dominuojamos 
antropogeninių elementų 

3.2. pav. Miesto kraštovaizdžio išraiškos tipai. I – tipo pavadinimas, II – savybių apibūdinimas 
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 3.3.  Pagrindinės savybės, būdingos visiems fiziniams daiktams – 
jų forma, sąrangos kompozicija, medžiagiškumas (spalva, faktūra ir kt.). 
Pagrindiniai objektų išraiškos tipai nurodyti Pav. 3.3. 
 

 

Tipas → Gamtiškas Mišrus gamtiškas Mišrus miestiškas Miestiškas 
Objekto forma Plastiška, arba 

stipriai karpyta, 
neapibrėžta forma. 

Geometrizuota kreivalinijinė,  neordinariai 
laužyta arba sudėtinė, įvairi forma * . 

Geometrizuotos, 
kampuotos, kontras-
tuojančios plastiškumui 
formos ir jų deriniai. 

Sąrangos 
kompozicija 

Laisva, asimetrinė, 
neapibrėžta 
kompozicija. 

Mišri, sudėtinė, įvairi elementų tarpusavio 
sąrangos kompozicija*. 

Ašinė, simetrinė 
kompozicija. 

Medžiagiškumas 
(spalva, faktūra ir 
pan.) 

Mažai perdirbtos, 
artimos natūraliai  
gamtoje aptinkamai 
būklei medžiagos, 
natūralių tonų, 
„žemiškos“ spalvos. 

Perdirbtos, bet imituojančios natūralias, 
taip pat sudėtinės, nevienalytės, mišrios 
medžiagos, taip pat vidutiniškai aktyvesnės 
spalvos ir jų deriniai*. 

Stipriai perdirbtos, 
žmogaus sukurtos 
medžiagos, 
nenatūralios spalvos ir 
paviršiai, bei jų deriniai. 

3.3. pav. 
* pastaba: priskyrimą labiau gamtiškam ar labiau miestiškam tipui lemia tai, kurios savybės   išraiškoje dominuoja -
natūralumo ar dirbtinumo. 
 
 3.4. Tvarkymo objektai pagal savo prigimtį skiriasi. Jie gali būti 
suskirstyti į: 
 - konkrečius, daugiau ar mažiau stacionarius, apčiuopiamus fizinius 
objektus (pvz. namas, suoliukas, šviestuvas); 
 - socialinio (bendruomeninio, visuomeninio) susitarimo darinius 
(sklypas, seniūnija ir pan); 
 - išvestinius miesto aplinkos reiškinius (t.y. suvokiamus, bet 
neapčiuopiamus,  daugiau ar mažiau pastoviai stebimus, pvz. siluetas, charakteris), 
kuriuos formuoja konkretūs fiziniai objektai, jų tarpusavio sąveika, bei socialinės 
kilmės dariniai. 
  Miesto kraštovaizdžio tvarkymo tobulinimui tikslinga formuluoti 
tvarkymo gaires  atskiroms elementų prigimties grupėms. 
 
 3.5. Fiziniai aplinkos objektai (tvarkymo gairės pateiktos 6 skyriuje):  

1. Želdiniai, dirvožemis, paviršiniai vandenys, kiti gamtinės sferos 
dariniai; 
2. Pastatai (jų sienos, angos, stogai ir kt.),  
3. Susisiekimo, hidrotechniniai, inžineriniai ir kiti statiniai bei įrenginiai, 
skirstytini į 

i. susisiekimo: 
1) dirbtinės žemės paviršių dangos (takai, gatvės, aikštelės, laiptai), 
taip pat reljefo formavimo įranga (atraminės sienutės ir pan.), 
2) geležinkelio transporto statiniai,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiziniai aplinkos objektai 
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3) vandens transporto statiniai (krantinės, elingai, dokai, prieplaukų 
statiniai, molai), 
4) automobilių transporto tiltai, viadukai, estakados, platformos, 
pervažos, transporterių galerijos, 
5) pėsčiųjų tiltai, tuneliai, pralaidos, lynų keliai, pridengtos ir 
požeminės perėjos, lieptai, 
6) dviračių ir automobilių parkavimo įranga (dviračių stovai, 
automobilių parkomatai) 

ii. inžinerinio aprūpinimo: 
7) Hidrotechniniai statiniai (melioracijos statiniai, užtvankos, pralaidos, 
vidaus vandenų prieplaukos, ir t.t..), taip pat kitos dirbtinės reljefo formos (iškasos 
ir sampilai), 
8) energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos 
energijos elektrinės ir kiti), kaminai, kiti bokštai (pvz. stebėjimo, telekomunikacijų), 
9) inžinerinio aprūpinimo tinklai ir statiniai (šuliniai, hidrantai, apskaitos 
ir tranzitinės spintos, vandens surinkimo grotelės, orinės tiekimo linijos ir 
vamzdynai ir pan.),  
10) teritorijų apšvietimo įranga, 
11) šiukšlių surinkimo įranga (šiukšliadėžės ir konteineriai) 

iii. kito teritorijų naudojimo: 
12) tvoros ir atitvarai, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, triukšmo 
slopinimo sienutės,  
13) sporto aikštynai, bunkeriai, šaudyklos,ir estrados,  
14) stoginės, pavėsinės, lauko prekybos įranga, 
15) poilsio, mankštos ir žaidimų įranga (suolai, šunų, vaikų, sporto ir kt. 
aikštelių įranga), 
16) reklamos ir kito informavimo, ženklinimo įranga, 
17) memorialinės ir dekoratyvinės paskirties vieši dailės objektai, 
18) kiti aplinkos tvarkymo elementai. 

 
3.6. Socialinės kilmės dariniai: nuosavybės ribos ir pobūdžiai, 

teritorinių ir kt. bendruomenių struktūra, ekonominių veiklų ir procesų susietumas, 
sinergija,  nominalus ir administracinis skirstymas, kultūrinis bendrumas,  
informacinis laukas, įpročiai ir pan. ). ir pan. 

 
 3.7. Miesto aplinkos reiškiniai: Topografija, Mikroklimatas, Rajonai 
arba vietovės, Užstatymas, Maršrutai, Charakteris, Vaizdai ir reginiai (panoramos),  
Siluetas, Aktyvumo centrai (įvairių pobūdžių traukos centrai, specializuoto aktyvumo 
generatoriai), Vietų ir vietovių ryšiai, Orientyrai, Konfliktinės vietos, Saugomos ir 
Pertvarkytinos vietos, Istorinės arba specializuotos vietos ir pan.  
  Reiškiniai modeliuojami vadovaujantis tvarkymo principais, 
išdėstytais 3 skyriuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialinės kilmės dariniai 
 
 
 
 
 
Miesto aplinkos reiškiniai 
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3 skyrius Miesto aplinkos ir kraštovaizdžio tvarkymas  

1. Tvarkymo tikslų ir uždavinių formulavimas  

 
 1.1. Tvarkymu siekiama padaryti geresniu, labiau atitinkančiu 
lūkesčius ir pritaikytu naudojimui.  
 Kraštovaizdžio savasties išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas 
tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės 
poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, nurodytų Nacionalinėje darnaus 
vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 
rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029).  
 Kraštovaizdžio tvarkymas – tai veiksena atsižvelgiant į 
subalansuotos plėtros perspektyvą, kuria siekiama užtikrinti nuolatinę 
kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų galima orientuoti ir derinti pokyčius, kuriuos 
sukelia socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos procesai (Europos kraštovaizdžio 
konvencija). 
 
 1.2. Kraštovaizdžio optimalumas vertinamas 5 pagrindiniais 
kriterijais, kuriuos konkretizuoja teritorijų būklės rodikliai:  
 1. geobioekologinio stabilumo (siekiama užtikrinti ekosistemų 
pajėgumą kompensuoti antropogeninį poveikį, kur biomasės kiekis teritorijoje 
vertinamas natūralumo rodikliu, o degradavusių, užterštų teritorijų santykis su 
teritorijomis, nepaveiktomis destruktyvių procesų, apibūdinamas sveikumo rodikliu), 
  2 psichologinio komforto (siekiama kokybiško vizualinio erdvių 
skaidymo (tiek vertikalaus, tiek horizontalaus), apibūdinama vizualinio raiškumo 
rodikliu, papildomai turėtų būti vertinamas perskaitomumo rodiklis, t.y. savybė 
padedanti efektyviai orientuotis vietovėje pagal aplinkoje esančius ženklus),  
 3. socialinio tikslingumo (siekiama išlaikyti vertingas konservacines 
(saugotinas) teritorijų dalis, apibūdinama atmintinumo rodikliu),  
 4. ergonominio tinkamumo (siekiama užtikrinti galimybes pasiekti 
objektus, apibūdinama pasiekiamumo rodikliu, taip pat technologiškai patogaus 
reljefo ūkinei veiklai plėtoti, įvertinus apsaugos intensyvumą ir apibūdinama lygumo 
rodikliu), 
 5. ekonominio sąlygotumo (siekiama efektyvaus žemės 
panaudojimo, atsižvelgiant į jos išteklius bei egzistuojančią infrastruktūrą,  
išreiškiama produktyvumo rodikliu). 
 
 1.3. Optimalumo rodiklių reikšmėms nustatyti reikalingi  tyrimai ir 
studijos, kurių pagrindu vykdoma raidos stebėsena. Bendruoju atveju 
kraštovaizdžio optimalumas pasiekiamas ne tada, kai pasiekiama didžiausia rodiklių 
reikšmė, o kai teritorijos savybės atitiks konkrečiai teritorijai pagrįstus rodiklių 
intervalus. 
 

 
Tvarkymo apibrėžimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraštovaizdžio optimalumo 
kriterijai ir rodikliai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimalumo rodiklių 
tobulinimas ir pildymas 
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 1.4. Vietiniu planavimo lygmeniu (teritorijų užstatymo, detaliaisiais 
planais) reikalinga apibrėžti  uždavinius architektūriniam erdviniam projektavimui, 
todėl geografinė žemėnaudinė funkcinio zonavimo metodika yra nepakankama. 
Teritorijų architektūrinio tvarkymo klausimai turi tapti esminiais, nes principiniai 
funkciniai reglamentiniai klausimai sprendžiami rajoninio lygmens planuose. 
 
 1.5.  Mieste esačių labiausiai gamtinių ir labiausiai urbanizuotų 
teritorijų pagrindu turi būti palaikomi ir stiprinami gamtinis ir urbanistinis karkasai  - 
regiono sistemos tęsiniai. Gamtinis kraštovaizdis mieste yra saugomas ir 
puoselėjamas kaip atraminės gamtinio karkaso teritorijos. Jose puoselėjamas 
pirminis aplinkos natūralumas. Stipriausiai antropogeniškai paveiktos, pertvarkytos  
teritorijos priskiriamos miestiškąjam kraštovaizdžiui, kuriame plėtojamos dirbtinės, 
žmogaus kuriamos urbanistinės struktūros. 
 
 1.6. Tarp gamtiškojo ir miestiškojo kraštovaizdžio kraštinių polių 
esantis žmogaus paveiktas, bet šiuo metu tvarkymo krypties neturintis miesto 
kraštovaizdis – tai buvusios kaimų, žemės ir kito ūkio teritorijos, nugyventos miesto 
dykros. Tokio nepageidaujamo kraštovaizdžio atsiradimo priežastys pirmiausia slypi 
socialinėje sferoje – žemės savininkų lūkesčiuose, planavimo ir valdymo spragose, 
todėl tokių teritorijų tvarkymas turi prasidėti nuo socialinės srities – identifikuojant ir 
kryptingai motyvuojant teritorijų savininkus ir naudotojus. 

 
 
 1.7. Konkrečios kraštovaizdžio tvarkymo priemonės gali labai skirtis 
tarpusavyje ir būdamos mažo technogeninio poveikio stiprinti pirminio natūralumo 
pojūtį, arba, būdamos aukšto technogeninio poveikio,  priešingai – stiprinti 
urbanizacijos pojūtį. Šių priemonių pasirinkimą turi lemti puoselėjamas vietos 
charakteris (priklausantis nuo nustatyto urbanizacijos intensyvumo). 
 Priešingą kraštovaizdžio tvarkymo kryptį turi atitikti naudojamų 

Vietinio planavimo lygmens 
uždaviniai 
 
 
 
 
Gamtinis ir urbanistinis 
karkasai 
 
 
 
 
 
 
Devastuotas kraštovaizdis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. pav. Tvarkymo 
priemonių diferencijavimas 
 
Technogeninis tvarkymo 
priemonių poveikis 
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tvarkymo priemonių technogeninio poveikio pobūdis (aukšto poveikio priemonės 
priimtinos miestiškojo kraštovaizdžio teritorijose, žemo poveikio – gamtiško 
kraštovaizdžio teritorijose. 
 
 1.8.  Tvarkymo uždaviniai turi tenkinti reikalavimus, įtvirtintus teisės 
aktais, teritorijų planavimo dokumentais, taip pat įgyvendinti visuomenės lūkesčius, 
nustatytus rekomendacijomis, studijomis, nuomonių apklausomis (ar kitomis 
aplinkos naudotojų įtraukimo formomis). Aplinkos tvarkymo uždaviniai turi atspindėti 
lūkesčius jos kokybei -   t.y. formuoti aplinkos savybėms pageidaujamas reikšmes.   
 Lūkesčiai miesto aplinkos kokybei gali būti suskirstyti  pagal 
elementų prigimties grupes : 
 - fizinių objektų savybių pageidaujamos reikšmės, 
 -  socialinio pobūdžio darinių pageidaujamos savybės, 
 - išvestinių  reiškinių savybių pageidaujamos reikšmės. 
 
 1.9.  Pagrindinė užduotis - įgyvendinti darnios plėtros koncepciją - t. 
y. pastangas suderinti miesto ekonominį augimą ir socialinę pažangą, neeikvojant 
neatsinaujinančių gamtos išteklių ir nekeliant grėsmės ekologinei pusiausvyrai. 
Idealiu atveju šios pastangos turėtų sukurti keturis svarbiausius tarpusavyje 
susietus miesto komponentus: 

- sveiką aplinką (švarus oras, žemė, vanduo; biologinė įvairovė, pagrįstas ir 
tausojantis gamtinių išteklių naudojimas), 

- gyvybingą ekonomiką (ekonominių veiklų įvairovė, konkurencinga ir prisitaikanti 
prie besikeičiančių sąlygų, garantuojanti gyventojų užimtumą trumpuoju ir ilguoju 
laikotarpiais, gebanti pritraukti investicijas),    

- socialinę gerovę (gyventojų saugumas; pilnas ir kokybiškas kultūrinių bei 
dvasinių poreikių tenkinimas; prieinamas būstas ir komunalinės paslaugos), 

- bendruomenių aktyvus ir konstruktyvus dalyvavimas visuose miesto plėtros 
stadijose ir etapuose. 
 
 1.10. Daliai fizinių objektų taikomas statinio apibrėžimas ir 
atitinkama LR Statybos įstatymo nuostata (5 straipsnis), jog statinių architektūra turi 
būti tokia, kad statinys derėtų prie kraštovaizdžio. Šią nuostatą reikalinga taikyti ir 
kitiems stacionariems aplinkos objektams bei tvarkymo elementams, 
nepatenkantiems po statinio apibrėžimu. Derėjimas užtikrinamas kryptingai taikant 
architektūrines menines tvarkymo priemones ( žr. 3 skirsnį ). 
  Viešam naudojimui skirtiems objektams keliami šie lūkesčiai: 
ergonomiškumas (geras pritaikymas žmogaus galimybėms), universalumas 
(daugiafunkciškumas – platus pritaikymas įvairiems ir besikeičiantiems poreikiams), 
estetiškumas (stiprus kontekstualumas, stilistinis vientisumas, objekto 
masteliškumas, kompozicijos proporcingumas, originalumas, raiškios ir 
harmoningos formos savybės ir kt.), ekologiškumas (visapusis vietos ir 
atsinaujinančių išteklių tausojimas ir panaudojimas), charakteringumas (stiprus 

Tvarkymo uždaviniai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darnios plėtros koncepcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pageidaujamos fizinių 
objektų savybės 
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vietos tapatumo kūrimas ir puoselėjimas), sistemiškumas (efektyviai įgyvendintas 
poreikis jungti panašius objektus, priklausančius bendrai erdvei (ar erdvių grupei), į 
sistemas, susietas funkciniais, kompoziciniais ir semantiniais ryšiais). 
 Reikalavimai savybių formavimui nurodyti 6 skyriuje. 
 
 1.11. Pageidaujamų reiškinių savybės - vientisumas, 
kontekstualumas, tinkliškumas, vaizdingumas, apžvelgiamumas, apibrėžtumas (ribų 
aiškumas),  išbaigtumas, integruotumas (vidinis ir išorinis), gyvybingumas, 
savitumas, raiškumas, vertingumas,  pritaikymas pėstiesiems (vaikštumas), 
inžinerinio įrengimo lygis ir kt.. 
  Reiškiniai modeliuojami vadovaujantis tvarkymo principais, 
išdėstytais 3 skyriuje. 
 
  1.12. Mieste užstatymo charakteris lemia aplinkos, jos 
kraštovaizdžio charakterį (tipą). Miesto bendruoju planu užduoto urbanizavimo 
intensyvumo pagrindu formuojamos kraštovaizdžio tvarkymo zonos paaiškintos 5 
skyriuje (nuo visiškai neurbanizuojamų – gamtiško charakterio zonų iki maksimaliai 
intensyviai urbanizuojamų – miestiško charakterio zonų). Viso numatytos 8 zonos 
(kiekvienam aplinkos charakterio tipui po dvi zonas). 
 Kiekvienoje zonų poroje siekiama skirtingo charakterio tipo 
dominavimo, nustatant skirtingas objektų išraiškos įvairovės proporcijas kiekvienai 
zonai (žr. 5 skyrių). 
 Tvarkymo priemonių kryptį reikalinga parinkti bei objektų išraiškos 
derėjimą kraštovaizdyje reikalinga vertinti pagal jų atitikimą vizualinėje erdvėje (žr. 
p. 2.3. ) dominuojančiam kraštovaizdžio charakteriui, kurį reikalinga plėtoti ir 
stiprinti.   
 
