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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. Bendroji dalis 
1.1.  Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių 

ir sporto įrenginių išdėstymo 
Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir 
senamiestyje schemos (Schema)  
rengimo pagrindas – Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos 
2016-06-30 d. paslaugų sutartis Nr. 
J9-1168 ir jos priedas  - techninė 
specifikacija. 

 Schema yra rengiama Klaipėdos miesto 
senamiesčio ir istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu ir jų vizualinio 
apsaugos pozonio teritorijoms. 
Įvertinus istorinę, kultūros paveldo, 
kraštovaizdžio, esamą urbanistinę ir 
socialinę aplinką bus nustatytos 
tinkamos vietos meninių akcentų, 
vaikų žaidimo aikštelių ir sporto 
įrenginių išdėstymui. 

1.2.  Schema rengiama šioms teritorijoms: 
 1. Kultūros paveldo objekto – Klaipėdos 

miesto senamiesčio (unikalus kodas 
kultūros vertybių registre 16075) ) ir 
jos vizualinio apsaugos pozonio 
teritorijai; 

 2. Kultūros paveldo objekto – Klaipėdos 
miesto istorinės dalies, vad. 
Naujamiesčiu (unikalus kodas 
kultūros vertybių registre 22012) ir 
jos vizualinio apsaugos pozonio 
teritorijai. 

II. Apibendrinta tyrimų medžiaga ir išvados 
 

Vaikų žaidimo, sporto aikštelių ir sporto įrenginių apibrėžimas 
2.1.1.  Vaikų žaidimo aikštelė yra daugiau nei tik supynė ir smėlio dėžė - tai vieta, kur vaikai bendrauja, 

mokosi vieni iš kitų ir iš aplinkos, susipažįsta su juos supančia aplinka, ugdo savo motoriką ir 
bendravimo įgūdžius. Vaikų teisės į poilsį ir laisvalaikį įtvirtintos Jungtinių tautų Vaiko teisių 
konvencijoje, ratifikuotoje Lietuvoje 195-07-03 d. įstatymu. 

2.1.2.  Vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, atsižvelgiant į LR žemės įstatymo nuostatas ir įvertinus 
savivaldybių kompetencijai priskirtas funkcijas, kartu su  ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir 
jaunimo bendrojo lavinimo objektais, parkais, skverais, želdynais priskiriama socialinei 
infrastruktūrai. Sporto ir vaikų žaidimų įranga, įrengta rekreacinėse teritorijose, priskiriama 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pav.1.1. Klaipėdos miesto senamiestis ir istorinė dalis (vad. 

Naujamiesčiu) – užbrūkšniuota, jų vizualinės apsaugos 
zonos riba pažymėta raudonai. 
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rekreacinei infrastruktūrai. Ši infrastruktūra, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, 
planuojama teritorijų planavimo dokumentais. Žaidimų ir sporto įrenginiai taip pat priskiriami 
įvairiems aplinkotvarkos objektams, kartu vadinamiems „mažoji miesto architektūra“.  

 Vaikų žaidimo įrenginiai nėra statiniai, kuriems būtų taikomas LR Statybos įstatymas, tačiau 
nesudėtingiems statiniams priskiriamos ant žemės įrengtos jų aikštelės, jei jos sumontuotos 
statybos vietoje atliekant statybos darbus.  

2.1.3.  Žaidimo aikštelės, įrengiamos viešose vietose, turi atitikti HN 131:2015 „VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS 
IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“, kur viešoji vieta – aikštė, 
parkas, skveras, paplūdimys, daugiabučio namo kiemas, valstybės ir savivaldybių institucijos, 
švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, prekybos, viešojo maitinimo, 
apgyvendinimo, poilsio ir pramogų organizavimo ir kitas paslaugas teikianti įstaiga, taip pat 
teritorija, statinys ar patalpa, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis. 