 1.13. Reikalinga siekti, kad vieno kraštovaizdžio tipo teritorijoje  
dominuotų objektai,  pasižymintys tomis pačiomis išraiškos savybėmis (tipu).  
Objektų  išraiška, kitokia, nei aplinkos charakteris, gali būti naudojama  siekiant 
pabrėžti dominuojantį charakterio tipą (žr. „priešpastatymas“), taip pat siekiant 
suderinti priešingas aplinkos ir objektų savybes, sukuriant mišrią, kompromisinę 
išraišką. Galimi dideli teritorijų, erdvių pertvarkymai, iš esmės pakeičiantys 
dominuojantį charakterio tipą vizualinėje vietovėje. 
 Būtina vengti neapibrėžtumo būsenų, kuomet skirtingų išraiškos 
tipų yra vienodai gausu ir neįmanoma apibrėžti erdvės charakterio savitumo. 
  
 1.14. Planuojant reikšmingai keisti egzistuojantį aplinkos charakterį 
būtina atlikti įtakojamų vizualinių erdvių analizę, nustatant, koks siūlomo tvarkymo 
pobūdis (planuojamas objektų ištirpdinimas, pritaikymas, paryškinimas, ar 
išskyrimas) t.y. koks planuojamos išraiškos santykis su egzistuojančiu 
kraštovaizdžiu ir ar jis atitinka kraštovaizdžio tvarkymo zonai nustatytas tvarkymo 
kryptis ir gaires.  

 
 
 
 
 
Pageidaujamų reiškinių 
savybės 
 
 
 
 
 
 
Kraštovaizdžio charakterio 
tipas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objektų išraiškos derinimas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizualinių erdvių tyrimas 
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 Vizualinių erdvių tyrimo principai pateikti 1.2. paveiksle. 

 
 1.2. pav. Vizualinių erdvių tyrimo principai. Vizualinės erdvės horizontalus 
uždarumas: 1 - visiškas, 2 - dalinis, 3 - sąlyginis. Vertikalus uždarumas: 4 - dalinis,  
5 - visiškas. 6 – vizualiniai ryšiai.  Uždarumą lemiantys pastatų aukščiai: H1 – 
pastatų aukštis D1 kryptimi,  H2 – pastatų aukštis D2 kryptimi.  P1-4 -erdvę 
ribojantys pastatai.  A – tolimiausias stebėjimo plokštumos taškas 2 m. aukštyje, D1 
– didžiausias skersmuo, X1 – didžiausias atstumas nuo centro iki stebėjimo ribos, 
R1 – didžiausias stebėjimo atstumas, D2, X2, R2 – atitinkami mažiausi dydžiai.  
 
 Vadovaujantis tyrimo principais reikalinga vertinti vizualinę erdvę 
ribojančių plokštumų charakterį (gamtiškas, mišrus gamtiškas, mišrus miestiškas, 
miestiškas), taip nustatant vizualinės erdvės charakterį (pagal didžiausią 
susumuotų vieno kurio charakterio plokštumų plotą).  
 Nė vienam charakterio tipui neturint persvaros vizualinėje erdvėje, 
reikalinga stiprinti kraštovaizdžio tvarkymo zonai nustatytą t kryptį. 
 
 1.15. Kultūros paveldo apsaugos reikalavimai laikytini prioritetiniais 
ir turi būti vykdomi, nepriklausomai nuo tvarkymo zonos, kurioje objektas yra 
atsidūręs. Kuomet aplinkos charakteris kontrastuoja su paveldo objekto charakteriu, 
reikalingas vizualinės apsaugos buferis, kuris paprasčiausiai įgyvendinamas 
želdinių pagalba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultūros paveldo apsaugos 
aspektas 
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2. Architektūrinio tvarkymo nuostatos    

 
 2.1. Miestiško kraštovaizdžio formavimo, tvarkymo sprendiniai turi 
būti pagrįsti ergonominėmis žmogaus savybėmis ir poreikiais, taip pat žmogaus 
suvokimo ypatybėmis. 
 
 2.2. Realią kraštovaizdžio mozaiką sudaro vizualinių vietovių, jas 
formuojančių vizualinių kliūčių ir uždarų, neperžvelgiamų erdvių kaita.  
 Siekiama, kad pirminės vizualinės erdvės pasižymėtų tvarkymo 
kompleksiškumu, kompoziciniu išbaigtumu ir objektyviais kokybės parametrais, 
nusakančiais nominalių erdvių (aikščių, kiemų, gatvių) kokybę.   
 
 2.3. Siekiama nustatyti ir puoselėti geriausius miesto kraštovaizdžio 
stebėjimo taškus, regyklas ir kryptingai architektūrinėmis priemonėmis formuoti 
vizualinius vertikalius ir horizontalius dominantus, jų vizualines įtakas, taip pat 
nustatyti ir mažinti vizualinės taršos objektus, jų įtakos zonas iš regyklų stebimuose 
videotopuose.  
 Dominuojančių stebėjimo taškų vizualinius ryšius nutraukiančios 
linijos yra labai svarbios kraštovaizdžio suvokimui ir kokybei, todėl turi būti 
saugomos nuo vizualiai agresyvaus „užgrobimo“. 
 
 2.4. Semantinę kraštovaizdžio svarbą išreiškia jo informacinis 
potencialas – tai suvokiamos signalinės informacijos prasminės asociacijos. Jos  
formuoja mentalinius vietų įvaizdžius ir lemia žmonių elgesį suvokiamoje erdvėje. 
Aplinkos informacinis potencialas, jo „perskaitomumas“ lemia orientavimosi mieste 
kokybę, todėl turi būti puoselėjamas ir vystomas.  
 
 2.5. Miesto kraštovaizdžio architektūros tikslas - siekti darnaus 
sambūvio tarp miesto kraštovaizdžio gamtinių ir antropogeninių komponentų, 
atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius bei pokyčius. 
 Neužstatytų teritorijų, parkų , skverų, aikščių, ir pan. atvirų erdvių 
tvarkymas yra kraštovaizdžio architektūros objektas.  Šių teritorijų mažieji statiniai, 
lauko baldai, įrenginiai, vizualinės komunikacijos, apšvietimas ir pan.  
aplinkotvarkos įranga yra kraštovaizdžio dizaino objektai, kraštovaizdžio 
architektūros dalis. Miesto atvirų erdvių aplinka turi būti funkciškai tikslinga ir 
estetiškai tobula. Šių tikslų siekiama jos tvarkymui pritraukiant  kraštovaizdžio 
architektūros specialistų žinias. 
 
 2.6.  Formuojant kraštovaizdžio architektūros objektus reikalinga 
įvertinti objektų kitimą laikui bėgant, remtis žmogaus regimojo suvokimo 
galimybėmis, panaudoti perspektyvos, spalvų, apšvietimo, kompozicijos formavimo 
priemones 

 
Ergonominis prioritetas 
 
 
 
Vizualinių erdvių svarba 
 
 
 
 
 
Reginių svarba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentalinių įvaizdžių svarba 
 
 
 
 
 
Kraštovaizdžio 
architektūros svarba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laiko svarba 
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 2.7. Kraštovaizdžio kokybės tikslams pasiekti taikomi šie 
pagrindiniai kraštovaizdžio formavimo metodai:  
 - Išsaugojimu siekiama išlaikyti natūralų gamtinių procesų eigą 
kultūros paveldo objektų autentiškumą ir pan. 
 - Atkūrimu siekiama atkurti vertingus objektus ir kompleksus 
 - Atnaujinimu siekiama racionaliai atnaujinti, pritaikyti naujam 
naudojimui pažeistus, degradavusius objektus ir kompleksus, 
 - Pertvarkymu siekiama radikaliai pakeisti esamą struktūrą, 
pritaikant racionalios veiklos reikmėms. 
 Kokybės gerinimo tikslai formuluojami individualiais požymiais 
pasižyminčių tipologinių erdvinių vienetų (morfotipų) pagrindu. 
 

Kraštovaizdžio formavimo 
metodai 
 

3. Architektūrinės meninės tvarkymo priemonės  

  3.1. Aplinkos kokybės vertinimas yra neatsiejamas nuo aplinkos 
emocinio poveikio, kuris didele dalimi lemia gyvenimo kokybę.  Emocinis poveikis 
(potencialas)  nusako teritorijų estetinį patrauklumą, įvertinamas estetiniu vertinimu. 
 Tipizuotu estetiniu vertinimu skiriamos 5 kraštovaizdžio būklės: 
ypač vaizdingas, vaizdingas, nelabai vaizdingas, nevaizdingas,  devastuotas 
(vizualiai smarkiai sudarkytas). 
 Ypač vaizdingam  kraštovaizdžiui priskiriamos teritorijos, 
pasižyminčios išraiškingu reljefu, vandens telkiniais, ypač raiškiu užstatymu. 
 Vaizdingas kraštovaizdis pasižymi vidutiniškai raiškiais reljefu, 
vandens telkiniais, raiškiu užstatymu. 
 Mažai vaizdingo kraštovaizdžio požymiai – lyguminis ir banguotas 
reljefas, mažai išraiškingi vandens telkiniai, vidutinio raiškumo užstatymas, arba 
vidutiniškai skaidytas ir vandeningas reljefas, užstatytas monotoniškais statiniais. 
 Nevaizdingam kraštovaizdžiui būdingas lyguminis reljefas, smulkūs 
vandens telkiniai, monotoniškas užstatymas. 
 
 3.2. Kraštovaizdžio estetinę vertę, jo kokybę nusako pagrindiniai 
rodikliai: 

-gyvybingumas (jam priskirtų socialinių funkcijų atlikimo kokybė), 
-įvairumas (informacijos suvokimo dėsningumas apibrėžtose ribose, tarp 

„monotoniško“ (slopinančio) ir „perkrauto“ (erzinančio)), 
-originalumas (objekto perteikiamos informacijos netikėtumas ir gausa) 
-raiškumas (objektų sandaros tektoniškumas ir formų aiškumas) 
-harmoningumas (kompozicinio sutvarkymo išbaigtumas, kultūriniame, 

miestiškame kraštovaizdyje pasiekiamas meninės kompozicijos priemonėmis). 
 
 3.3. Kraštovaizdžio struktūros elementų komponavimas skiriamas 
elementariuoju ir kryptinguoju lygmenimis.   
 

Tipizuotas estetinis 
vertinimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estetinės vertės rodikliai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementų komponavimo 
lygmenys 
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 3.4. Elementariuoju lygmeniu siekiama teigiamo, malonaus 
kraštovaizdžio objektų poveikio stebėtojui:   

- proporcingumo (teigiamo objektų dydžių tarpusavio santykio), 
- masteliškumo (objektų formų palankaus santykio su  stereotipiniais žmogaus 

poreikius turinčiais tenkinti dydžiais, arba žmogaus masteliu),  
- ritmiškumo (dėsningo tolydaus arba netolydaus elementų kartojimosi tam tikrais 

intervalais, sukeliant darnumo pojūtį, efektą, bet išvengiant monotonijos),  
- pusiausvyros (subalansuotumo reginio ašies atžvilgiu, simetrijos),   
- spalvinės dermės. 

 
 3.5. Kryptinguoju lygmeniu siekiama tikslingai formuoti 
kompoziciniu požiūriu vientisą morfostruktūrą, kurią vienytų:  
 - kompozicijos idėja (išreiškianti kompozicijos formavimo tikslą, 
kurio įgyvendinimui naudojamos kitos komponavimo priemonės),  
 - kompozicinis principas (du elementų jungimo būdai – derinimo ir 
priešpastatymo, rekomenduotina vientisai suvokiamose erdvėse naudoti vieną 
kompozicinį principą, papildant šiuos būdus intensyvumo gradacijomis – derinimo 
atveju elementus ištirpdyti arba priderinti prie esamos aplinkos, priešpastatymo 
atveju paryškinti arba išskirti iš esamos aplinkos , kompozicinio principo pasirinkimą 
turi lemti socialinis kraštovaizdžio morfostruktūros (aplinkos) pertvarkymo 
intensyvumo poreikis),  
 - kompozicijos centrai ir ašys (struktūros erdvinis karkasas, kur 
centru tampa dominuojantys aplinoje elementai, o ašimis – elementų orientacijas 
(dėstymą) organizuojančios, jungiančios kryptys),  
 - kompozicijos scenarijus (suplanuota elementų stebėjimo tvarka, 
numatanti didžiausią galimą stebėjimu patiriamą emocinį efektą). 
 
 3.6. Aukščiausias siekiamas kraštovaizdžio išbaigtumo laipsnis – 
ansambliškumas, kuomet vientisa kraštovaizdžio elementų grupė sukuriama 
tikslingai panaudojant kompozicines priemones ir suderinant su artima aplinka. 
 Ansambliai privalėtų turėti bent vieną kompozicijos centrą, bent dvi 
kompozicijos ašis, malonias tūrines erdvines proporcijas, akcentą – kompozicijos 
dominantę. 

Elementarusis 
komponavimo lygmuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kryptingasis komponavimo 
lygmuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aukščiausio laipsnio 
išbaigtumas 

4. Visuomenės įtraukimas ir bendradarbiavimas  

 4.1. Planuojant tvarkymo priemones, jos turi būti parinktos ir 
apibūdintos tokiu būdu, kad jas galėtų suprasti ir tvarkymo poveikį bei pasekmes 
galėtų įvertinti konkreti vietos bendruomenė, kurią šis tvarkymas palies. 
Vadovaujantis šiuo principu turi būti apibrėžiamos planuojamų, tvarkomų teritorijų 
ribos, formuluojami pasekmių ir poveikio vertinimai.  
 
 4.2. Reikalinga, kad vietinio lygmens planavimo objektai – miesto 
dalys – būtų apibrėžiamos remiantis pagrįstais, ilgalaikiais kriterijais, pasižymėtų 

Bendruomenės vertinimo 
svarba 
 
 
 
 
Tvarkymo objektų nustaty-
mas 
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objektyviai natūroje aptinkamomis ribomis ir požymių bendrumu (kvartalų 
pavyzdžiu). Parengtas teritorijų planavimo dokumentas turi tapti ilgalaikiu 
konkrečios vietovės vystymo planu. 
 
 4.3. Kadangi miesto kraštovaizdžio pokyčius didesne dalimi sukelia 
socialiniai ir ekonominiai procesai, išimtinai kraštovaizdžio, t.y. žmogaus ir gamtos 
kūrybos rezultatų tvarkymas negali būti pakankamai tvarus. Būtina atsižvelgti, 
vertinti ir teigiamai įtakoti socialinės aplinkos elementus. Pagrindinė priemonė šiam 
tikslui pasiekti yra gilus ir konstruktyvus suinteresuotos visuomenės, bendruomenių 
dalyvavimas visuose miesto ir atskirų jo dalių plėtros planavimo etapuose.  
 
 4.4. Praktiniam tvarkymui skiriami kraštovaizdžio teritoriniai vienetai 
turi būti pagrįsti žmonių suvokimu, pasižymėti aiškiomis ribomis. Išskiriant tvarkymui 
skirtus aplinkos kompleksus reikalinga remtis žmogaus suvokimo ypatybėmis. 
Teritorijų planavimui apibrėžiamos teritorijos turi pasižymėti aiškiomis, natūroje 
suvokiamomis ribomis, taip pat socialinio pagrindo (bendruomenių) vientisumu. 
 
 4.5. Miesto aplinkos visuma nėra projektuojama, bet miesto 
aplinkos kūrimo klausimai sprendžiami miesto bendrojo plano prognozėmis ir 
sprendiniais, kompleksiniais ir specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais, taip 
pat formalizuotais (institucijų nustatytais) neprivalomais ir privalomais reikalavimais 
(normomis ir taisyklėmis).  
 Aplinkos tvarkymo projektai kartu rengiami aukščiau nurodytomis 
priemonėmis išskirtiems kompleksams. Šiais projektais sprendžiant inžinerinio 
sutvarkymo ir infrastruktūros, apželdinimo, vizualiosios komunikacijos, mažosios 
architektūros, kitaip - kraštovaizdžio formavimo uždavinius, kartu įtakojama 
socialinė aplinka, įtakojami gyvenimo kokybės ir kt. klausimai. Todėl Miesto 
aplinkos tvarkymas turi būti  įvairių sričių specialistų komandinio darbo rezultatas, 
čia turi būti stiprinama žinių sklaida ir bendradarbiavimas. 

 
 
 
 
Socialinės sferos 
tvarkymas 
 
 
 
 
 
Teritorinių vienetų socialinis 
pagrįstumas 
 
 
 
 
Bendradarbiavimas 
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4. skyrius. Mažosios architektūros, aplinkotvarkos 
įrangos dėstymas. 

 

1. Išraiškos charakterio formavimas  
 
 1.1. Objektų išraiškos pagrindinės dalys (objekto bendrą išraišką 
formuojantys reiškiniai):  
 - forma (konfigūracija),  
 - sąrangos kompozicija, 
 - medžiagiškumas (medžiagos spalva, faktūra, prigimtis ir pan.) 
 Šių reiškinių savybės gali būti Gamtiškos (plastiškos ir natūralios) 
arba Miestiškos (geometrizuotos ir dirbtinės).  
 Gamtiškos savybės reiškia gamtoje natūraliai aptinkamų formų, 
metodų ir medžiagų naudojimą. Jis iliustruojamas plastiškomis formomis, laisva, 
organiška elementų kompozicija ir ekologiškomis, natūraliomis medžiagomis. 
 Miestiškos savybės reiškia geometrizuotų, žmogaus sukurtų formų 
(reguliarių, formalizuotų) metodų ir medžiagų naudojimą. Jį iliustruoja 
geometrizuotos formos, formali kompozicija ir dirbtinės kilmės medžiagos. 
 Savybių deriniai lemia objekto priskyrimo gamtiškai arba miestiškai 
išraiškai. 

 
Išraiška formuojantys reiškiniai 

 
 GAMTIŠKA   MIESTIŠKA 
 F K M   F K M 

1 G G G  1 M M M 
2 G G   2 M M  
3 G  G  3 M  M 
4  G G  4  M M 

 1.1. pav. Objektų išraiškos priskyrimas charakterio tipui. Pagrindiniai išraiškos reiškiniai: F – objekto forma 
(konfigūracija), K – sąrangos kompozicija, M – medžiagiškumas (spalva, faktūra, prigimtis). Atvejai, kuomet objektas 
priskirtinas Gamtiškai (G), arba Miestiškai (M) išraiškai: 1 –  visi pagrindiniai išraiškos reiškiniai priklauso vienam 
charakterio tipui. Mišrūs tipai: 2 – forma ir kompozicija lemia dominuojančios išraiškos tipą, 3 – forma ir 
medžiagiškumas lemia išraiškos tipą,  4 – kompozicija ir medžiagiškumas lemia išraiškos tipą. 
 
 Bendra išraiška gali turėti daugiau organinių natūralių, arba 
daugiau formalių, geometrizuotų bruožų. Vizualinėje vietovėje turi dominuoti viena 
bendros išraiškos kryptis, suteikianti jai savasties apibrėžtumą, todėl vieną 
vyraujančią išraiškos charakterio tipą ir jo formavimo kryptį reikalinga išryškinti, 
palaikyti ir stiprinti. 
 
 1.2. Fizinių aplinkos objektų išraiškos derėjimas kraštovaizdyje 
galimas dviem pagrindiniais būdais – priderinimo (harmonijos) ir priešpastatymo 
(kontrasto). 
 Harmonijos būdu siekiama formuoti, parinkti objektų išraiškos 
savybes, panašias į dominuojančias vizualinės erdvės savybes. Kontrasto būdu, 
objektų išraiška formuojama, parenkama priešinga dominuojančioms vizualinės 
erdvės savybėms, šias išryškinant ir pabrėžiant. Priešpastatymas efektyvus tuomet, 
kai tokia išraiška neviršyja apytikriai 1/4 aplinkos vaizdo, nekeičia dominuojančio 
erdvės charakterio. 
 Priderinimo priemonės skiriamos į ištirpdinimo ir pritaikymo 
priemones. Priešpastatymo priemonės skiriamos į paryškinimo ir išskyrimo 
priemones. 

 
 
 
 
 
 
Išraiškos derinimas aplinkoje 
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ERDVĖ PAGAL 
JOS CHARAKTERĮ 

PRIDERINIMAS PRIEŠPASTATYMAS 

 IŠTIRPDINIMAS PRITAIKYMAS PARYŠKINIMAS IŠSKYRIMAS 
GAMTIŠKA G1 G2, G3, G4 M2, M3, M4 M1 
MIESTIŠKA M1 M2, M3, M4 G2, G3, G4 G1 

1.2. pav. Objektų išraiškos derinimas prie erdvės charakterio. Objektų išraiška: G1 – objekto forma, sąranga ir 
medžiagiškumas – gamtiški, G2, G3, G4 – mišrūs gamtiški tipai, kur objekto 2 pagrindinės išraiškos dalys – gamtiškos 
(forma ir sąranga, forma ir medžiagiškumas, arba sąranga ir medžiagiškumas), M1, M2, M3, M4 – atitinkami objekto 
priskyrimo miestiškai ir mišriai miestiškai išraiškai atvejai. 
 
 1.3. Bendras erdvės charakteris nustatomas sumuojant ją 
ribojančių plokštumų charakterių tipus. Erdvės užpildo elementai (mažoji 
architektūra, gerbūvio elementai, želdiniai) priskiriami pagrindo plokštumai. 
 Dominuojantis erdvės charakteris tas, kurią atitinkančios išraiškos 
tipo (charakterio) plokštumų ploto yra nemažiau kaip 3/4 nuo bendro erdvę 
formuojančių plokštumų ploto.   
 

 
Erdvės charakterio nustatymas 

 
 

 

 
1.3. pav.  Erdvės charakterio nustatymas. Erdvės charakteris  
Ve = V1+V2+V3+...+Vp ; V1=V1O1+V1O2+... ; Vp=VpO1+VpO2+... , ... . 
Ve –erdvės charakteris, V1,2,3... - erdvę ribojančių plokštumų plotai su savo 
dominuojančio charakterio reikšme, Vp - erdvės pagrindo plotas su savo 
dominuojančio charakterio reikšme, V1O1,2,..., VpO1,2,... - erdvę ribojančias 
plokštumas sudarančių objektų charakteriai. 
Erdvės charakteris nustatomas pagal didesnės dalies ribojančių plokštumų 
charakterį, kuris savo ruožtu nustatomas pagal didesnės dalies plokštumą 
sudarančių ir užpildančių objektų charakterį. 
 

 1.4. Kuomet vienoje vizualinėje erdvėje naudojami skirtingi objektų 
išraiškos derinimo būdai, reikalinga išlaikyti dominavimo proporcijas. Apytikrės 
reikšmės nurodytos pav. 1.4.  

     Skirtingos objektų išraiškos         
vienoje erdvėje derinimas  

 
 Dominuojantis ribojančių plokštumų arba objektų ribojančioje plokštumoje charakteris 
Erdvė arba  
ribojanti plokštuma  
pagal charakterį 

GAMTIŠKAS MIŠRUS 
GAMTIŠKAS 

MIŠRUS 
MIESTIŠKAS 

MIESTIŠKAS 

GAMTIŠKA >  55 proc. <  20 proc. <  10 proc. <    5 proc. 
MIŠRIAI  
GAMTIŠKA 

<  25 proc. >  55 proc. <  15 proc. <  15 proc. 

MIŠRIAI 
MIESTIŠKA 

<  15 proc. <  15 proc. >  55 proc. <  25 proc. 

MIESTIŠKA <    5 proc. <  10 proc. <  20 proc. >  55 proc. 
1.4. pav. Siektinos skirtingų charakterių erdves ribojančių plokštumų bendro ploto (arba jas sudarančių objektų kiekio) 
proporcijos skirtingo charakterio erdvėse (arba jas ribojančiose plokštumose). 
 
 
 1.5. Erdvėse, kurioje nėra aiški charakterio formavimo kryptis (nė 
vienas tipas neužima didesnės dalies erdvę ribojančių plokštumų ploto), reikalinga 
formuoti ir stiprinti kraštovaizdžio tvarkymo zonai siektiną išraiškos tipą (nurodyta 
pav. 1.5.). 

 
Kraštovaizdžio zonos 
charakterio  nustatymas 
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1 T1 T2 T3 T4 T5 T6c T6 T7 
2 Gamtiškas Mišrus gamtiškas Mišrus miestiškas Miestiškas 

1.5. pav. Siektini dominuojantys objektų išraiškos tipai kraštovaizdžio tvarkymo zonose. 1 – kraštovaizdžio tvarkymo 
zonos, 2 – siektinas erdvės charakteris. 
 
 Susisiekimo magistralių (M1, M2, M3u, M3 ir M4) tvarkymo zonose 
apibendrintai išreiškiamas gretimų kraštovaizdžio tvarkymo zonų charakteris, 
išsaugant magistralių erdvių išraiškos vietisumą. 
 Egzistuojantis ir toliau palaikomas erdvių charakteris gali nesutapti 
su kraštovaizdžio tvarkymo zonai nustatytu charakteriu, arba siekiama 
kraštovaizdžio tvarkymo kryptimi  (pvz. T4/T5 kraštovaizdžio tvarkymo zona).  
Reikalinga išlaikyti egzistuojančios aplinkos dermę iki tol, kol erdvės bus 
pertvarkomos iš esmės, t. y.  didesne dalimi, plotu bus keičiami erdvę ribojančių 
plokštumų charakteriai. Pertvarkymo „iš esmės“ metu parenkamas kraštovaizdžio 
tvarkymo zoną atitinkantis charakteris, išskyrus atvejus, kuomet pagal atskirą 
meninę architektūrinę koncepciją kuriamas unikalus, plačiai reikšmingas objektas. 
   

 

 
 
2. Atskirų elementų ir objektų dėstymas.  
 
 2.1. Elementų ir atskirų objektų išraiška siekiama sustiprinti ir 
išryškinti dominuojantį aplinkos charakterį.  
  Pagrindinės charakterį formuojančios išraiškos dalys aprašytos 
pav. 1.6. ir 1.7.. Lentelėse pateikiami pavyzdžiai nėra geriausi, tik nurodo kryptį, į 
kurią turėtų orientuotis profesionalai. Visose kraštovaizdžio tvarkymo zonose galimi 
ir palaikytini autoriniai meniniai sprendimai, galintys argumentuotai papildyti 
lentelėse nurodytas išraiškos kryptis. Atskiroms kraštovaizdžio tvarkymo zonoms, 
socialinių darinių pagrindu (mikrorajonams, verslo parkams, kitiems parkams ir 
pan.) rekomenduojama rengti individualizuotas, savitumo ir identiteto stiprinimui 
skirtas  išraiškos formavimo rekomendacijas ir gaires.  
 Kultūros paveldo išsaugojimo ir deramo eksponavimo prioritetas 
visuomet svarbesnis nei pateikiami bendri, tipizuoti kraštovaizdžio elementų 
tvarkymo nurodymai. 
 Senamiestyje mažosios architektūros elementai turi pasižymėti 
unikaliu, specialiai sukurtu meniniu sprendimu, pageidautina, originalūs autoriniai 
kūriniai. Tipinių, unifikuotų gaminių naudojimas galimas išimtinais, pagrįstais  
atvejais (pvz. parkomatų ir kitos smulkios techninės įrangos statymo atvejais) 

 
Išraiškos formavimas 

 
 Miesto 

struktūros 
elementai 

Siektini išraiškos tipai kraštovaizdžio tvarkymo zonose 

  Gamtiškas Mišrus gamtiškas Mišrus miestiškas Miestiškas 
  T1 T2 T3 T4 T5 T6c T6 T7 
1 Koridoriai ir 

trasos 
1. Plastiška trasų 

konfigūracija. 
2. Neformali gatvės 
elementų dėstymo 

kompozicija. 
3. Natūraliai 
atrodančios 
medžiagos. 

1. Geometrizuotai lenkta, laužyta, laiptuota 
forma ar konfigūracija. 

2. Mišri, įvairi fragmentų dėstymo kompozicija 
3. Natūralios, vietai būdingos, arba panašios į 

tokias, medžiagos  
(priskyrimas mišriam gamtiškam ar mišriam 
miestiškam tipui priklauso nuo gamtiškų / 

miestiškų savybių dominavimo) 

1. Geometrizuotai tiesi 
trasų konfigūracija. 
2. Ordinari gatvės 
elementų dėstymo 

kompozicija. 
3. Sukurtai atrodančios 

medžiagos. 

2 Vietovės, 
rajonai, 
kvartalai 

3 Ribos ir 
orientyrai 

4 Mazgai 
1.6. pav. 
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 Objektai Siektini objektų išraiškos tipai kraštovaizdžio tvarkymo zonose 
 

  GAMTIŠKAS  MIŠRUS 
GAMTIŠKAS 
 

MIŠRUS 
MIESTIŠKAS 

MIESTIŠKAS 

1 Gamtinės 
sferos dariniai 

T1 T2 T3 T4 T5 T6c T6 T7 

  1. Laisva, asimetrinė, 
natūralistinė 

fragmentų dėstymo 
kompozicija 
2. Plastiškos 

fragmentų 
konfigūracijos. 

3. Natūralios, vietai 
būdingos augalų rūšys 

1. Mišri, įvairi fragmentų dėstymo kompozicija 
2. Plastiška / geometrizuotai plastiška 

fragmentų konfigūracija. 
3. Natūralios, vietai būdingos, arba panašios į 

vietines augalų rūšys 
(priskyrimas mišriam gamtiškam ar mišriam 
miestiškam tipui priklauso nuo gamtiškų / 

miestiškų savybių dominavimo) 

1. Reguliari, 
geometrizuota 

elementų forma ir 
konfigūracija. 
2. Reguliari, 

geometrizuota 
elementų dėstymo 

kompozicija 
3. Sukurtai atrodančios 

medžiagos. 
 Dideli želdynai 

(parkai). 
Vidutiniai 
želdynai 
(skverai). 
Gėlynai, vejos. 
     

 Vandens telkiniai 

    
2 Pastatai T1 T2 T3 T4 T5 T6c T6 T7 
 Užstatymo 

masės 
skaidymas 

Smulkinami pastatų tūriai, mastelis Stambinami pastatų tūriai, mastelis 

  1. Plastiška forma, 
siluetas. 

2. Laisva, asimetrinė 
elementų kompozicija. 

3. Natūralistinės 
išvaizdos apdailos 

medžiagos ir užpildai. 

1. Lenktos arba įvairuojančios (dydžiu ir pan.), 
laužytos (laiptuotos) formos, siluetai. 
2. Mišri, įvairi dėstymo kompozicija. 

3. Kompozitinės, įvairios medžiagos, arba 
neutralus medžiagiškumas 

(priskyrimas mišriam gamtiškam ar mišriam 
miestiškam tipui priklauso nuo gamtiškų / 

miestiškų savybių dominavimo) 

1. Geometrizuotos 
formos. 

2. Reguliari 
(geometrizuota) 

elementų dėstymo 
kompozicija. 

3. Sukurtai atrodančios 
medžiagos. 

 Pastatų fasadai, 
siluetas 
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3.1 Susisiekimo 
statiniai bei 
įrenginiai 

T1 T2 T3 T4 T5 T6c T6 T7 

  1. Plastiška forma ir 
konfigūracija.  

2. Laisva, asimetrinė 
kompozicija. 

3. Natūralumą 
vaizduojantis 

medžiagiškumas. 

1. Lenktos arba įvairuojančios (dydžiu ir pan.), 
stipriai laužytos (laiptuotos) formos, siluetai. 

2. Mišri, įvairi fragmentų dėstymo kompozicija. 
3. Kompozitinės, įvairios medžiagos, arba 

neutralus medžiagiškumas 
(priskyrimas mišriam gamtiškam ar mišriam 
miestiškam tipui priklauso nuo gamtiškų / 

miestiškų savybių dominavimo) 

1. Reguliari, 
geometrizuota forma ir 

konfigūracija. 
2. Reguliari, 

geometrizuota 
fragmentų dėstymo 

kompozicija 
3. Sukurtai atrodančios 

medžiagos. 
 Žemės dangos 

pėstiesiems ir 
automobiliams, 
bei reljefo 
formavimo 
įrenginiai. 
     

 Automobilių ir 
dviračių ir 
parkavimo 
įranga. 
Pėsčiųjų 
susisiekimo 
statiniai  

    
3.2 Inžinerinio 

aprūpinimo 
statiniai bei 
įrenginiai 

T1 T2 T3 T4 T5 T6c T6 T7 

  1. Plastiškos, 
natūralistinės 

elementų formos ar 
konfigūracija . 

2. Laisva, asimetrinė, 
elementų dėstymo 

kompozicija. 
3. Natūralumą 
vaizduojantis 
(natūralistinis) 

medžiagiškumas 

1. Lenktos arba įvairuojančios (dydžiu ir pan.), 
stipriai laužytos (laiptuotos) formos, siluetai. 

2. Mišri, įvairi fragmentų dėstymo kompozicija. 
3. Kompozitinės, įvairios medžiagos, arba 

neutralus medžiagiškumas 
(priskyrimas mišriam gamtiškam ar mišriam 
miestiškam tipui priklauso nuo gamtiškų / 

miestiškų savybių dominavimo) 

1. Reguliari, 
geometrizuota 

elementų forma  
2. Reguliari, 

geometrizuota 
elementų dėstymo 

kompozicija 
3. Sukurtai atrodančios 

medžiagos. 

 Hidrotechniniai, 
energijos 
gamybos 
statiniai. 
Inž. aprūpinimo 
tinklai ir statiniai. 
Teritorijų 
apšvietimo  
įranga 
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 Šiukšlinės 

    

 
   

 Šiukšlių 
surinkimo 
konteineriai ir 
įranga 

   

 

 
3.3 Kito teritorijų 

naudojimo 
įranga 

T1 T2 T3 T4 T5 T6c T6 T7 

  1. Plastiškos formos ir 
konfigūracijos 

2. Laisva, asimetrinė, 
elementų dėstymo 

kompozicija. 
3. Natūralistinis arba 

neutralus  
medžiagiškumas 

1. Lenktos arba įvairuojančios (dydžiu ir pan.), 
stipriai laužytos (laiptuotos) formos, siluetai. 

2. Mišri, įvairi fragmentų dėstymo kompozicija. 
3. Kompozitinės, įvairios medžiagos, arba 

neutralus medžiagiškumas 
(priskyrimas mišriam gamtiškam ar mišriam 
miestiškam tipui priklauso nuo gamtiškų / 

miestiškų savybių dominavimo) 

1. Reguliari, 
geometrizuota 

elementų forma 
2.Reguliari, 

geometrizuota 
elementų dėstymo 

kompozicija 
3. Sukurtai atrodančios 

medžiagos. 
 Tvoros, aptvarai, 

sienutės ir 
atitvarai 
 

 
 

  

 Stoginės ir 
pavėsinės, 
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 Poilsio, 
mankštos ir 
žaidimų įranga. 
Sporto aikštynai. 
 

    

    
 

 
   

 Reklamos ir kito 
informavimo bei 
ženklinimo 
įranga. 
Dailės objektai. 
Kita 

 
 

  
1.7. pav.  
Pastaba: T1,T2, T3, T4, T5, T6c, T6, T7 – kraštovaizdžio tvarkymo zonos. 
 
 2.2. Įrangos dėstymu siekiama sustiprinti ir išryškinti aplinkos 
naudojimo scenarijų, priklausantį nuo socialinio (bendruomenės) gyvenimo 
organizacijos. Svarbios įvaizdžiui vietos – užstatymo kampai, įeigos į teritorijas 
(ypatingai tie, kuriais naudojasi reikšmingas lankytojų skaičius) , vizualinių erdvių 
centrinės vietos ir vizualinių ryšių su gretimomis erdvėmis ar reikšmingais 
orientyrais, vietos. 
 Svarbiose įvaizdžiui vietose neleistina dėstyti vizualiai atgrasius, 
taršius objketus (pvz. šiukšlių surinkimo įrangą). Objektams, atsiduriantiems tokiose 
vietose būtina taikyti specialias maskavimo priemones, arba suteikti ypatingą, 
patrauklią išraišką. Šiukšlių konteineriai tokiose vietose slepiami po žeme.  
 Pėsčiųjų dažnai lankomose vietose vengti objektų ir dangų 
išraiškos monotonijos. T6c tvarkymo zonoje nenaudoti ištisiniai vienodų dangų 
didesniu nei 20 m. atstumu daugiau nei viena kryptimi. Dangos įvairinamos, 
išvengiant betono ar asfalto dykrų formavimo. 
 Nurodymai įrangos dėstymui iliustruoti pridedamose schemose. 