2.1.4.  Sporto (mankštos) įrenginiai, treniruokliai atvirame lauke nėra statiniai, tačiau kietos dangos 
aikštelės po jais gali būti statiniais. Sporto paskirties inžineriniai statiniai yra sporto aikštynai, 
naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, ir pan.). Kuomet aikštynai neviršija 
10000 kv. m. ploto ir nėra daugiau kaip 1000 stacionarių vietų žiūrovams, sporto aikštelės gali 
būti priskiriamos nesudėtingiems statiniams. Nesudėtingo statinio statybai reikalingi statybą 
leidžiantys dokumentai. 

 Žaidimų ir sporto aikštelės daugiabučių namų kiemuose įrengiamos pagal STR 2.02.01:2004 
Gyvenamieji pastatai reikalavimus (šiuo metu nustatytas mažiausiai 1 kv. m. tokios aikštelės 
plotas 1 butui). 

 Žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių vieta 
2.1.5.  Geroji nagrinėjamų objektų tvarkymo praktika rodo, kad vaikų žaidimo, sporto, meninių akcentų ir 

kitos smulkios miesto aplinkos įrangos dėstymo ir išraiškos klausimai sprendžiami erdvių, 
kurioje jie statomi, tvarkymo koncepcijose. Sisteminiu požiūriu erdvėms nustatomos 
hierarchinės reikšmės, jų tarpusavio ryšiai, reikšminiai tinklai ir komponavimo principai. 
Urbanistinio projektavimo (urban design) priemonėmis tarpusavyje į vieningą meninį 
sprendimą apjungiami apšvietimas, dangų kokybė, želdinimas, pritaikymas neįgaliesiems ir 
pan. klausimai. Klaipėdos viešoms teritorijoms taip pat reikalingi kompleksiniai ir išbaigti 
urbanistinių erdvių meniniai sprendimai. 

2.1.6.  Klaipėdos miesto centrinė dalis išgyvena karo nulemtas transformacijas.  Tradiciškai miesto centro 
erdvė buvusi sudalinta į viešas gatves ir privačius sklypus, sovietmečiu buvo suardyta laisvo 
planavimo metodais. Atsirado erdvių prie daugiabučių, kurių nuosavybę sunku nustatyti. 
Teritorijų planavimo dokumentais iš naujo formuojamos sklypų ribos anksčiau įrengtas 
bendro naudojimo žaidimų aikšteles paverčia kurio nors konkretaus daugiabučio namo 
priklausiniu. Kituose prie esamų daugiabučių formuojamuose sklypuose tradicinės žaidimo 
aikštelės netelpa. Bendro naudojimo (viešų) žaidimo aikštelių poreikis turi būti realizuojamas 
miesto  bendro naudojimo erdvėse, želdynuose. 
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2.1.7.  Klaipėdos miesto kvartalų (rajonų) schema yra nustatytos teritorinių vienetų (mikrorajonų, rajonų) 

ribos, tapatinant jas su pagrindinėmis miesto gatvėmis. Numatoma, kad kiekviename 
mikrorajone (kvartalų grupėje) bus patenkintas gyventojų skaičiui reglamentuotas atskirųjų 
želdynų plotas ir rekreacijos juose poreikis. Klaipėdos miesto mažosios architektūros, 
aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo 
kraštovaizdžio  tvarkymo specialiuoju planu (toliau – Klaipėdos mažosios architektūros 
specialusis planas) tokius želdynus įrengti siūloma arčiau mikrorajono vidurio. Aktyvias 
paslaugų ir prekybos, ūkines ir verslo teritorijas siūloma įrengti arčiau mikrorajonų pakraščių. 
Taip formuojamos reprezentatyvios pagrindinės miesto gatvės ir rekreacinė mikrorajonų 
gilumos aplinka.  

2.1.8.  Šioje Schemoje laikomasi nuostatos, kad daugiabučiams namams priskirtos teritorijos turėtų tapti 
savininkus turinčiais sklypais, todėl jų tvarkymas vykdomas savininkų iniciatyva ir lėšomis, 
vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 ir kitais aktualiais teisės 
aktais. 

Žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių kiekis  
2.1.9. Reikalingas bendro naudojimo žaidimo aikštelių plotas skaičiuojant vienam gyventojui yra 

rekomenduojamas dydis.  Numatoma, kad vaikų iki 7 metų žaidimo aikštelės bus įrengtos 
arčiausiai namų, t. y. daugiabučių kiemuose, vadovaujantis  statybos techniniu reglamentu 
STR 2.02.01:2004 reikalavimais. Viešoms žaidimų aikštelėms 7 – 11 m. vaikams turėtų būti 
skiriama 0,5 kv. m. vienam gyventojui ir jos įrengiamos mikrorajono ribose. Viešoms žaidimų 
aikštelėms 12-17 m. vaikams ir treniruokliams suaugusiems turėtų būti skiriama 0,5 kv. m. 
skaičiuojant vienam gyventojui ir tokios aikštelės įrengiamos skaičiuojamų gyventojų 
gyvenamo rajono ribose.   

2.1.10.  Įvertinant, kad aikštelės galėtų būti įrengtos kartu su atskiraisiais želdynais, tinka pasiremti Atskirųjų 
rekreacinės paskirties želdynų plotų normų nuostata, kad vietinio želdyno (kartu ir žaidimo 
aikštelės) didžiausias pasiekiamumo spindulys (atstumas nuo kvartalo grupės gyventojo) 
neviršytų 300 m. Vidutinis atstumas tarp ir maksimalus atstumas iki vyriausiems vaikams ir 
suaugusiems pritaikytų aikštelių turėtų neviršyti  600 m. 

2.1.11.  Atsižvelgiant į tai, kad miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje gyvena apie 27 000 gyventojų, 
rekomenduojamas bendras žaidimų aikštelių plotas galėtų siekti mažiausiai 27000 kv. m. 
Vidutiniškai aikštelei skiriant nuo 500 kv. m. iki 1200 kv. m., rekomenduotinas aikštelių 
skaičius būtų nuo 54 iki 22. Įvertinus, kad istorinė dalis ir senamiestis (su apsaugos zonomis) 
užima apie 5 780 000 kv. m., vienai aikštelei tektų  ~100 000 kv. m. aptarnaujamas plotas, 
arba apytikriai 300 x 300 m. teritorija. Mažiausiems (iki 7 m.) vaikams skirta įranga turėtų būti 
numatoma gyvenamųjų namų kiemuose, 7-11 m. vaikams skiriamų aikštelių plotas turėtų 

 

Pav. 2.1. Principinė mikrorajono tvarkymo schema: 
A - Mikrorajono vidurys – teritorijos skirtos ramioms veikloms (prie 

pagrindinių vietinių želdynų); 
B - Žaliasistemė – teritorijos skirtos rekreacinėms jungtims (tarp visų 

svarbesnių želdynų); 
C - Mikrorajono pakraštys – teritorijos skirtos aktyviai veiklai, viešos 

paskirties pastatams (prie pagrindinių miesto 
gatvių); 

D - Centrai – teritorijos skirtos svarbiausiems pastatams, paslaugų ir 
prekybos santalkai (prie pagrindinių gatvių 
sankryžų); 

E - Mikrorajonų ribos pagrindinėmis miesto gatvėmis (A, B, C 
kategorijų); 

F – Teritorijos, skirtos ordinariam (eiliniam, paprastam) užstatymui. 
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sudaryti ½ bendro aikštelių ploto, 12-17m. vaikams (ir suaugusių treniruokliams) skirtas 
plotas turėtų sudaryti ½ bendro aikštelių ploto. 