 Įrangos dėstymas 
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5 skyrius. Miestiško kraštovaizdžio reiškinių 
tvarkymas 

 

 
Tvarkymo priemonės detalizuojamos pagal taikymo mastelį – Miesto, 

Vietovės, Vietos lygmenis. Įrangos dėstymas detalizuojamas paskutiniame, Palietimo 
lygmenyje.  

Priemonės skirstomos pagal siekiamą rezultatą – Tvaru, Naudinga, 
Išvaizdu. 

 

1. MIESTO LYGMUO  

Tvaru  

1.1.  Stiprinamas miesto vientisumas tausojant turimą 
kontekstą 

 

 

 
 
Būtina pažinti ir branginti egzistuojančias Klaipėdos miesto fizinės aplinkos 

vertybes. Pamatiniai, duotieji, miesto fizinės aplinkos komponentai, miesto vaizdo 
formavimo pagrindas: 

• Jo unikali topografija ir natūralios, gamtinės formos – vandens tėkmės ir 
telkiniai, marios, nerija, pajūris, slėniai ir kalvos; 

• Susiformavusios arterijos ir  miesto įvažiavimai, vartai; 
• Kultūros paveldo kompleksai ir kitos savitos erdvinės , užstatymo 

struktūros; 
• Miestovaizdžiai, ypatingi charakterio bruožai, apimantys siluetą  

(dangaus ir stogų linijas), reikšmingus erdvinius  orientyrus, atviras erdves, jų formas, 
medžiagiškumą ir kt., unikalūs miesto audinio fragmentai; 

• Miesto didieji parkai, atviros erdvės, miškai; 
• Miesto ribos, jo kraštai (nykstantis, tačiau svarbus komponentas); 
Tvarkymu, architektūros priemonėmis, aplinkotvarkos įrangos dėstymu 

šiems komponentams reikalinga formuoti ir stiprinti įvaizdį, tobulinti funkcionalumą, kad 
miesto aplinkos sistema veiktų geriau. 

Formuojami ir tvarkomi socialine sankloda ir hierarchija pagrįsti teritoriniai 
vienetai (Rajonai ir Kvartalų grupės). 

Naujas užstatymas turi prisidėti prie modernaus, klestinčio miesto 
funkcionavimo ir malonaus jo vaizdo. 

Ypatingo dėmesio reikalaujančios vietos, kuriose papildomomis, kryptingai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertybės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siekiamas tvarkymo po-
veikis 
 
 
 
 
 
 

 
UAB NDP  34 

 



Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo  
specialusis planas 

 
taikomomis priemonėmis turi būti siekiama kokybės: 

- prie įvažiavimų, įeigų į struktūrines miesto dalis, susisiekimo arterijų, kitų 
linijinių struktūrų, prie transporto mazgų,  

- urbanizuotų ir neurbanizuojamų teritorijų pakraščiuose, tranzitinėse 
teritorijose, kuriose kinta naudojimo tipas, atvirose erdvėse tarp miesto centro ir 
gyvenamųjų teritorijų, tarp vieno kraštovaizdžio pobūdžio ir kito, 

- saugomose teritorijose ir konservacinės paskirties teritorijų, saugomų 
teritorijų gretimybėje, 

- strategiškai keičiamose, regeneruojamose teritorijose,  
- kitos teritorijos, kurios gali daryti poveikį viešąjai sferai. 

Ypatingo dėmesio vietos 

Reikalavimai. 
Dideli, reikšmingi plėtros ir kito aplinkos tvarkymo projektai yra paveikūs 

viso miesto masteliu, todėl: 
- turi būti gerai integruoti į miesto audinį, 
- turi saugoti ir plėsti miesto įvaizdį, 
- nesiūlyti nepatrauklių ir blogai veikiančių sprendimų. 

 

Naudinga  

1.2.  Stiprinami susisiekimo, žaliųjų ir viešų erdvių 
tinklai 

 

 

 
 
Susisiekimo trasos ir Želdynų tinklas jungiami į savistoves, bet integruotas 

sistemas, audžiamas vizualiai ir funkciškai tvarus (ilgalaikis) miesto jungčių audinys. 
Susisiekimo trasų, takų tinklas nuolat tobulinamas gerinant jungčių būklę ir 

didinant įvairovę. Kuriami funkciniai ir vizualiniai ryšiai stiprina miesto bendrumo pojūtį ir 
suorientuoja žmogų mieste. 

Naujais plėtros ir tvarkymo projektais plečiamos ir kuriamos naujos atviros 
erdves ir ryšiai, žalių ir viešųjų erdvių tinklas. Stiprinami ryšiai tarp esamų ir naujai 
vystomų struktūrų.  

 

Susisiekimo prioritetai 
- trasų tinklą daryti paprastesniu, lengviau suprantamu, pralaidesniu 

visoms susisiekimo rūšims, 
- kurti aukštesnės kokybės aplinką, kad pritraukianti tvaresnes susisiekimo 

rūšis (pėsčiuosius, dviratininkus), 
- siekti eismo savireguliacijos, 
- siekti, kad gatvės ir sankryžos būtų kompaktiškesnės, 
- formuoti „vietos pajautimo“ poveikį, t.y. vaizdas gatvėse turi informuoti 

Susisiekimo prioritetai 
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apie aplinkinių teritorijos charakterį.   

Pagrindinės savybės, charakterizuojančios trasų kokybę: 
- trasų tinklo rišlumas, 
- multifunkcinis panaudojimas,  
- trasų ribų (gatvių išklotinių) aktyvumas ir atraktyvumas, 
- trasų perspektyvų uždarumas, 
- pėstiesiems pritaikyta aplinka. 
Rekomeduojama gatves papildomai skirstyti pagal jų panaudojimo 

charakterį – užmiesčio gatvės, pagrindinės miesto gatvės (greito eismo ir centrinės), 
vietinės gatvės ir užmiesčio keliai (gamtinėse teritorijose). 

Daugiau judėjimo alternatyvų sukuria mažesnę eismo koncentraciją ir su 
tuo susijusias taršos bei saugumo problemas. 

Rekomenduojama didinti trasų jungčių skaičių, kad didinti teritorijų 
pralaidumą ir aiškumą orientuojantis visoms transporto rūšims, ypatingai nemotorizuotam 
transportui.  Tai turi leisti žmonėms judėti iš vietos į vietą tiesiausiu keliu, su keletu trasų 
variantų pasirinkimu. 

Šakoto medžio pavidalo gatvių išdėstymas turi būti keičiamas į smarkiau 
integruotą tinklą. Tokiame tinkle siekiama, kad visos trasos vestų į kitas trasas, be 
akligatvių. Ypatingai bemotorio transporto trasos turi tapti patraukliomis ir efektyviomis 
susisiekimui, teikti patrauklesnę alternatyvą motorizuotam susisiekimui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rišlumas. 

Reikalavimai. 
Atviros erdvės yra vertingos kaip skirtingo naudojimo objektus integruojanti 

terpė, todėl negali būti trūkinėjanti, fragmentiška, bet turi užtikrinti optimalų įvairių objektų 
veikimą ir bendrą, tvarią kaiminystę; 

Tvarkymo sprendimais būtina minimizuoti teritorijų esamų naudotojų 
praradimus dėl naujos plėtros sąlygotų mažėjančių galimybių pasiekti išorines gamtines, 
apžvalgos, polisio ir kitas bendras  gėrybes. 

Atviros erdvės ir želdynų jungčių sistema (žaliasistemė) yra ypatingos 
vertės objektai, plėtros pasiūlymai vertinami nustatant žalą ar pridėtinę vertę, kurią jie gali 
jai suskurti. 

Trasų tinklas turi būti maksimaliai rišlus ir integruotas, t.y. apjungiant 
transporto mazgus, paslaugų centrus ir kitas traukos vietas kuriamos gyvybingos ir 
ilgalaikiai tvarios vietos. 

 

Išvaizdu  

1.3.  Gerinamas miesto vaizdas ir jo informatyvumas. 
Tobulinamos miesto panoramos ir reginiai 

 

 

 
 
Svarbu, kad miestas būtų palankiai priimamas, patiriamas ir atsimenamas. 

Perskaitomas, t.y. hierarchiškai organizuotas miesto vaizdas reikalingas geresniam 
orientavimuisi jame. Teigimas aplinkos vaizdas kuria pridėtinę vertę.  

Šiais aspektais svarbūs klausimai yra: 
- saugomų teritorijų derama priežiūra ir eksponavimas, 
- užstatymo mastelis (masės ir aukščio santykis) tinkantis prie aplinkinės 

erdvėsir užstatymo, 
- miestą teigiamai reprezentuojantis apžvelgiamumas iš „raktinių“ ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaizdumas orientavimui 
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būdingų vietų, 

- naujos plėtros objektų derama ir pagrįsta intervencija į pagrindinius 
miesto vaizdus,  perspektyvas, siluetą. 

Reikalavimai. 
Strateginiai miesto apžvalgos vaizdai puoselėjami, kad tobulinti miesto 

vaizdą ir perskaitomumą.  
Rūpinamasi įvažiavimais, „miesto vartais“, ir svarbiausiais maršrutais. 

Nauja plėtra ir tvarkymas prie šių vietų turi pasižymėti kokybe, kontekstualumu. 
Nauja plėtra turi integruotis į aplinką tiek funkciškai, tiek vizualiai. 
Naujai plėtojami ir tvarkomi objektai turi stiprinti ir turti bet ne menkinti 

stebimo dangaus (užstatymo silueto) linijas, panoramas, vaizdų vertę. 
Nauja plėtra turi gerbti ir atspindėti bendrą miesto topografiją (reljefą, 

vandens tėkmes ir telkinius ir pan.) 
Naujai plėtojami ir tvarkomi objektai, stebimi iš viršaus, turi išlaikyti arba 

patraukliai plėtoti tūrio skaidymo, ar kitas patrauklias stogų struktūras, raštą. 
Objektai,  įtakojantys kalvų (upės šlaitų keterų) suvokimą turi pasižymėti 

aukšta sumanymo ir apdailos medžiagų kokybe, architektūros kokybe. 

 

1.4. Kryptingai formuojami urbanizuotų teritorijų 
pakraščiai, miesto ribos  

 

 

 
 
Miesto kraštai reikalingi sklandžiam perėjimui į kaimiškas ir 

neurbanizuojamas vietoves, kad išvengti socialinės aplinkos drastiškų kontrastų 
(miestiško – kaimiško gyvenimo būdų prieštaravimo).  

Klaipėdos miestui artimiausiu metu didelė plėtra neprognozuojama, ateities 
plėtrai suplanuotos teritorijos gali dešimtmečiais stovėti dykromis. Todėl užstatymo 
pakraščiai turi smulkėti, sklandžiai pereidami į neurbanizuojamas ir kaimiškas teritorijas. 
Daugiabučiai namų kvartalai prie miesto pakraščių turi būti terasuojami, apsupami 
želdinių buferiu. Miesto gatvė neturėtų tapti miesto pakraščiu (išskyrus atskirus atvejus), 
reikalingas efektyvus gatvių abiejų pusių panaudojimas. 

Miesto kraštai formuojami: 
- miesto miškų, želdynų juostomis, tam tikru kraštovaizdžio buferiu, poilsiu 

maršrutais, pasivaikščiojimų takais ir pan. 
- vidutinio tankumo kompaktišku žemo aukščio užstatymo struktūromis, 

gerai išreikštomis reikšmingų landšaftinių zonų pagalba 
- smulkėjančiomis (iki trijų aukštų) pastatų masėmis, įvairiais ir sudalintais 

stogais, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraštų minkštinimas 

Reikalavimai. 
Plėtros ir tvarkymo pasiūlymus reikalinga vertinti dėl jų galimo prisidėjimo 

miesto pakraščių formavimo aspektu, 
Integruoti senas ir naujas užstatymo struktūras prie miesto pakraščių, kad 

užtikrint tęstinumą ir pabrėžt kontrastą ir laipsnišką perėjimą tarp miestiško ir kaimiško 
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charakterio. 

 
2. VIETOVĖS LYGMUO   

Tvaru  

2.1.  Formuojamos išbaigtos miesto vietovės  
 

 
 
Užstatymo ar tvarkymo sumanymas turi siekti sukurti (pratęsti) 

apibūdinamas vietoves ir vietas, kur kiekvienas pastatas pripažįsta, kad yra dalis 
didesnės visumos, kurioje veikiama (vizualiai ir funkciškai) arba didinant miesto audinio 
integralumą, sanglaudą, arba ją griaunant.  

Formuojami, stiprinami, tvarkomi socialine sankloda ir hierarchija pagrįsti 
teritoriniai vienetai (Rajonai ir Kvartalų grupės). 

Gyvenimo ir verslo socialinė organizacija duoda teritorinių vienetų 
urbanistinio sumanymo, kompozicijos, ryšių ir t.t. pagrindus, funkcinį audinį, kurie 
tinkamu tvarkymu turi būti stiprinami ir tobulinami. Ten, kur nėra gero miesto audinio, 
naujai kuriamų vietovių plėtojimo gairės tokios: 

- gerbti kraštovaizdžio sanklodą – atspindėti topografiją, gamtos ir 
užstatymo vertybes, susitelkiant į charakteringų pastatų ir erdvių naują pritaikymą 
išsaugant, 

- įrišti plėtojamus objektus ir teritorijas į apylinkes – jungti su gretimomis 
gatvėmis ir praėjimais, juos tęsti, stiprinti, pabrėžti, 

- kurti naujo užstatymo audinį, orientuotą į pėsčiojo žmogaus mastelį ir 
galimybes, 

- naujose struktūrose, kur egzistuoja galimybės, kurti naują bendrą 
kontekstą komponuojant užstatymo formų hierarchijas ir sekas, ritmines eiles, įėjimo ir 
atvykimo vietas ir atviras erdves. 

Atvykimo vietos yra svarbūs struktūros elementai - susisiekimo kelionių 
pabaigos taškai, vietos, kurioje išgyvenamas atvykimo jausmas, buvimo vietovės centre 
jausmas. Jos įženklina vietoves, tarnauja kaip susitikimo, pasimatymų vietos, orientyrai. 
Neintensyvaus užstatymo vietovėse tai gali būti vidinė gatvė, daugiabučių kvartaluose tai 
turėtų būti skveras, vidinis želdynas, arba kvartalų grupės vietinis želdynas. 

Kvartalų pakraščiai, ribos, fasadai prie atvirų erdvių turi būti kryptingai į jas 
(erdves) orientuoti ir siūlyti neformalią priežiūrą gatvėms, atviroms erdvėms, 
pasivaikščiojimų takams ir t.t.  

Tarp skirtingo charakterio teritorijų, žemės paskirčių ir pastatų mastelių 
kuriamos buferinės vietos, kad sukurti priimtinas perėjimo, amortizuojančias erdves, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plėtojimo gairės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrinės vietos 
 
 
 
 
Išbaigti pakraščiai 
 
 
 
 

 
UAB NDP  38 

 



Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo  
specialusis planas 

 
įrengtas tiek kietomis, tiek želdinimo ir reljefinėmis gerbūvio tvarkymo priemonėmis. 

Formuojamos erdvės turi būti patrauklios stebėtojui – žmogui. Santykis 
tarp pastatų gatvėje (proporcijos), tarp pastatų ir gatvės yra raktas sėkmingai miesto 
erdvei. Atvirų erdvių tvarkymas turi būti integrali projektų, užstatymo sumanymo dalis. 

Reikalingi aiškūs ir ilgalaikiai tvarūs teritorijų išplanavimai: 
- sklandūs prisijungimai prie tinklinių sistemų (susisiekimo, želdynų, 

žaliasistemės, dviračių takų ir t.t.).  
- tinkami atstumai tarp pastatų, įgalinantys juos apžvelgti, kuriantys 

malionias erdvių proporcijas. 
- orientyrai ir susitikimų vietos, žymintys centrines vietas (meniniais 

akcentais, želdynais, kita gerbūvios įranga). 
Reikalingas vietovių savitas, nekontrastuojantis išskyrimas iš aplinkinio 

konteksto, paveldo vertybių atspindėjimas. Siekiama nekopijuoti, bet pabrėžti kontekstą, 
miesto tęstinumą, natūralias medžiagas ir sumanymo bei įgyvendinimo meistriškumą. 

Reikalinga, kad gatvių, pastatų, atvirų erdvių ir pėsčiųjų maršrutų 
orientacija pasaulio šalių atžvilgiu sudarytų palankaus žmogui mikroklimato susidarymo 
sąlygas. 

Žmonių trauka į atviras erdves ir jų saugumas yra susiję ir reikalingi, 
sukuriami sukuriant alternatyvias jungtis, vaizdus, kokybišką landšaftą (gerbūvį), geros 
kokybės apšvietimą, papildant dailės kūriniais; 

 
 
 
 
Aiškūs išplanavimai 
 
 
 
 
 
 
Išskyrimas iš aplinkos 

Reikalavimai. 
Dideli masteliu arba savo svarba pertvarkymai turi remtis konteksto 

analize, profesionalų ir vietos bendruomenės sutarimu, 
Prieš detalizuojant didesnes, mišrios paskirties teritorijas, reikalingos 

miestiško kraštovaizdžio studijos, detalizuotos rekomendacijos, 
Miestiško kraštovaizdžio įvairovė palaikoma tęsiant vietos išplanavimo 

vertingą sanklodą ir vietos charakterį, 
Reikalinga siekti teritorinių struktūrų išbaigtumo apjungiant jose sveikos 

gyvensenos, sėkmingo verslo ir kitos veiklos organizavimo, palankios socialinės 
sanklodos (saviorganizacijos galimybių priežiūrai ir kt.), funkcinių ir vizualinių ryšių, bei 
užstatymo ir atvirų erdvių santykio ir įrengimo kokybės klausimus.  