2.1.12.  Klaipėdos miesto istorinės dalies ir senamiesčio (kartu su jų vizualinės apsaugos zonomis) viešose 
teritorijose šiuo metu įrengtos 5 vaikų žaidimo aikštelės. Atstumas tarp aikštelių siekia 800 - 
1000 m. ir yra keletą kartų didesni, nei rekomenduojama išsivysčiusiose šalyse (100 - 200 m.). 
Aikštelių su sporto (mankštos) įrenginiais yra 4.  

2.1.13.  Sporto (sportinių žaidimų) aikštelės yra švietimo įstaigų teritorijose, tuo tarpu viešose teritorijose 
yra 1 (Skulptūrų parko teritorijoje). Pažangi praktika būtų pritaikyti švietimo įstaigose 
esančias sportinių žaidimų aikšteles viešam naudojimui, kuomet švietimo veikla nevyksta 
(pvz. savaitgaliais, švenčių dienomis). 

Žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išraiška 
2.1.14.  Žaidimo aikštelių įranga turi derėti aplinkoje (žr. Klaipėdos miesto mažosios architektūros 

specialusis planas). Siekiama, kad miestiškoje aplinkoje įrenginiai būtų labiau geometrizuoti, 
sukurtų medžiagų, gali būti spalviškai aktyvesni. Gamtinėje aplinkoje – labiau gamtiškos 
išraiškos ir medžiagiškumo. Įrenginiai turi pritapti prie užstatymo, pakartoti aplinkoje jau 
esančias medžiagas.   

2.1.15. Rekomenduojama, kad įrenginiai būtų universalūs – pritaikomi įvairiems žaidimams. Įrenginiai 
neturėtų kartotis to paties mikrorajono aikštelėse. Įrenginių išdėstymas taip pat turėtų 
vadovautis meniniais principais, turėti kompozicinį sumanymą, spalvinę ir medžiaginę dermę  
ir pan.  

2.1.16. Reikšminga dalis centrinės miesto dalies želdynų yra viešai atminčiai svarbios viešosios erdvės 
(skverai, aikštės) kur standartinės žaidimų aikštelės dėl savo triukšmingos išraiškos yra 
nepriimtinos. Todėl centrinės miesto dalies viešose erdvėse priimtiniausia būtų įrengti tokius 
meninius akcentus, kurie turėtų galimybę būti kūrybiškai pritaikomi vaikų žaidimams.   

Meninių akcentų apibrėžimas 
2.2.1. Meniniais akcentais vadinami meninėmis priemonėmis išryškinti aplinkos elementai. Pirmiausia tai 

dailės (vaizduojamojo meno, monumentaliosios dailės) kūriniai. Dažniausiai jie nėra statiniai, 
tačiau jų didesnės atraminės konstrukcijos gali tapti statiniais, kuriems taikomas Statybų 
įstatymas. 

 Želdynų įstatyme nustatyta, kad meniniai akcentai, įrengti želdynuose priskiriami mažiesiems 
kraštovaizdžio architektūros statiniams (tarp kitų nesudėtingų statinių: atraminės sienutės, 
tvorelės, laiptai, lauko baldai ir šviestuvai, lengvų konstrukcijų pavėsinės, stoginės, lieptai, 
tilteliai, informaciniai statiniai (stendai, skydai, nuorodos ir kiti), skulptūros, aplinkos meno 
kūriniai, kiti vieno stiliaus teritorijos tvarkymo ir puošybos statiniai). Mažosios kraštovaizdžio 
architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas želdynuose 
turėtų būti vykdomas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu. 
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2.2.2. Ilgą laiką meninių akcentų vaidmenį atliko religiniai simboliai, vėliau statulos žymiems asmenims, 
įvairiausių legendų veikėjams. Dabar palankiausiai vertinama praktika meniniams akcentams 
suteikti galimybę aktyviai „bendrauti“ su žiūrovu. Akcentai pritaikomi vaikams ir suaugusiems 
liesti, lipti, žaisti. 

 Nykstant riboms tarp įvairių meninių disciplinų, meniniais akcentais gali tapti įvairios garso, šviesos, 
vaidybinės instaliacijos, piešiniai ant sienų ir grindinių, kurie, viešai eksponuojami taip pat 
užima tam tikrą miesto erdvę. 

2.2.3. Meninių akcentų dėstymas neturėtų tapti savitiksliu, bet turi papildyti konkrečios miesto erdvės ar 
dalies kompoziciją, pagyvinti erdvių perspektyvas, išryškinti miesto individualiuosius bruožus. 
Patrauklus miesto vaizdas pirmiausia reikalingas gyventojui, kad sukurti raiškų ir orientacijai 
patogų jo gyvenamos vietos paveikslą.  

 Klaipėdos mieste meninių akcentų įrengimą reglamentuoja Dailės kūrinių statymo (įrengimo) ir 
nukeldinimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisykles, patvirtintos Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-49. 

2.2.4. Viešose vietose statomi akcentai yra didelio plačios visuomenės ir profesionalų dėmesio objektas. 
Centrinėje miesto dalyje statomi objektai paprastai apsvarstomi profesionalų tarybose, 
atsižvelgiama į visuomenės nuomonę ir lūkesčius. 

Akcentų vieta 
2.2.5. Meniniais akcentais pažymimos istoriškai buvusių svarbių objektų ir įvykių vietos (bažnyčių, kapinių, 

reikšmingų institucijų, aikščių ir pan.). 
2.2.6. Geroji miestų statybos praktika akcentuoja erdvių prie viešosios paskirties pastatų svarbą. Šių vietų 

reprezentatyvus tvarkymas duoda didžiausią grąžą miesto gyventojų ir lankytojų 
vertinimuose apie miestą. Šios vietos siūlomos prioritetinėmis, svarstant kur įrengti naujus 
meninius akcentus. 

2.2.7. Centrinėse miestų dalyse egzistuoja klasikinė meninių akcentų įrengimo tradicija, vadovaujantis 
estetiniais principais, skirtais sukelti stebėtojui teigiamas emocijas. Akcentai turi stiprų 
kompozicinį ryšį su vieta. Šias savybes tikslinga išsaugoti įrengiant ir naujus objektus. 

2.2.8. Naujos meninės veiklos kryptys pateikia naujų akcentų išraiškos įvairovę – tai įvairios instaliacijos, 
gatvės menas, gatvės  vaidinimai, šviesų, garsų skulptūros ir pan. Šių akcentų vietos 
parenkamos tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala vietos gyventojams, būtų išlaikyta viešai 
atminčiai svarbių vietų rimtis. 

Meninių akcentų kiekis 
2.2.9.  Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje identifikuoti 102 meniniai akcentai – dailės 

kūriniai. Centrinė miesto dalis jau pasižymi jų gausa lyginant su kitomis miesto vietomis ir jis 
toliau labiausiai traukia naujas statymo iniciatyvas. Atskiros centrinės dalies teritorijos 
pasižymi ypatinga jų gausa. 
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 Nustatytos egzistuojančios meninių akcentų didžiausios santalkos vietos: Skulptūrų parkas, 
Mažvydo alėja, Danės upės krantinės iki buvusių bastionų, Dienovidžio skveras. Mažesnės 
santalkos vietos – Frydricho pasažas, I. Simonaitytės bibliotekos kiemas. Šie dariniai ypatingai 
svarbūs miesto įvaizdžiui.  

2.2.10.  Palankiai vertinamos tos santalkos, kur meninius akcentus sieja tam tikra vienovė, bendratis, pvz. 
medžiagiškumo (skulptūrų parkas), mastelio (M. Mažvydo alėja), arba temos (Frydricho 
pasažas). Nepalankiai imamos vertinti tos santalkos, kuriose meninių akcentų įvairovė yra per 
didelė (kaip Danės krantinės Biržos tilto prieigose).  Prieš statant naujus akcentus jų santalkos 
teritorijose, turi būti įvertintas statomo objekto apžvalgos lauke matomų jau esančių objektų 
ir akcentų  tema, mastelis, medžiagiškumas. Naujų objektų išraiška turi būti priderinta prie 
egzistuojančios aplinkos, kad būtų pasiekta aplinkos estetinė vienovė, harmonija.  