 

Naudinga  

2.2.  Vietovių elementai stipriai integruojami 
tarpusavyje ir jungiami prie miesto visumos 

 

 

 
 
Atskirtos, uždaros arba akligatvinės struktūros yra nekontekstualios. 

Reikalinga didesnė vietovių sanglauda lankstesniais planavimo sprendiniais, 
numatančiais nuoseklų teritorijų integravimą, tankinant susisiekimo ryšių ir uždarų, 
privačių erdvių audinį.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jungtys 
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Atvirose kvartalų, jų grupių vidinėse erdvėse reikalinga siekti pažymėti 

susisiekimo, t.y. teritorijų dalis su teise praeiti, pravažiuoti ne kvartalo gyventojams ir 
teritorijų dalis, naudojamas konkrečios gyventojų grupės privačiai. 

Kvartalų dydžiai yra svarbu – jo optimalumas parenkamas pagal – pėsčiųjų 
patekimo į kvartalo vidų lengvumą. Rekomenduojama, kad uždaro kvartalo kraštinė 
neviršytų 200 m. Maži kvartalai yra pageidaujami dėl privalumų pėsčiajam. 

Kvartalo apibrėžimas ištisiniais fasadais suteikia pageidaujamą uždarumą 
gretimai viešai sferai, svarbu didelis langų ir įėjimų kiekis. 

Didesnė išraiškos įvairovė yra pageidautina kvartalų viduje, kad sukurti 
individualumą gyventojų erdvei, nei gatvės erdvėje, kur svarbesnis gatvės, kvartalo 
įvaizdžio bendrumas. 

Perimetrinį kvartalų užstatymą naudoti patrauklių viešų vietų kūrimui ir 
veiklos jose įvairovės paskatinimui aktyviais fasadais, t. y. siūlant į viešas vietas 
orientuotas funkcijas. Perimetriniai kvartalai yra tradiciškai miestams būdingi, nes geriau 
padeda identifikuoti privatumą. Reikalinga varijuoti kvartalo perimetro išraiškos (dizaino) 
sprendiniais, apimant pastatų dydžių ir paskirčių įvairovę, numatant galimybę išraiškai ir 
funkcijai keistis laikui bėgant. 

 
 
 
Kvartalų dydžiai 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartalų perimetras 

Reikalavimai. 
Plečiamas užstatymas turi būti jungiamas su aplinkinėmis struktūromis 

susisiekimo ir vizualiniais ryšiais, perimti, kiek galima panaudoti, pratęsti aplinkinio 
užstatymo ir gatvių formas. 

Reikalinga kurti aiškias, vietovei būdingas kvartalų struktūras (grūdėtumą) 
ir gatvių audinį. 

 

2.3.  Užtikrinamas vietovių gyvybingumas   
 

 
 
Verta išsaugoti vietas, kur žmonės gyvena ir dirba, o funkcijų įvairovė 

išlaiko vietovių gyvybingumą. Svarbu siekti įtraukti miesto naudotojus socialiai tvarų 
gyvenimą, kuomet patys pasirūpina savo aplinka. 

Reikalinga vengti standartizuotų sprendimų, niveliuojančių vietoves, jas 
darančių neatpažįstamomis viena nuo kitos, siūlyti gyvenimo būdo mieste įvairovę ir 
pasirinkimą. Skatinti ilgalaikį gyvybiškumą, verslo ir veiklų įvairovę, kuri užpildytų viešą 
sferą. 

Užstatymo tankinimas turi būti proporcingas kontekstui ir subalansuotas 
darnios plėtros kriterijais (kartu plėtojami visi komponentai: socialiniai, aplinkosauginiai, 
ekonominiai). 

Vietovių gyvybingumui skatinti naudotinos priemonės – funkcijų įvairovė, 
viešas transportas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įvairovė 
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Skatinama plėtra žmogišku masteliu - mažo aukštingumo, didelio tankio 

užstatymas - dėl gero ryšio su aplinka, priežiūros, tvarkos ir saugumo, kurį jie gali 
pasiūlyti, privačių ir gerai prižiūrimų želdynų, galimybių atsirasti mišrioms funkcijoms šalia 
jo ir nedominuojančio automobilių vaidmens. 

Siekiama vietoves daryti gerai įjungtas miesto audinyje ir apjungtas viduje 
pėstiesiems. Orientuojamasi į pėsčiojo mobilumo galimybes - 500 m. atstumas 
rekomenduojamas iki bendros rekreacijos teritorijos, įrangos, kitų įvairių funkcijų.  

Svarbus vietovių saugumas ir buvimo vietose malonumas. Vietos kuriamos 
žmonėms susitikti ir integruotis. 

Svarbus plėtros darnumo aspektas. Vietovių urbanistinis sumanymas turi 
tarnauti vietovių atraktyvumui, skatinti gyvybingumą per bendruomeninį aktyvumą ir 
dalyvavimą. 

Žmogiškas mastelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darnaus vystymo aspek-
tas 

Reikalavimai. 
Naujos plėtros ir tvarkymo sprendimai turi kurti gyvybingos vietos pojūtį, 

siūlyti vietas su mišria funkcija, pasirinkimų įvairove. 
Naujos plėtros teritorijos turi numatyti integraciją su viešuoju transportu, 

pėsčiųjų ir dviračių prioritetą, jautrumą žmogiškam masteliui. 

 

Išvaizdu  

2.4.  Stiprinamas dalių, vietovių identitetas ir 
charakteris 

 

 

 
 
Charakteris – visuma vietovės savybių, apimant teritorijos užstatymo, 

naudojimo pobūdį ir intensyvumą. Reikalinga pažinti užstatymo tipus, interpretuoti esamą 
charakterį tvarkant, renovuojant pastatus ir aplinką, tam gali būti ruošiamos studijos ir 
rekomendacijos. 

Teigiamai vertinamas charakteris turi stiprinimas. Naujos struktūros turi 
jungtis prie ankstesnių gerų, pasiteisinusių struktūrų ir siūlyti ryšius būsimoms 
struktūroms, atliepti, saugoti vertingus aplinkinius miestovaizdžius.  

Nauja plėtra turi taikytis prie aplinkinių pastatų formos, masės, proporcijų. 
Reikalinga gerbti esamą erdvinę struktūrą, sklypų dydžius ir formą, užstatymo erdves, 
siūlymai turi remtis konteksto analize. 

Reikalinga didinti naudojimo būdų ir pastatų įvairovę, kur tai priimtina. 
Reikalinga stiprinti pirmo aukšto gatvės gyvenimo aktyvumą ir žmogišką mastelį. 

Reikalinga siekti, kad esamos ir naujos viešos erdvės ir vieši pastatai kurtų 
vietos identitetą ir veiktų kaip centriniai organizuojantys plėtros ir tvarkymo elementai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teigiamas charakteris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieši pastatai ir erdvės 

Reikalavimai. 
Plėtros ir tvarkymo pasiūlymus turi lydėti konteksto analizė. Reikalinga 
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nustatyti poreikį ir galimybes vietovės charakterio patobulinimui ir taikyti tikslines 
priemones įgyvendinimui. 

Nauji pastatai neturėtų daugiau nei du kartus aukščiu, tūriu viršyti 
pagrindinių gretimų pastatų parametrų, nebent tam yra specialūs miestovaizdžio 
formavimo kriterijai. Tokiu atveju reikalinga taikyti pastatų mastelio skaidymo 
architektūrines priemones. 

 
3. VIETOS LYGMUO  

Tvaru  

3.1. Puoselėjama ir didinama atvirų erdvių vertė  
 

 
 
Atviros erdvės visada atlieka daugiau nei vieną funkciją. Jos apima 

vandenis, parkus, aikštes, gatves, kiemus, žaidimų ar mašinų stovėjimo aikšteles. 
Deramai modeliuojant grįstus, kietus paviršius ir landšafto dangas, atviros erdvės gali 
teikti ir poilsio, ir bioįvairovės užtikrinimo ir utilitarias (pvz. susisiekimo) funkcijas. Atviros 
erdvės  turi būti daugiafunkcinės. 

Naujos plėtros ir tvarkomi objektai gali gerai įsilieti į aplinką per dangų ir 
smulkių želdinimo elementų kokybišką panaudojimą, kuris savo ruožtu gali būti svarbi 
vietovės, gatvės charakterio dalis. Integravimas išlaiko tęstinumą tarp skirtingų 
užstatymo formų. Gerbūvio (želdinimo, dangų, landšafto) elementai, atliepiantys 
aplinkiniam užstatymui užsitikrina, kad pastatai juos sustiprina ir palaiko. 

Svarbu naudoti vietai būdingas medžiagas ir sprendimus. Išsaugotas 
kraštovaizdis, tiek gamtinis, tiek užstatymo elementai, suteikia miestui atpažįstamą 
formą, vietos identitetą ir sumažina dirbtinumo pojūtį. Jie sukuria geresnį naujai 
plėtojamų struktūrų sąryšį su aplinka.  

Želdinimo ir gerbūvio įrengimo sprendimai turi vertinti trimatį erdvių pobūdį 
– tausoti vaizdus, perspektyvas, derėti trijuose matmenyse. Nuolat vystomas želdynų 
tinklas (žaliasistemė)  tarnauja kaip karkasas naujoms želdynų struktūroms formuoti ir 
prisijungti. 

Vietinės atviros viešos erdvės (vietiniai želdynai) turi būti patogiai 
išdėstytos, saugiai pasiekiamos, pageidautina, nekertamos kelių, teikiančios galimybes 
neformaliam stebėjimui iš gretimų namų. Jos kuria gyvenimo kokybę. Jos turi būti 
projektuojamos naujos plėtros teritorijose nuo pat pradžių, panaudojant vietoje 
egzistuojančias vertybes, kad būtų prasmingos ir naudingos, o ne tiesiog  paliktos tuščios 
vietos tarp pastatų. 

Privačios erdvės papildo ir taip pat dalyvauja želdynų sistemoje. 
Reikalingi gyventojams greitai kasdien greitai pasiekiami vietiniai želdynai. 

Nedideli parkeliai, sodai (pvz. 20x20 m.) pageidaujami viduje kvartalų, kad teiktų efektyvų 
poilsį gyventojams.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Želdynų tvarkymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vietiniai želdynai 
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Reikalingos universalios ir laisvos nuo barjerų erdvės. Skirtingo amžiaus 

grupių vartotojai vartoja erdves skirtingai ir į skirtumus turi būti atsižvelgta projektuojant ir 
įrengiant. Vietoje naudotojų atskyrimo, siūloma juos geriau integruoti. Būtina vadovautis 
universalaus dizaino principais projektuojant. 

Universalus dizainas 
 

Reikalavimai. 
Užtikrinti, kad smulkioji teritorijų įranga ir želdinimas, dangos, mažoji 

architektūra būtų kontekste išvaizdūs ir funkcionalūs. 
Įlieti, integruoti naujos plėtros ir tvarkomas teritorijas į supančią aplinką 

deramu pakraščių tvarkymu, želdinimu, derančiu su gatvių išplanavimu ir aplinkiniu 
užstatymu. 

Į naujos plėtros ir tvarkymo projektus integruoti gatvių ir aplinkos 
smulkiosios įrangos bei želdynų tvarkymą, panaudojant natūralius vietos elementus. 

Užtikrinti, kad viešų erdvių įrengimas (želdinimas ir įranga) skatintų fizinį 
pėsčiųjų aktyvumą, netvertų barjerų ir neblogintų aplinkos vizualinio patrauklumo ir 
funkcinio efektyvumo. 

Danės upėje stovinčių priemonių išraiška turi atitikti istoriškai būdingų laivų 
proporcijas, siluetą, galima nedidelė kokybiška interpretacija.  

Senamiesčio gynybinių pylimų žiede ilgalaikis tikslas – įrengti viešų 
želdynų (želdinimas veja) pažintinį kompleksą eksponuojantį istoriškai būdingas reljefo 
formas, senamiesčio ribą. 

 

Naudinga  

3.2. Stiprinamas pėsčiųjų prioritetas  
 

 
 
Svarbus yra alternatyvių judėjimo maršrutų mieste ir jungčių pasirinkimo 

galimybė. Reikalinga kurti daugiau ir įvairesnių pėsčiųjų jungčių, ieškot ryšių su gretimais 
jungiančiais takais ir viešo transporto stotelėmis. 

Geros jungtys ir gatvės yra viena svarbiausių dalių kuriant vietovės pojūtį. 
Siekti patogių patekimų pėsčiomis iš nutolusių teritorijų į pagrindines gatves, aptarnavimo 
centrus, kad vengti automobilių poreikio. 

Visi takai projektuojami kaip integrali susisiekimo tinklo dalis. Naujos 
jungtys reikalingos, kad išardyti vietovių izoliuotumą, plėsti vizualinius ir funkcinius ryšius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takų rišlumas. 

Reikalavimai. 
Stiprinti naujų ir esamų gatvių ir takų tinklo rišlumą. 
Didinti keliavimo būdų ir maršrutų įvairovę, maksimizuojant vietovių 

sujungtumą ir ryšių kokybę. 
Sprendiniais užtikrinti, kad gatvių ir takų struktūra būtų aiškiai suprantama. 
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3.3. Integruojama automobilių parkavimo infrastruktūra 

 

 
 
Automobiliai reikalingi - jie atveža teritorijų naudotojus. 
Parkavimas gatvėje gali būti patrauklus, didinti saugumą, padėti nuraminti 

eismą. Parkavimas gatvėje padeda išlaisvinti kiemus želdynams ir pasyviai rekreacijai. 
Daugiabučių kvartaluose prioritetinė  automobilių statymo vieta yra arčiau jų judėjimo 
trasų, prie vidinių gatvių,  ne kiemuose.  

Parkavimas turi leisti pastatams kvėpuoti, reikalingi pakankami šaligatviai, 
želdinimo juostos aplink pastatus turėtų išlaikyti parkavimo vietas toliau nuo pastatų, 
sumažinti jų poveikį. 

Parkavimas kiemuose turi būti dalinamas skyriais, suminkštinamas 
želdinimu ir grindiniais, kad išvengti asfalto dykumų efekto. 

Daugiaaukštės automobilių aikštelės būdamos prie gatvės turi skirti pirmus 
aukštus kitoms funkcijoms,  gatvės gyvenimui. Požeminės ir pusiau požeminės aikštelės 
turi nesubjauroti gatvės gyvenimo, vaizdo. 

Smulkus želdinimas prie parkavimo aikštelių  ir pačiose aikštėse turi užimti 
pakankamai vietos – tai geriausias būdas parkavimo integravimui į aplinką. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkavimas gatvėse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teigiama įtaka gatvės 
gyvenimui 

Reikalavimai. 
Reikalingas subalansuotas požiūris, integruojant automobilius į miesto 

gyvenimą, kad tenkinti šios dienos poreikius, nepakenkiant aplinkai ir pėsčiųjų prioritetui. 
Parkavimo aikštelės reikalingos patogiai išdėstytos, arti prie traukos vietų, 

saugios ir apsaugotos, su patogiais ryšiais pėstiesiems tarp stovėjimo vietų ir patekimų į 
pastatus. 

Parkavimo sprendimai turi atliepti bendrą gatvės erdvėje vyraujantį 
parkavimo būdą. 

Reikalinga riboti vizualinę intervenciją ir kitą taršą, naudojant želdinimą ir 
kokybiškas medžiagas. 
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Išvaizdu 
3.4. Stiprinamas miesto vietų charakteris  
 

 
 
Nauji pastatai turi: 
- atspindėti ir gerbti gamtinius vietos privalumus, topografiją,  
- vertinti atstumus tarp pastatų ir santykį su atvira erdve, 
- pildyti ir tobulinti vietos gatvių ir praėjimų audinį, 
- derėti į anksčiau pastatytos aplinkos kompoziciją, savo užstatymo tankiu, 

mase, išvaizda, ir aukščiu, 
- atliepti būdingiems sklypų dydžiams vietovėje, atsižvelgti ir panaudoti 

charakteringų sklypų pločius naujai vystomo objekto skaidymo ritmo pratęsimui ir 
išryškinimui, 

- interpretuoti vietinius istorijos ir dizaino elementus, 
- gerbti aplinkinio užstatymo linijas, langų proporcijas, pastatų tūrių bei 

tuštumos aplink juos santykius 
- naudoti aplinkoje derančias, pagal tekstūra ir spalvą vietovėje 

dominuojančias medžiagas. 
- ten, kur stogai matomi, vertinti juos kaip fasadą, atliepiant į gretimų stogų 

formas ir medžiagas, 
- kiek leidžia pastato paskirtis, maksimizuoti įėjimų skaičių į pastatus iš 

gatvės, kitos viešos erdvės pusės. 
- projektuoti skiriant nuoseklų dėmesį visiems fasadams, nugarines pastatų 

puses sprendžiant su ne mažesniu dėmesiu. 
- objektų išplanavimais, (ypač didelių objektų) atliepti į aplinkinių gatvių 

tinklą, erdvių struktūrą (dėstant įėjimus, pratęsiant ryšius, formuojant vizualines užbaigas 
ir pan.) 

- gatvės fasadais tęsti, atliepti egzistuojančias užstatymo linijas. 
- naujai tinkamai interpretuoti tradicinius vietovei būdingus elementus 

(frontonus, praėjimus į kvartalų vidų, apdailos detales ir pan.) 
Pastatai kvartalų (pastatų kompleksų) kampuose, prie pagrindinių įeigų, 

įvažiavimų į juos turi pasižymėti: 
- išraiškingu kampų užbaigimu (aklinos sienos nėra priimtinos), 
- medžiagomis, užstatymo linija, masteliu ir proporcijomis derančiomis prie 

gretimų pastatų abiejose išklotinėse,  
- inovatyvia kompozicija - kampiniam pastatui nėra būtina tapti 

aukštesniam nei gretimi,  
- spręsti kontrastuojančio užstatymo skirtingose gatvių pusėse konfliktus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauji pastatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampiniai pastatai 

Reikalavimai pastatų išraiškai: 
- sietis su vietinėmis natūraliomis ir pastatytomis vertybėmis, 
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- gerbti ir atspindėti vietai būdingas pastatų proporcijas ir sklypų dydžius, 
- nuosekliai kokybiškai išreikšti visus fasadus deramomis detalėmis ir 

sprendimais,  
- naudoti patvarias, atraktyvias medžiagas ir detales. 
4. Objekto lygmuo   

Tvaru  

4.1. Viešos erdvės verčiamos į  miesto kambarius  
 

 
 
Gatvės, aikštės, parkai, pasivaikščiojimo takai, krantinės turi būti laikomi 

kviečiančiais išoriniais kambariais, kurių interjeras ir charakteris skiriasi pagal vietos 
identitetą.  