Akcentų idėjinis turinys 
2.2.11.  Atsižvelgiant į tai, kad mikrorajonų viduje siekiama nuramintos aplinkos ir aktyvesnių mikrorajono 

pakraščių (žr. Klaipėdos miesto mažosios architektūros specialusis planas), parenkant 
meninių akcentų turinį bendramiestinės reikšmės akcentai įrengiami arčiau mikrorajonų 
pakraščių, rekreacinio pobūdžio akcentai – arčiau mikrorajono vidurio ir žaliasistemės 
(želdynus ir saugomas teritorijas bei objektus jungiančio apželdintų susisiekimo jungčių 
tinklo). 

2.2.12.  Labiausiai reprezentuojančiose miesto vietose (prie pagrindinių magistralių, didžiausio žmonių 
susibūrimo vietų) įrengiamų meninių akcentų turinys turi būti plačiai reikšmingo turinio. Čia 
priimtiniausi yra universalias bendražmogiškas vertybes aukštinantis akcentų turinys. 
Kasdienės aplinkos, buitiniai ar siaurai pramoginiai, dekoratyviniai  objektai reikšmingose 
vietose vertinami nepalankiai, neatspindintys vietos svarbos (pvz. dekoratyvinės skulptūrėlės 
prie Biržos tilto). 

2.2.13. Klaipėdos miesto audinyje yra pastebimos dalys, kur dominuoja praėjusių kultūrinių epochų 
pėdsakai. Tai renesanso reguliarumo principais suplanuota šiaurinė Senamiesčio dalis, baroko 
epochoje bažnyčiomis ir gynybiniais įtvirtinimais apjuosta pietinė Senamiesčio dalis, 
klasicizmo, apšvietos epochos dvasioje užstatinėta Naujamiesčio dalis tarp Danės, S. Neries ir 
S. Daukanto gatvių, moderniaisiais, progreso laikais pertvarkyta likusi dalis. Meninių akcentų 
turinys gali būti parenkamas, atsižvelgiant į aplinkoje dominuojančios epochos metu buvusias 
aktualiausias kultūrines vertybes, taip sustiprinant naujo akcento derėjimą aplinkoje.  
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III.  Prioritetai 
 

Sporto ir vaikų žaidimų ir aikštelės Meniniai akcentai 
 

KIEKIS 
 
3.1.1. Klaipėdos miesto centrinės dalies viešose 

teritorijose įrengiamų aikštelių kiekis 
turi tenkinti rekomenduojamus 
parametrus. 0,5 kv. m. plotas 
skaičiuojant vienam gyventojui 
skiriamas 7-11 m. vaikų žaidimo 
aikštelėms, 0,5 kv. m. – 12-17 m. 
vaikams ir treniruokliams 
suaugusiems. 

 
3.1.2. Siekiama kad kiekvienas mikrorajonas turėtų 

savo gyventojų skaičiui atitinkantį 7-
11 m. vaikų žaidimo aikštelių plotą, o 
kiekvienas rajonas – 12-17 m. vaikams 
skirtą žaidimų aikštelių plotą. 

 
3.1.3. Sporto aikštelių poreikiui tenkinti centrinėje 

miesto dalyje tikslinga universaliau 
panaudoti esamą švietimo įstaigų 
sporto infrastruktūrą. 

IŠRAIŠKOS AKTUALUMAS  
 
3.2.1. Meninių akcentų turiniu ir forma stiprinamas 

miesto urbanistinio audinio 
perskaitomumas, išryškinama 
hierarchinė miesto viešųjų erdvių 
sistema, pabrėžiant miesto ir atskirų 
mikrorajonų branduolius, 
kompozicines ašis, patekimo (įėjimų), 
bei susitikimo (atvykimo) mazgus, taip 
pat žaliasistemę.  

 
3.2.2. Akcentų išraiška derinama prie konteksto, jų 

turiniu ir forma pabrėžiamas erdvių, 
kuriose jie statomi, pobūdis, reikšmė 
ir charakteris. Gamtinėje aplinkoje 
puoselėjama gamtiška išraiška, 
miestiškoje – miestietiška išraiška. 

 
3.2.3. Centrinėje miesto dalyje meniniai akcentai, 

kur galima ir tinka, pritaikomi vaikų 
žaidimui. 

 
PASIEKIAMUMAS 
 
3.1.4. Žaidimo ir treniruoklių aikšteles reikalinga 

įrengti arčiau mikrorajonų vidurio prie 
žaliasistemės jungčių. Aikštelės turi 
būti gerai įpintos takų ryšiais į 
mikrorajono erdvių audinį, 
pageidautina, taptų atskirųjų želdynų 
ar rekreacinių teritorijų dalimi. 

 
3.1.5. Siektinas maksimalus atstumas nuo gyventojo 

iki žaidimų aikštelės 7-11 m. vaikams 
– 300 m., iki žaidimų aikštelės 12-17 
m. vaikams ir treniruoklių – 600 m. 

 
 
 
3.1.6. Sportinių žaidimų aikštelės turėtų būti 

pasiekiamos gyventojams 1,2 km. 
atstumu. Siekiama  

VIETOS PAGRĮSTUMAS 
 
3.2.4. Meninius akcentus pirmiausia siekiama įrengti 

prie svarbiausių visuomenei viešosios 
paskirties objektų (valdymo, viešųjų 
paslaugų, švietimo ir pan. objektų). 
Svarbios yra žmonių susibūrimo vietos 
prie administravimo, mokslo ir 
švietimo, kultūros, regioninio 
susisiekimo ir pan. pastatų – erdvės 
prie valdymo įstaigų, mokyklų, 
muziejų, susisiekimo stočių ir 
prieplaukų, maldos namų, neišlikusių 
reikšmingiausių miesto istorijai 
pastatų,  taip pat Danės upės 
pakrantė. 

 
3.2.5. Svarbios miesto įvaizdžiui vietos pabrėžiamos 

labiau reikšmingo turinio akcentais. 
Bendramiestinės reikšmės viešos 
atminties akcentai įrengiami arčiau 
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mikrorajonus skiriančių magistralinių 
gatvių. Lokalūs, rekreaciniai, buitinio 
turinio akcentai įrengiami prie 
vietinės reikšmės gatvių. 

 
3.2.6. Akcentai įrengiami taip ir tokie, kad neužgožtų 

apžvalgai svarbių objektų ir vizualiai 
nekonkuruotų su kitais akcentais ir 
ženklais, nekeltų pavojaus žmonių 
saugumui. 

KOKYBĖ  
 
3.1.7. Sporto ir vaikų žaidimo aikštelių saugumo 

parametrai turi atitikti nustatytus 
standartus,  

įrenginiai turi būti įrengti vadovaujantis patvirtintais 
standartais.  Vietos, kuriose įrengiama 
aikštelė, turi būti apsaugotos nuo 
atvirų vandens telkinių, griovių, 
parkavimo aikštelių, degalinių, 
automobilių eismo gatvėse, 
intensyvaus sporto įrenginių ir kitų 
objektų, galinčių sukelti pavojų 
žaidimo aikštelių naudotojams. 

 
3.1.8. Vaikų žaidimo ir sporto aikštelės turi papildyti 

miesto žaliasistemės tinklą, atliepti ir 
gerbti  aplinkinį kontekstą, 
harmoningai įsilieti į miesto 
kraštovaizdį. 