Viešųjų miesto erdvių (vietų) įrengimo (interjero) sumanymu svarbu 
atspindėti paveldėtas gamtines ir kultūrines vertybes, ypatingai istorinėje aplinkoje, taip 
pat socialinį vietos scenarijų (reprezentacija, rekreacija ir pan.). 

Viešosios erdvės (vietos) turi būti: 
- pralaidžios žmonių judėjimui - neužgriozdintos objektais, judėjimas gerai 

organizuotas užtikrinant reikalingus priėjimus ir praėjimus, 
- surištos jungtimis su pagrindiniais žmonių maršrutais ir želdynais, 
- įdomios, gyvybingos ir siūlančios judėjimo ir buvimo jose alternatyvas,  
Pėstiesiems reikalinga judėti mieste laisvai ir tiesiogiai, gerbiant privačios 

nuosavybę ir uždarų teritorijų naudotojų privatumą. Reikalingi įvairūs alternatyvūs 
maršrutai, išlaikant dominuojančias kryptis, kad skatinti sveiką gyvenimo būdą, teritorijų 
naudojimą, neformalią priežiūrą ir t.t.  

Reikalinga taikyti universalaus dizaino principus projektavime – pritaikyti 
vietas skirtingo pajėgumo žmonėms. 

Reikalingos viešų erdvių sekos, vėriniai, apjungti pėsčiųjų takų jungtimis, 
atsižvelgiant į pėsčiojo judėjimo galimybes (700-800 m. pėsčiomis per pageidaujamus 10 
min.) Idealiu atveju judėjimo trasoje turi susiformuoti seka apjungtų viešų erdvių, nuo 
intymių, pusiau privačių, iki didžiųjų miesto aikščių ir parkų. 

Viešose erdvėse, dominuojamose automobilio (sankryžose), vietose, 
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skirtose automobiliams (automobilių stovėjimo aikštelėse), pėstiesiems sunku orientuotis. 
Siekiama, kad šiose vietose patogu būtų vienodai visiems. 

Pirmo aukšto lygyje teikti pėstiesiems atraktyvią aplinką. Reikalingos 
aktyvios viešos erdvės. Geriausios erdvės turi aktyvumo mazgus – kavines, kioskus ir kt., 
turinčius ramybės vietas žmonėms sustoti ir stebėti. Viešos vietos tvarkymas turi įvertinti: 

- matomumą – suteikti žmonėms galimybę apžvelgti vietas, 
- saulės, ir kt. klimato veiksnių kryptį – reikalingos į pietus atkreiptos, 

saulėtos ir pridengtos nuo kritulių ir vėjo vietos, 
- reikalingos priemonės žmonėms stabtelti, prisėsti, 
- galimybes pasiekti aplinkinius pastatus tiesiogiai, 
- galimybes inkorporuoti dailės objektus. 
Reikalavimai. 
Viešose lankomose erdvėse subalansuoti automobilių ir pėsčiųjų judėjimo 

sąlygas pėsčiųjų naudai, 
Viešos erdvės pirmiausia s (dėstomos ir pritaikomos) į pėsčiųjų maršrutus, 

kad būtų lengvai pasiekiamos, saugios ir patogios. 

 

Naudinga  

4.2.  Siekiama gyvybingumo vietoje dekoravimo   

 

 
 
Miesto atskirieji želdynai, parkai, aikštės, pasivaikščiojimo takai, krantinės 

ir kitos lankomos atviros erdvės yra integralios erdvių sistemos dalys ir konkrečios 
vietovės užstatymo dalys, juos tvarkant reikalingas ilgalaikis naudojimo scenarijus, 
meninis sumanymas (parko ar kvartalo aikštė, tranzitiniai ar rekreaciniai takai ir pan.). 

Geros vietos turi teikti: 
- komfortą – apsaugą nuo lankytojams nepalankių veiksnių (klimato, 

triukšmo ir t.t.) ir prisėdimo įrangą, 
- atpalaidavimą – reikalingas natūralių objektų ir medžiagų naudojimas – 

medžių, žalumos, vandens, taip pat atskyrimas nuo ratinio transporto, 
- pasyvų įtraukimą – suteikt galimybę norintiems išgyventi, patirti  aplinką 

neįsitraukiant į ją – siūlyti sėdėjimo vietas, kurios leistų žmonems stebėti iš šalies, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geros vietos 
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- aktyvų įtraukimą – per viešą meną, fontanus, kavos staliukus ir suoliukų 

išdėstymą įtraukti atsitiktinius praeivius, 
- įvairovę ir pokyčius – per festivalius, gatvės teatrus, paradus, turgus, 

kintą sezoninę veiklą, 
- socialinį įtraukimą – per jų išdėstymą prie judrių gatvių ir vietos pavertimą 

vizualiai pasiekiama, matoma gatvės praeivių lygyje, 
- aktyvų judėjimą - siūlant galimybes pirkti, sustoti, stebėti, bendrauti. 

Pėsčiojo kelionė retai turi tik vieną tikslą. 
Pastato sėkmė suprantama kaip aplinkos ir pastato dermė, kurioje pastatui 

suteikiamos savybės praturtinančios atviras miesto erdves. 
Aiški užstatymo linija prie atvirų erdvių apibrėžia ir uždaro erdves. Pastatai 

atgręžti į erdvę sudaro įspūdį, lyg ji jiems priklausytų. Sutrūkinėjusi užstatymo linija 
sudaro mažiau gyvybingą ir saugią aplinką, kuriai trūksta priežiūros. Atitraukimai nuo 
užstatymo linijos galimi, jei sukuriamos erdvės bus naudotinos, aiškiai apibrėžtos ir 
patrauklios.  

Fasadų skaidymas yra svarbus naujų pastatų integravimui į viešas erdves, 
tam naudotinos bendros erdvėje esančių fasadų apdailos detalės, elementai. Langai ir 
durys naudojami atraktyvumui padidinti. Vengiama aklinų frontonų, ugniasienių, 
įtraukimų, orientuotų į atviras erdves.  

Būtina siekti malonaus erdvės uždarumo laipsnio, atitikimo žmogaus 
proporcijoms. Reikalingas teigiamas santykis tarp erdvės pločio ir ją supančio užstatymo 
aukščio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pastato sėkmė 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reikalavimai. 
Užtikrinti viešų erdvių patrauklumą ir saugumą. 
Tęsti arba kurti stiprias užstatymo linijas, orientuotas kompozicine sąranga, 

angomis į viešas erdves, 
Užstatymu apibrėžti, formuoti gretimų viešų erdvių suprantamus kontūrus 

atitraukimų vietose užtikrinti, kad erdvė bus naudojama. 

 

Išvaizdu  

4.3. Kryptingai parenkamos dangos ir gatvės baldai  
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Dangų piešinys, konstrukcija, spalvos yra gyvybiškai svarbūs vietos 

charakteriui. Užgriozdinimu ar blogu meniniu sumanymu padaromas žalingas poveikis 
visai gatvei , kaip įspūdžių virtinei. 

Dangomis ir gatvės baldais reikalinga užtikrinti vizualinį gatvės tęstinumą ir 
suteikti pastatams kontekstą. Šaligatviai yra kaip  padėklai pastatams, todėl jų piešinys, 
medžiagiškumas turi deramai atliepti pastatų detales. 

Gatvės elementų kokybė užtikrinama paprastumu ir ilgaamžiškumu, todėl 
naudotini paprasti, universalūs meninio sumanymo sprendimai ir ribotos medžiagų 
paletės. 

Patraukliam dangų piešiniui siūloma: 
- naudoti medžiagas, aptinkamas aplinkoje, medžiagomis stiprinti vietos 

charakterį 
- pabrėžti, apvesti apvadu bortų linijas ir aukščių perkryčius,  
- erdvės, gatvės skerspjūvyje nenaudoti tos pačios dangos nepertraukia-

mai tarp priešpriešinių užstatymo sienų, 
- respektuoti vietoje egzistuojančius piešinius ir detales 
- kurti ir naudoti tinkamo dydžio elementus, kad išvengti skurdžių jungčių ir 

detalių. 
Šaligatvių tęsiniams prie pastatų (ir privačiose sklypų dalyse) reikalingas 

priderintas prie gatvės, bendras meninis sprendimas. Kontrastuojančių medžiagų visais 
atvejais reikalinga vengti. 

Informacinius ženklus, stulpelius, dėžės, šviestuvus ir kt. įrangą reikalinga 
dėstyt atsižvelgiant į aplinkinius pastatus ir bendrą kompoziciją Gatvę vizualiaiir 
funkciškai griozdinantys elementai turi būti šalinami, nauji elementai turi pabrėžti ir 
paremti pastatus. Pseudoistorinių ženklų ir baldų sankaupos gali mažinti arba užtemdyti 
vietos charakterį ir identitetą. Reikalinga: 

- identifikuoti ir šalinti perteklinius, pasikartojančius informacinius ženklus, 
sumažinant jų kiekį bendroje erdvėje iki būtino minimumo, kur tinkama, dėstyt juos ant 
esamų gatvės baldų ar pastatų, 

- naujos plėtros ir tvarkomų teritorijų projektuose reikalinga teikt siūlymus 
erdvių užpildams, kaip svarbiai bendro sumanymo daliai, 

- svarbioms, saugomoms teritorijoms sukurti gaires, instrukcijas, ar 
rekomendacijas dėl mažosios architektūros, kitos įrangos dėstymo. 

Atliekų tvarkymo įrangos ir kitos vizualiai nepageidaujamos įrangos 
dėstymas turi padėti pėstiesiems išvengti nemalonių įspūdžių. Nepriimtinas šios įrangos 
dėstymas greta pėsčiųjų, dviračių takų, centrinių atvykimo vietų. Šios įrangos aikštelės 
turi būti lengvai pasiekiamos naudotojams ir aptarnaujantioems, tačiau tinkamai 
maskuojamos dėstymu,  želdinimu, kitomis aplinoje tirpdinančiomis priemonėmis.  

 Nepatraukli pėstiesiems įranga negali užimti svarbiausių vietų – kvartalų 
kampų, įeigų, centrinių „atvykimo“ vietų, arba užtverti kelią, vaizdą į juos. Vendgti jų 
dėstymo gatvių, regyklų perspektyvose.  

Dangų piešiniai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atliekų tvarkymo įranga 

Reikalavimai. 
Palaikyti gatvės vaizdą paprastu ir naudoti medžiagas, tinkamas lokaliam 

charakteriui, 
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Neperkrauti informaciniais ženklais. 
Naudoti gatvės baldus (įrangą) papildančią viešas erdves. 
Eliminuoti atliekų tvarkymo ir kitą nepatrauklią pėstiesiems įrangą iš 

vizualiai ir funkciškai svarbių vietų. 
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6. Miesto posistemės. Tvarkymo zonos ir 
reglamentai. 

 

1. Tvarkymo zonos  

 1.1. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos formuojamos mikrorajonų – 
kvartalų grupių pagrindu. Šio lygmens teritorinis vienetas patogiausias  
bendruomenės saviorganizacinei struktūrai – seniūnaitijai formuotis. Seniūnaitijos 
bendruomenė gali formuluoti teritorinio vieneto tikslus, prižiūrėti kokybę ir 
įgyvendinimą.  
 

Zonų teritorinis išskyrimas 

1.2. Zonose siektina kraštovaizdžio kokybė apibrėžiama 
urbanizacijos intensyvumo rodikliais. Urbanizacijos intensyvumas apima leistino 
užstatymo tankio, užstatymo intensyvumo, pastatų aukštingumo, teritorijų 
inžinerinio išvystymo, pirminio gamtiško natūralumo praradimo, prisotinimo 
antropogeninės kilmės elementais reikšmes. Intensyviausiai urbanizuotoje 
teritorijoje šios reikšmės didžiausios, mažiausiai urbanizuotoje – mažiausios. 

Kiekviena kvartalų grupė turi susiklosčiusį ir (arba) teritorijų 
planavimo dokumentais suplanuotą urbanizavimo, arba prisotinimo 
antropogeniniais elementais, lygį. Pagal šį rodiklį neurbanizuojamos teritorijos 
priskiriamos T1 ir T2 zonoms. Urbanizuojamos teritorijos skirstomos į zonas 
(kvartalų grupes) nuo T3 iki T6. Urbanizuotos teritorijos, neturinčios aiškių 
urbanizacijos intensyvumo bruožų (tai pramonės, sandėliavimo, infrastruktūros 
teritorijos) priskiriamos T7 zonai. 

 

Zonų kokybiniai rodikliai 

 1.3. Užstatymo zonų požymiai ir kiekybiniai rodikliai apibrėžti 
leistino teritorijų naudojimo tipais ir užstatymo tipais, kurių reikšmės yra nustatytos 
Teritorijų planavimo normose. Zonų ir leistinų teritorijų naudojimo bei užstatymo tipų 
sąryšis pateiktas pav. 1.1..  

 Elementų ir atskirų objektų išraiška zonose derinama prie jos 
erdvėse dominuojančio ir suplanuoto charakterio. Aiškinimas pateiktas 6 skyriuje. 

 Užstatymo tipai, užstatymo tankumo ir intensyvumo rodikliai 
yra rekomendacinio pobūdžio. Esant pagrindimui, aprobuotos architektūrinės – 
urbanistinės koncepcijos pagrindu rodikliai gali būti koreguojami. 

 

Užstatymo rodikliai 

 1.4. Pagrindinės miesto gatvės skiria ir jungia teritorinius vienetus ir 
kartu turi individualiai suvokiamas zonas (tiesines pirminių vizualinių erdvių 
sistemas). Pagrindinių magistralių trasos skirstomos pagal jų naudojimo kryptis į 
koridorius (zonas) nuo M1 iki M3, kuriose kraštovaizdis tvarkomas atsižvelgiant į 
erdvės charakterio vientisumo poreikį, bei aplinkinių teritorijų charakterio 
atspindėjimo poreikį. Aiškinimas pateiktas 3 skirsnyje. 

 

Zonų jungtys – koridoriai 

 1.5. Specialiojo plano sprendiniai parengti vadovaujantis 2007 m. 
patvirtinto miesto bendrojo plano sprendiniais. Reglamentų ribos brėžiniuose 
nurodytos apytikrės ir turi būti tikslinamos žemesnio lygmens teritorijų planavimo 
dokumentais. Sprendiniai galioja po specialiojo plano patvirtinimo datos pradėtiems 
rengti teritorijų planavimo dokumentams. 
 Atskiroms tvarkymo zonoms gali būti rengiamos specializuotos 
vystymo gairės, rekomendacijos, apibrėžiančios pageidaujamas ir ribojamas 
tvarkymo priemones, ypatingai saugomose gamtos ir kultūros paveldo teritorijose, 
kitose sudėtingose, daugelio interesų raiškos teritorijose (pvz. daugiabučių 
kvartaluose, rekreacinio prioriteto vietovėse, verslo parkuose ir pan.). 

Tvarkymo reglamentų 
tobulinimas ir pildymas 
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1.1. pav. tęsinys.  Kraštovaizdžio tvarkymo zonos užstatymo teritorijose. 
Ind
eks
as 

Tvarkymo zonos pavadinimas ir 
apibūdinimas 

Užstatymas 
(rekomenduojami užstatymo tipai) 

Schema 

T1 Neurbanizuojama zona 
 
Neurbanizuojamos, gamtinės 
teritorijos 

Užstatymas negalimas  

T2 Didesne dalimi neurbanizuojama 
zona 
 
Neurbanizuojamos teritorijos, 
kuriose galimi pavieniai statiniai, 
sodybos 

Atskirai stovintys pastatai  

T3 Neintensyviai urbanizuojama 
zona 
 
Priemiestinio tipo, daugiausia 
mažaaukščiais pastatais 
užstatomos teritorijos 

Sodybinis, vienbučių blokuotas, 
miesto vilų užstatymas, atskirai 
stovintys pastatai 

 
 
 
 
 

T4 Intensyviai urbanizuojama zona 
 
Vidutiniu dominuojančiu tankumu 
užstatomos teritorijos 
 

Vienbučių blokuotas, miesto vilų, 
laisvo planavimo, perimetrinis 
užstatymas, atskirai stovintys pastatai 

 
T5 Labai intensyviai urbanizuojama 

zona 
 
Tankiai užstatomos miesto 
pocentrių teritorijos 
 

Miesto vilų, laisvo planavimo, 
perimetrinis užstatymas, atskirai 
stovintys pastatai 

 
T6c Labai intensyviai urbanizuojama 

miesto centro zona 
 
Tankiausiai užstatomos miesto 
centro teritorijos 

Miesto vilų, perimetrinis,  aukštybinis 
užstatymas, atskirai stovintys pastatai 

 
T6 Intensyviausiai urbanizuojama 

zona 
 
Tankiausiai užstatytos, aukštybinių 
pastatų  teritorijos 
 

Perimetrinis, aukštybinis užstatymas, 
atskirai stovintys pastatai 
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1.1. pav. tęsinys.  Kraštovaizdžio tvarkymo zonos užstatymo teritorijose. 
 
2. Siekiami zonų rodikliai  

 T1 Neurbanizuojama zona 
Rajonai ir kvartalai. 
Zonos rajonai ir kvartalai – tai  miško kvartalai ir kitos gamtinės teritorijos. 
Pageidautina, kad teritorijų formos (konfigūracija) išlaikytų natūralų 
topografijos užduodamą plastiškumą. Želdynų ir atvirų erdvių kompozicija 
laisva, vengiama geometrizavimo, dirbtinių ašių formavimo. Siekiama, kad 
kvartaluose dominuotų vietinė augmenija. 
Koridoriai ir trasos. Siekiama išlaikyti (kur reikalinga - atkurti) takų, kelių 
savaiminę, plastišką konfigūraciją ir išraišką, natūralumą. 
Pakraščiai ir Orientyrai. Siekiama, kad orientyrais šioje zonoje taptų 
gamtiniai elementai ir reginiai – miško, topografijos išraiškingi fragmentai, 
arba tokios išraiškos, medžiagiškumo objektai. Jų išdėstymas neturi būti 
mechaniškai pasikartojantis.  
Mazgai. Aikštelių forma laisva, išdėstymas nesikartojantis mechaniškai,  
įrengiamos gamtinės išraiškos medžiagomis. 
Užpildai. Siekiama, kad užpildų forma, išdėstymas, medžiagiškumas būtų 
maksimaliai gamtiškas. 

 
2.1. pav. Nuotrauka 

T2 Didesne dalimi neurbanizuojama zona 
Rajonai ir kvartalai. 
Pageidautina, kad formos išliktų netaisyklingos, elementų dėstymas 
neordinarus, užpildančių elementų medžiagiškumas natūralus. Maksimaliai 
stipriai atkartojama, tausojama vietos topografija. 
Koridoriai ir trasos. Konfigūracija daugiau plastiška, elementų dėstymo 
kompozicija ir medžiagiškumas – artimas natūraliam. 
Pakraščiai ir orientyrai.  Atskiri objektai įkomponuojami želdynų fone taip, 
kad nedominuotų gamtiškoje aplinkoje, derinant išraišką meninėmis 
priemonėmis. Siekiama, kad vaizduose, perspektyvose nedominuotų 
miestiškos išraiškos elementai. 
Mazgai. Forma daugiau netaisyklinga, elementų dėstymo kompozicija ir 
medžiagiškumas – artimas natūraliam. 
Užpildai. Siekiama kad užpildai pasižymėtų plastiška forma, neformalia 
dėstymo kompozicija, natūraliomis medžiagomis. 

 
2.2.1.pav.  Nuotrauka 

 
2.2.2. pav. Modelis 

T7 Specializuotai užstatoma zona 
 
Specializuotų kompleksų 
(gamybinių, visuomeninių ir kt.) 
teritorijos 

Laisvo planavimo, perimetrinio, 
aukštybinio, pramonės ir inžinerinės 
infrastruktūros teritorijų užstatymas, 
atskirai stovintys pastatai   
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T3 Neintensyviai urbanizuojama zona 
Rajonai ir kvartalai. 
Siekiama, kad kvartalų grupės forma ir kompozicija pasižymėtų savitais, 
neordinariais elementais (sklypų dydžio įvairove, atskirųjų želdynų salomis), 
vengiant mechaniško, niveliuojančio sklypų užstatymo formos multiplikavimo. 
Respektuojama vietos topografija, charakteris. Užstatymo masė meninės 
išraiškos priemonėmis turi būti skaidoma smulkiam mažaaukščiui užstatymui 
būdingomis proporcijomis. 
Koridoriai ir trasos. 
Siekiama, kad koridoriai ir trasos zonoje pasižymėtų intymiu charakteriu, 
nuramintu eismu, vizualiniu perspektyvų ir išklotinių uždarumu. Reikalinga, 
kad trasos pasižymėtų mažiausia dviem iš šių savybių: konfigūracijos 
plastiškumas, gatvės elementų dėstymo neformali kompozicija,  įrengimo 
medžiagų natūralumas, dalinimo, skaidymo smulkumas. 
Pakraščiai ir orientyrai. 
Siekiama, kad pakraščiai pasižymėtų harmoninga forma, pakankamu 
detalizacijos laipsniu, kartu išvengiant monotonijos, mechaniško vienodų 
elementų kartojimo didesniu nei 200 m. atstumu. Reikalinga, kad pakraščiai 
pasižymėtų mažiausia dviem iš šių savybių: silueto plastiškumas, orientyrų ir 
akcentų dėstymo neformali kompozicija,  įrengimo medžiagų natūralumas, 
dalinimo, skaidymo smulkumas. Miestiškais orientyrais akcentuojamos 
kryptys link intensyvesnio užstatymo ir pagrindinių miesto gatvių, gamtiškais 
elementais, želdynų grupėmis, stebėtojai orientuojami į miesto žaliasistemę, 
gamtines, neurbanizuotas teritorijas. 
Mazgai. 
 Reikalinga, kad mazgai pasižymėtų mažiausia dviem iš šių savybių: 
konfigūracijos plastiškumas, neordinarumas, elementų dėstymo neformali 
kompozicija,  įrengimo medžiagų natūralumas, struktūros smulkus pobūdis. 
Užpildai. 
Reikalinga, kad užpildai pasižymėtų mažiausia dviem iš šių savybių: formos, 
silueto plastiškumas, neordinarumas, sandaros elementų neformali 
kompozicija,  išpildymo medžiagų natūralumas. 

 
2.3.1. pav. Nuotrauka 

 
 
2.3.2. pav. Modelis 

 
 
2.3.3. pav. Nepageidaujamas modelis 
(kuomet nėra viešų, neužstatytų 
erdvių) 

T4 Intensyviai urbanizuojama zona 
Rajonai ir kvartalai. 
Kvartalų forma ir sandaros kompozicija reikalinga labiau ordinari, 
geometrizuota, galimi didelių gabaritų vientisi užstatymo masės fragmentai 
(pastatai), stambūs lakštiniai, dirbtinių medžiagų apdailos elementai. 
Koridoriai ir trasos. 
Trasų konfigūracija turi būti atraktyvi pėstiesiems, darniai (priderinant 
meninės išraiškos priemonėmis) papildyti bendrą kvartalų grupės 
(mikrorajono) kompozicijos ir įrengimo išraiškos sumanymą. 
Pakraščiai ir orientyrai. 
Reikalingas harmoningas kvartalų grupės siluetas, kampų ir įeigų 
akcentavimas, pažangių technologinių, meninių, medžiaginių ir kt. sprendimų 
pristatymas. Atvirų erdvių pakraščiais formuojamas priimtinas uždarumas. 
Mazgai. 
Siekiama labiau kompaktiškų atvirų erdvių, pritaikytų pėstiesiems. Erdvių 
formos, taip pat sudėtinės struktūros turi būti perskaitomos, neklaidžios. 
Įrengimas turi atspindėti kvartalų grupės (mikrorajono) charakterį, 
kompozicines ir medžiagines savybes. 
Užpildai. 
Formos labiau geometrizuotos, dėstymo kompozicija nesudėtinga, 
medžiagiškumas šiuolaikiškas, priderintas prie mikrorajono charakterio. 

 
2.4.1. pav. Nuotrauka  
 
 

 
2.4.2. pav. Modelis A 

 
UAB NDP  54 

 



Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo  
specialusis planas 

 

 
2.4.3. pav. Modelis B 

T5 Labai intensyviai urbanizuojama zona 
Rajonai ir kvartalai. 
Reikalinga ordinari, geometrizuota forma ir vidinės struktūros kompozicija. 
Galimi iki pusės kvartalo dydžio visiško užstatymo vienu statiniu arba 
sublokuotais pastatais fragmentai (reikalinga vidinė kvartalo erdvė). Apdailos 
medžiagos derinamos kvartale tarpusavyje, galimos didelių gabaritų, dirbtinių 
medžiagų apdailos elementai. 
Koridoriai ir trasos. 
Labiau ordinari, geometrizuota konfigūracija ir elementų dėstymo 
kompozicija.  
Pakraščiai ir orientyrai. 
Reikalinga harmoninga vizualinių erdvių išklotinių kompozicija, harmoningas 
apdailos medžiagų jose derėjimas. 
Mazgai. 
Labiau ordinari, geometrizuota konfigūracija ir elementų dėstymo 
kompozicija. 
Užpildai. 
Geometrizuotos, lakoniškos formos ir nesudėtinga elementų sąranga, 
dirbtinės arba apdirbtos medžiagos. 

 
2.5.1. pav. Nuotrauka 

 
2.5.2. pav. Modelis A 

 
2.5.3. pav. Modelis B 

 
2.5.4. pav. Nepageidaujamas modelis 
(kuomet nėra viešų neužstatytų erdvių) 
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T6c Intensyviausiai urbanizuojama istorinio centro zona 
Rajonai ir kvartalai 
Kvartalų forma, kompozicija ir medžiagiškumas išryškina ir tęsia istoriškai 
susiklosčiusią struktūrą, ją harmoningai papildydami. 
Koridoriai ir trasos. 
Trasų konfigūracija, kompozicija ir medžiagiškumas išryškina ir tęsia 
istoriškai susiklosčiusią struktūrą, ją harmoningai papildydami. 
Pakraščiai ir orientyrai. 
Meninės išraiškos priemonėmis derinami prie vertingo istoriškai 
susiklosčiusio charakterio, ten, kur neprieštaraujama paveldo apsaugos 
reikalavimams, papildoma naujais kokybiškais sprendimais. 
Mazgai. 
Formuojami istoriškai pagrįstose vietose. Meninės išraiškos priemonėmis 
forma, elementų dėstymo kompozicija ir įrengimo medžiagiškumas derinami 
prie istoriškai charakteringų Klaipėdai sprendimų, juos pratęsiant ir papildant 
pažangiais, šiuolaikiškais sprendimais, kur tai neprieštarauja paveldo 
apsaugos reikalavimams. 
Užpildai. 
Forma, dėstymo kompozicija ir medžiagiškumas meninėmis priemonėmis  
derinami prie istoriškai susiklosčiusio charakterio, vengiant tipinių 
pseudoistorinių elementų multiplikavimo. 

 
2.6.1. pav.  Nuotrauka 
 

 
2.6.2. pav. Modelis  

T6 Intensyviausiai urbanizuojama zona 
Rajonai ir kvartalai. 
Kvartalų forma ir jų struktūra aiški, lakoniška, pėstiesiems patarukli, galimas 
visiškas kvartalų užstatymas (numatant būtiną želdinimą kituose užstatymo 
lygiuose. Formos lakoniškos, bet turtingos detalėmis. 
Koridoriai ir trasos. 
Aiškios konfigūracijos, stipriai integruoti į susisiekimo tinklą, elementų 
dėstymas ir  medžiagiškumas neįkyrus, suprantamas pėstiesiems. 
Pakraščiai ir orientyrai. 
Formos lakoniškos, bet turtingos detalėmis. Reikalinga, kad pakraščiai 
maksimaliai humanizuotų aplinką funkciniu gyvybingumu, želdiniais, gerbūviu 
ir pan. 
Mazgai. 
Geometrizuoti, atsparių dangų, pritaikyti maksimaliai universaliam naudojimui  
Užpildai. 
Lakoniškų formų, pažangių technologijų ir išpildymo medžiagų. 

 
2.6.3. pav. Nuotrauka 

 
2.6.4. pav. Modelis A 

 
2.6.4. pav. Modelis B 
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T7 Specializuotai užstatoma zona 
Specialūs reikalavimai nekeliami, šių teritorijų pakraščių užstatymas, 
tvarkymas turi būti meninės išraiškos priemonėmis derinamas  prie gretimų 
teritojų pakraščių, prie bendro rajono charakterio. 

 
2.7.1. pav.  Nuotrauka 

 
2.7.2. pav. Modelis 

 
 Tankinamos teritorijos  

T3 - T5 
T4 - T5 
T7 - T5 

Prioritetiškai tankinamos miesto teritorijos. Neintensyviai, intensyviai 
urbanizuojamų bei  specializuotai užstatomų teritorijų dalys prie 
suplanuotų pagrindinių miesto gatvių ir magistralių. Reikalinga 
intensyviu užstatymu formuoti gatvių uždarumą ir sienas. Derinamos 
abiejų zonų (atitinkamai T3, T4, T7 ir T5) savybės. 

 

T4 - T6 
T5 - T6 
T7 - T6 

Prioritetiškai tankinamos miesto teritorijos. Intensyviai, labai intensyviai 
urbanizuojamų bei specializuotai užstatytomų teritorijų dalys prie 
suplanuotų pagrindinių miesto gatvių ir magistralių. Reikalinga 
intensyviausiu užstatymu formuoti pažangaus, sėkmingo šiuolaikinio 
didmiesčio įvaizdį ir turinį. Derinamos abiejų zonų (atitinkamai T4, T5, 
T7 ir T6) savybės. 

 

 
 
3. Teritorijų užstatymas (urbanizavimas)  
 3.1. Užstatymo struktūra formuojama taip, kad miestas atitiktų 
sveiko miesto kriterijus, būtų mažinamas judėjimo automobiliais poreikis, miestas 
išlaikytų racionalų kompaktiškumą. Tuo tikslu siekiama funkcijų įvairovės ir gero 
objektų pasiekiamumo, pirmiausia ekologiškai pagrįstais susisiekimo būdais. 
 Užstatymu siekiama formuoti tokią struktūrą, kuri tenkintų saugaus 
ir patogaus kasdienio gyventojų aptarnavimo ir rekreacijos poreikius, privalomų 
įrengti atskirųjų želdynų sistemos formavimo poreikius ir žmonių galimybes šiuos 
objektus pasiekti. Siekiama tokios struktūros, kad gyventojai daugumai savo 
kasdienių poreikių tenkinti neturėtų kirsti magistralinių gatvių, arba šios būtų tam 
pritaikytos ir saugios. 
 Teritorinių vienetų (kvartalų grupių ir rajonų vidinių ryšių ir erdvių 
sistema turi formuoti kompoziociškai išbaigtas struktūras). 

Užstatymo struktūros formavimo 
tikslai ir uždaviniai 
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3.1. pav.  Klaipėdos urbanistinės plėtros  karkaso schema. Urbanistinę plėtrą stimuliuojantys ryšiai – plėtros ašys: A – 
Taikos pr., Tiltų g., Manto g., Medelyno g.; B - Liepų g.; C – Baltijos pr., Vilniaus pl.; D – Smiltelės g.; E – Klaipėdos g. 
 
 
 

 
 
3.2. pav.  UAB „Sweco Lietuva“ 2007 - 2013 m. Klaipėdos bendrojo plano stebėsenos apimtyje pateiktame 
apibendrintame miesto plėtros tendencijų vertinime pasiūlyta miesto struktūros formavimo principų schema. A, B, C, D – 
pagrindiniai miesto centrai.  
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 3.2. Atsižvelgiant į linijinę miesto struktūrą, mieste siekiama 
palaikyti aptarnavimo centrų ir miesto pocentrių sistemą. Pagrindinis pocentrių 
dėstymo kriterijus – galimybė juos pasiekti pėsčiomis, nenaudojant automobilio. 
Nustatyta, kad psichologinė ėjimo pėsčiomis riba siekia apytikriai  10 min. kelio, t.y. 
ėjimas apie 700 m. atstumu. Toks atstumas neviršytinas tarp mikrorajonų kasdienio 
aptarnavimo centrų. Aukštesnio lygmens centrai turi būti vystomi integruojant 
viešojo transporto stotis ir stoteles, persėdimo mazgus. Atstumai tarp rajoninės 
reikšmės centrų  neturėtų viršyti 1500 m. Atstumai tarp makrorajoninių centrų 
(miesto pocentrių) neturėtų viršyti 3 000 m. Siektina, kad aptarnavimo centrai ir 
miesto pocentriai formuotusi prie magistralinių gatvių, taip mažinant tranzitinio 
eismo poreikį kvartalų viduje. 
 
 3.3. Teritoriniuose miesto vienetuose, pradedant kvartalų grupe 
(mikrorajonu), siekiama suformuoti tokius vietinius aptarnavimo centrus, kurie ne tik 
atliktų utilitarią gyventojų aprūpinimo kasdienio poreikio prekėmis ir paslaugomis 
funkciją, bet turėtų ir vietos bendruomenę buriančių, ir jos vertybes pristatančių 
savybių. Tam tikslui formuojamos viešos reprezentacinės erdvės, papildančios 
utilitarius prekybos, paslaugų, rekreacijos centrus.  
 Centruose reikalingas bendras kompozicinis sumanymas, 
pageidautina, ansambliškumas. Mažiausi reikalavimai būtų – meninėmis 
priemonėmis išskirti vieną aplinkos elementą (pastatą ar erdvę), kuris taptų 
orientyru, centro dominantu. Svarbiausi elementai turi būti pabrėžti socialiniu 
(bendruomeniniu) turiniu. Būtina centrų pastatų ir erdvių vienybė, kuri pasiekiama: 
mastelio vientisumu ir darnumu, derančiu kontrastu aplinkiniam užstatymui, 
išraiškingais erdvių proporcijų santykiais. Mastelis turi remtis žmogaus dydžiu, 
proporcijomis, judėjimo ergonomika.  
 Prieš visuomenei svarbius pastatus reikalinga formuoti erdves, iš 
kurių būtų patogu juos stebėti, erdvės parametrus parenkant pagal žmogaus 
stebėjimo kampo galimybes.  
 Mažoji architektūra ir aplinkotvarkos įranga šiose teritorijose turi 
kurti vizualiai vientisą aplinką, stiprinti vietos charakterį, vertybes. 
 Miesto pocentrių aplinkoje, ypatingai pėsčiomis pasiekiamu 
atstumu, skatintinas didelio urbanizavimo intensyvumo morfotipas. Monofunkcinis 
teritorijų naudojimo būdas gali būti išlaikomas toliau nuo miesto sistemos ryšio trasų 
– susisiekimo magistralių. Siekiant maksimaliai išnaudoti infrastruktūros įrengimo ir 
palaikymo kaštus, multifunkcinis, universalus teritorijų naudojimo būdas pirmiausia 
reikalingas prie šių trasų. 
 
 3.4. Pramonės ir verslo teritorijos plėtojamos, kuriant savitus, bet 
pagal tuos pačius principus optimalius vietų  kraštovaizdžius.  
 Uosto infrastruktūros teritorijos, esančios istorinėse miesto dalyse, 
vystomos atsižvelgiant į kultūros paveldo išsaugojimo poreikius. Kuriamas 
užstatymas turi atsižvelgti į panoramų, siluetų poveikį miestui, nedominuoti 
aplinkoje. 

Centrų ir pocentrių sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrų modeliavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramonės ir verslo teritorijos 
 
 
 
 

 3.5. Plėtros ir tvarkymo reglamentavimu kraštovaizdžio zonose 
siekiama racionaliai panaudoti egzistuojančius vietos gamtinius, ekonominius, 
socialinius 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).  
 
 3.6. Aukščiausio urbanizacijos intensyvumo (T5-T6) zonos 
vystomos centrinėje miesto dalyje, ir  prie pagrindinės urbanistinės plėtros ašies 
(Vilniaus pl.) rytų kryptimi. Siekiant maksimaliai efektyvaus investuotų resursų 

Miesto tankinimas 
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panaudojimo, rekomenduojama didinti urbanizacijos intensyvumą pagrindinių 
susisiekimo trasų urbanizuojamoje aplinkoje. Šių trasų funkcionalumo didinimui, 
aplinkos tvarkymui ir jas formuojančio užstatymo tobulinimui tikslinga rengiant 
teritorijų vystymo gaires, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, 
rekomendacijas ir pan., tikslinti zonų reglamentus, ribas, formuluoti konkrečiai 
vietovei taikytinas kraštovaizdžio tvarkymo rekomendacijas. 
 
 3.7. 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. 
 
 3.8. 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 pav. 3.3.). Jie apsprendžami teritorijų planavimo dokumentais, atsižvelgus 
į kiekvienos teritorijos savybes, siekiant aplinkos vaizdo harmoningos vienovės ir 
balanso. Rekomenduojama, kad kvartalų kraštinių ilgiai neviršytų 60 - 100 m. 
(išimtys taikytinos ypatingo architektūrinio - meninio sprendimo atvejais). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Užstatymo tipai 
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3.3. pav. Kraštovaizdžio tvarkymo zonose leistini teritorijų naudojimo ir užstatymo tipai, didžiausio leistino sklypų 
užstatymo tankio ir intensyvumo reikšmės 
 Gyvena-

moji 
teritorija, 
Vienbučių 
ir dvibučių 
gyvena-
mųjų 
pastatų 
teritorija, 
Sodininkų 
bendrijų 
teritorija 

Mišri 
gyvena-
moji 
teritorija  

Mišri 
centro 
teritorija  

Paslaugų 
teritorija 

Sociali-
nės 
infrastruk-
tūros 
teritorija 

Speciali-
zuotų 
komplek-
sų 
teritorija 

Pramo-
nės ir 
sandėlia-
vimo 
teritorija 

Inžineri-
nės 
infrastruk-
tūros 
teritorija 

 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 

 
 
3.3. pav.  tęsinys 
Pasta
tų a. 
sk. 
(vnt.) 

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas 
PP - Perimetrinis ar laisvo planavimo užstatymas 
ASP – atskirai stovintys pastatai 

 GG GM GC PA SI SK PR TI 
 PP ASP  ASP  ASP  ASP  ASP  ASP  ASP  ASP 
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: 
• Lentelėje vartojamos sąvokos ir reikšmės nustatytos LR AM 2014-02-02 

įsakymu   D1-17 patvirtintose planavimo normose. 
• Teritorijų naudojimo tipai nurodyti urbanizuojamose teritorijose. 
• Teritorijų naudojimo tipai neurbanizuojamose teritorijose: M - Miškai ir 

miškingos teritorijos; V – Vandenys. 
• Urbanizuojamų, neužstatomų teritorijų naudojimo tipai leistini visose T1-T7 

tvarkymo zonose. 
Sutrumpinimai: 

• 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 – 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; 
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- pagal istorinių ir natūrinių tyrimų duomenis atkuriant vertingą buvusią 
urbanistinę struktūrą. 

Užstatymo tipai (tęsinys) 

 
AU - Aukštybinių pastatų 
 

 

 
PII - Pramonės, infrastruktūros 
 

 

 
ASP - Atskirai stovinčių pastatų 

 
 
4. Susisiekimo sistema  

 4.1. Miesto gatvės yra labai svarbus miesto kraštovaizdžio 
elementas, kurio paskirtis nėra vien utilitari susisiekimo funkcija. Pagal naudojimo 
pobūdį skiriami skirtingi gatvių charakteriai, todėl teisės aktais reglamentuota  gatvių 
klasifikacija gali būti nepakankama.  

 
 
 4.2. Miestą dalinančios susisiekimo trasos, magistralės tuo pat metu 
yra miesto dalis skiriančios ir jungiančios erdvės. Intensyvaus eismo trasos, 
tampančios kliūtimis pėsčiųjų judėjimui, tampa socialinio teritorijų dalinimo pagrindu. 
A, B, C1 kategorijų gatvės yra pavojingos kliūtys susisiekimui pėsčiomis, todėl 
siekiama, kad jos taptų teritorinių bendruomenių ribomis.   
 Miesto gatvės yra miesto viešųjų erdvių tinklo dalis , jose susikerta 
skirtingi verslo, susisiekimo poreikio, poilsio, reprezentacijos ir kt. interesai. 
Sėkmingam gatvių tvarkymui tikslinga vadovautis specializuotomis studijomis, 
galinčiomis perteikti pažangias gatvių tvarkymo praktikas. 
 4.3. Kraštovaizdžio gatvėse tvarkymu reikalinga apjungti gretimų 
kraštovaizdžio tvarkymo zonų savybes, puoselėjant gatvės erdvės išraiškos 
vientisumą. 

Gatvių charakterio tipai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. pav. Gatvių skirstymas 
pagal naudojimo pobūdį 
 
Gatvių naudojimo 
tobulinimas 
 
 
 
 
 
 
 
Kraštovaizdžio gatvėse 
tvarkymas 
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4.2. pav.  Kraštovaizdžio tvarkymo zonos gatvių ir upių trasose. 
M1 Užmiesčio magistralės 

Pagrindinių susisiekimo 
magistralių neurbanizuojamose 
teritorijose trasos 

Užmiesčio kelio tipas, kur prioritetiškai 
slopinamas magistralės vizualinis poveikis 
gamtinei aplinkai. 

 

M2 Miesto greito eismo gatvės Greito eismo gatvės tipas, kur prioritetiškai 
gerinamos transporto eismo sąlygos. 
 

 

M3u Miesto miškų keliai Užmiesčio greitos eismo magistralės, kur 
prioritetas – greito eismo susisiekimo 
infrastruktūros plėtra. 

 

M3 Miesto komercinės gatvės Centrinių miesto gatvių tipas, kur 
prioritetiškai didinamas trasos 
panaudojimo multifunkciškumas. 

 

M4 Gyvenamosios gatvės Nuraminto eismo gatvės tipas, kur kuriama 
saugi bendruomenės vieša erdvė. 

 

U1 Ekstensyviai naudojamos upės Želdynų dominuojamoje aplinkoje pratekančios Danės ir Smeltalės upių dalys 

U2 Intensyviai naudojamos upės Užstatymo dominuojamoje aplinkoje pratekančios Danės ir Smeltalės upių 
dalys 

 
M1 Užmiesčio magistralių gretimybėje esantis užstatymas ir kiti elementai turi 

reprezentuoti pažangaus, klestinčio miesto įvaizdį, kryptingai formuojant 
pakraščius, panoramas, reginius, siluetą. 

 

M2 Miesto greito eismo gatves pritaikomos greitam susisiekimui, supaprastinant 
formą, elementų dėstymą, parenkant pažangiausias susisiekimui  įrangos 
medžiagas ir gaminius. 

 

M3u Siekiama išlaikyti plastišką konfigūraciją, neformalizuotą elementų (pakelės 
akcentų, orientyrų) išdėstymą, gamtiškai atrodančias įrengimo medžiagas ir 
gaminius. 

 

M3 Miesto komercines gatves siekiama pritaikyti pėstiesiems, verčiant 
viešosiomis erdvėmis. Tam palaikoma pėstiesiems atraktyvi, nemonotoniška 
konfigūracija, elementų dėstymo forma ir medžiagiškumas. Kryptingai 
formuojami orientyrai ir gyvybingi pakraščiai. 

 

M4 Gyvenamose gatvėse siekiama sukurti pėstiesiems, jų aktyvumui skirtas, 
interjerinio pobūdžio erdves, nuraminti eismą, didinti saugumą, 
bendruomenių tapatumą ir saugumą. 
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 4.4. Gatvių M2, M3u, M3, M4 erdvių sutvarkyme prioritetas 
teikiamas pėstiesiems 

       Gatvių tvarkymo prioritetai 

    
4.3. pav. Pėsčiųjų prioritetas. 

 4.5. Visose gatvėse, trasose svarbu užtikrinti jungčių rišlumą, taip 
skatinant judėjimo pėsčiomis ir dviračiais aktyvumą. 

                      Trasų rišlumas 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 

 
D 

4.4. pav. Trasų rišlumas. A – gatvių trajektorijos turi būti tęsiamos, B – susisiekimas „tinklu“ efektyvesnis, nei C ir D 
– susisiekimo „medžiu“ (C – dažnesnio greičio viršyjimo nuraminto eismo gatvėse tikimybė, D – didesnė transporto 
grūsčių prie gatvių medžio šaknies tikimybė). 
 
 4.6. Trasos turi pasižymėti erdvių įvairove, kaita, atspindinčia 
gretimų teritorijų charakterius ir efektyviai pristatančia miesto audinį, jo struktūrą, 
padedančia orientuotis ir priverčiančia vairuotojus pasirinkti saugų greitį, atitinkantį 
vietovės apgyvendinimo (urbanizavimo) laipsnį.  

             Trasų vaizdingumas 

 
4.5. pav. Trasų vaizdingumas. 
 4.7. Gatvių pritaikymas pėstiesiems turi apimti: - jų tinko rišlumą ir 
patogius vaikščiojimui kvartalų dydžius, - gatvės erdvės uždarumo formavimą, - 
pakraščių aktyvumo formavimą, dangų ir kitos aplinkotvarkos įrangos bei gerbūvio 
patrauklumo pėstiesiems formavimą. 

        Pritaikymas pėstiesiems 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

4.6. pav. Pritaikymas pėstiesiems. A - tinko rišlumas ir patogūs vaikščiojimui kvartalų dydžiai, B - gatvės erdvės 
uždarumas, C - pakraščių aktyvumas, D -dangų ir kitos aplinkotvarkos įrangos bei gerbūvio patrauklumas pėstiesiems. 
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 4.8. Šaligatvis prie užstatymo turi būti skiriamas į naudotojų zonas ir 
tvarkomas naudojimo efektyvumui užtikrinti ir didinti. 

      Šaligatvio skirstymas 

 
 

 
4.7. pav.  Šaligatvio skirstymas. 1- pastato naudojimo juosta, 2 – tranzitinio judėjimo juosta, 3 – aplinkotvarkos elementų 
juosta, 4 – dviračių eismo juosta (jei tokia numatoma). 
 
U1 Upių dalys, kuriose leidžiamas plaukiojimo priemonių ilgalaikis stovėjimas ir 

ne laivybos sezono metu. 
Tokios priemonės savo dydžiu, forma, sąrangos kompozicija ir 
medžiagiškumu turi būti integralia upės dalimi, išraiška turi  būti būdinga 
laivams, kartu derėti prie aplinkinio užstatymo charakterio, jo nestelbti.,  
atkartoti dominuojančio aplinkinio užstatymo laikmečio detales ir kitas 
savybes. 

 

U2 Upių dalys, kuriose leistinas plaukiojimo priemonių ir jų sustojimui reikalingos 
mobilios įrangos buvimas tik plaukiojimo sezono metu. 

 

 
 
5. Želdynų sistema, žaliasistemė  

 5.1. Klaipėdos želdynų sistema formuojama remiantis Atskirųjų 
rekreacinės paskirties želdynų plotų normomis (patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007-12-21 d. įsakymu Nr. D1-694). Formuojama hierarchinė 
Klaipėdos miesto želdynų sistema, kurią sudaro: 

• Vetiniai želdynai. Kvartalų grupių, kurias formuoja aptarnaujančios 
gatvės (C kategorijos gatvės, nustatytos miesto bendruoju planu, vietomis – 
geležinkelis, upė, marios) atskirieji želdynai (kvartalų grupių gyventojų poreikiams). 

• Rajoniniai želdynai. Rajonų, kuriuos riboja pagrindinės ar greito 
eismo gatvės (A ir B kategorijų gatvės, nustatytos miesto bendruoju planu, vietomis 
- geležinkelis). atskirieji želdynai. (rajono gyventojų poreikiams), 

• Centriniai želdynai. Pagrindinių miesto miškų (Smiltynės, Girulių) 
masyvų ir Žardės neurbanizuojamos aplinkos pagrindu formuojami bendramiestinės 
reikšmės želdynai (viso miesto 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.  
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5.2. 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.). 

 
5.3. 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). 

 
5.4. Netolygų želdynų pasiskirstymą mieste turi kompensuoti 

žaliosios želdinių jungtys. Tai gali būti atskirasis želdynas „žalioji jungtis“, linijinių 
želdinių juosta infrastruktūros koridoriuje, pesčiųjų – dviračių takas, aikštė ar kita 
vieša, nemotorizuotam eismui skirta erdvė, kurioje reikšmingą dalį (bent 1/3) 
sudarytų bet kokie želdiniai.  

Pagrindiniams, centriniams želdynams sujungti formuojama 
dominuojančiai želdiniams skirtų teritorijų juosta – „žaliasis kanalas“ šiaurės - pietų 
kryptimi, taip pat  Danės upe, bei buvusių senamiesčio gynybinių įtvirtinimų žiedu – 
iki piliavietės ir marių. Juosta nėra numatoma kaip ištisai želdiniais užimta žemė, 
bet kaip susijusių viešo naudojimo erdvių, kuriose želdynai dominuoja, sistema. 
Želdynai skirti būti gyventojų ekologinio, rekreacinio aktyvumo centrais, apjungia 
taip pat kitas atviras, viešo naudojimo erdves (aikštes, pėsčiųjų takus ir pan.) 
Konkretūs „Žaliojo kanalo“ tvarkymo sprendiniai detalizuojami specializuotais 
projektais, atsižvelgiant į konkrečiai vietai taikomus apribojimus ir tvarkymo 
režimus. 
 Želdynų jungtys formuojamos kaip „žaliosios jungtys“, 
žaliasistemės dalis. 
 

5.5. Vietinių, kasdienio lankymo želdynu dėstymu siekiama 
apsaugoti juos nuo magistralinių gatvių triukšmo, orientuojant į nuramintą vidinę 
kvartalų, jų grupių aplinką. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. pav. Želdynų hierarchinė 
sistema 
 
 
 
 
 

 
 
5.2. pav. Vietinis želdynas 
kvartalų grupėje 
 
 
 

 
 
5.3. pav. Rajoninis želdynas 
kvartalų grupių apsuptyje 
 
 
 
 
 

 5.6. Magistralių želdinimas. Reikalinga želdiniais formuoti, apibrėžti 
magistralinių gatvių trasas, taip sumažinant triukšmą, kitą taršą ir pagerinant 
derėjimą miesto kraštovaizdyje. Pavyzdys pateiktas pav. 5.4. 
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5.4. pav. Magistralių želdinimas 
 
 5.7. Miesto žaliasisteme atskirieji želdynai, lankytini paveldo ir kt. 
kompleksai, kitos viešos erdvės apjungiamos į žaliasistemę. Rekomenduojamas 
jungčių, sutampančių su susisiekimo trasomis, želdinimas pateiktas pav. 5.5. 

                  Želdynų jungtys 

  
A B 

  
C                   D 

 

 
E 

 
F 

 
G 

5.5. pav. Želdynų jungčių įrengimas miesto susisiekimo trasose – žaliasistemės formavimas. A, B, C, D – gatvių 
želdinimas. Želdinimas didelio uždarumo erdvėse: E – labai didelis uždarumo laipsnis, papildomas želdinimas 
nereikalingas, F – stiprus uždarumo laipsnis, galimas papildomas želdinimas, G -  vidutinis uždarumo laipsnis, 
rekomenduojamas papildomas želdinimas. 
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5.8. Uosto daromos įtakos gyvenamąjai aplinkai mažinimui visu uosto 
teritorijos pakraščiu, 300 m. atstumu siekiama didinti želdinių ir jų jungčių skaičių, 
plotą. Esant pagrindimui, želdynai šiose teritorijose prie uosto gali būti skiriami 
trūkstamų želdynų uosto žemėje kompensavimui. 

 
 5.9. Mažoji miesto architektūra ir aplinkotvarkos įranga šiose 
teritorijose turi darniai stiprinti ir pabrėžti gamtines vertybes. Žaliojo tinklo dalys, 
patenkančiose į skirtingo urbanizacijos intensyvumo teritorijas, formuojamos pagal tų 
teriotijų, kuriose jos yra tvarkymo nuostatas, naudojant atitinkamo technogeninio 
poveikio lygio tvarkymo priemones. 
 
  5.10 Siekiama, kad saugomos gamtinės ir kultūros paveldo teritorijos 
darniai įsilietų į kuriamą  žaliosios infrastruktūros tinklą. Saugomų gamtinių teritorijų 
tinklo pagrindu formujamas gamtinis karkasas, jo tvarkymas turi stiprinti gamtinio 
natūralumo išraišką kraštovaizdyje. 
 
 5.11. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijos tvarkomos 
atsižvelgiant į objekto charakterį, siekiama, kad jis taptų kompozicinio vietovės 
tvarkymo idėjų pagrindu, didėtų jo jo supratimas ir svarba vietoje gyvenančiai 
bendruomenei. 

 

 
 
 

 
 
5.6. pav. Klaipėdos gamtinių ryšių plėtros schema. Gamtinių elementų vystymą stimuliuojantys svarbiausi ryšiai – 
pagrindinės želdynų jungčių plėtros ašys: 1 – Danės upės koridorius (1a – Senamiesčio pylimų žiedo atšaka, 1b - 
Medelyno upelio atšaka) ; 2 – Smeltalės upės koridorius;  3 – „Žaliasis kanalas“; 4 – Žardupės – Stariškių miško 
koridorius;  5 – Bevardžio upelio – Ąžuolyno koridorius; 6 – Purmalės – Ringelio upių koridorius (6a – Kalotės atšaka). 
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5.7. pav. Klaipėdos gamtinių ir urbanistinių sričių plėtrą stimuliuojančių ryšių schema. 1,2,3... – svarbiausi gamtiniai ryšiai 
(jungčių koridoriai); A, B, C ... – svarbiausi urbanistinės plėtros ryšiai. 
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