 
3.1.9. Klaipėdos miesto centrinėje dalyje įrengiamos 

aikštelės turi būti įrengiamos ir 
tobulinamos meninėmis tvarkymo 
priemonėmis. Reikšmingose vietose 
aikštelių išraiška artima skulptūrinei 
kompozicijai, meniniai akcentai  
pritaikomi vaikų žaidimams. 

KOKYBĖ 
 
3.2.7. Klaipėdos miesto centrinėje dalyje siekiama 

žmogiško meninių akcentų mastelio ir 
estetinio visos erdvės, kurioje 
įrengiamas akcentas, išbaigtumo ir 
vienovės. 

 
3.2.8. Meninių akcentų forma bei turiniu ir erdvių 

prie akcentų tvarkymu palaikomas bei  
plėtojamas aplinkinis istorinis 
kontekstas (plėtojamos konteksto 
padiktuotos meninio turinio ir 
išraiškos koncepcijos). 

 
3.2.9. Puoselėjama aukšta meninių akcentų turinio, 

atlikimo  ir vizualinės erdvės, kurioje 
jie statomi, meninė kokybė.  Meninio 
akcento meninis ir atlikimo kokybės 
lygis turi būti įvertintas ekspertiniais 
vertinimais ir sutartinai priimtinas.  
Vertinimams bendradarbiaujama su 
akcentų kūrėjus vienijančiomis ir 
atstovaujančiomis asociacijomis. 
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IV. Įrengimo principai 

Sporto ir vaikų žaidimų ir aikštelės 
4.1.1.  Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučių namų sklypuose, plotas turi atitikti STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“  reikalavimus. Kitose viešosiose vietose projektuojamų žaidimų 
aikštelių plotas turi atitikti saugos reikalavimus pagal Lietuvos standartus LST EN 1176 ir LST 
EN 1177, atsižvelgiant į jose įrengiamą žaidimų įrangą. Žaidimų aikštelės viešose teritorijose 
turi tenkinti HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“ reikalavimus. 

 Įrengiant aikšteles reikalinga vadovautis Lietuvos standartais LST EN 1176-1/11:2008, LST EN 1176-
11:2014, LST EN 1177:2008. 

4.1.2. Svarbiausias ir pagrindinis reikalavimas vaikų žaidimo aikštelėms – jų saugumas. Dėmesys saugumui 
turi apimti ir vaikų kelią iki aikštelių ir galimybes vaikams išklysti iš aikštelės prie greta esančių 
pavojų galinčių sukelti objektų (gatvių, skardžių ir pan.). Įrengiant aikštelę turi būti pritaikytos 
priemonės saugumui užtikrinti tiek aikštelėje, tiek pakeliui į ją. 

4.1.3.  Žaidimų aikštelėje reikalinga žaidimų įvairovė, įrenginiai neturėtų kartotis. Žaidimų įrenginiai turi 
būti kiek galima universaliau panaudojami. Tinkamas reljefo panaudojimas ir apželdinimas 
gali praturtinti žaidimų aikštelės aplinką ir padidinti jos patrauklumą. Reljefas neturi trukdyti 
žaidimų aikštelės apžvelgiamumui.  

4.1.4.  Miesto viešosios erdvės, pritaikytos visuomenei, turi būti pritaikomos ir vaikams. Meniniai akcentai 
tokios erdvėse,  įrengiami pasiekiamame aukštyje ir neturintys viešos atminties funkcijos 
turėtų būti pritaikyti ir žaidimui su jais.  

4.1.5  Reikalinga įvertinti ir neįgaliųjų  poreikius žaisti, vadovautis universalaus dizaino principais. 
4.1.6.  Aikštelės turi būti palankiausio klimato vietose – apsaugotos nuo vėjo, gerai apšviečiamos saulės. 

Svarbu apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Tai galima padaryti 
sodinant medžius. Žaidimų aikštelėse draudžiamų sodinti ir auginti augalų sąrašai pateikti 
higienos normose HN 75:2010 ir HN 131:2015. 

4.1.7.  Standartinė vaikų žaidimo aikštelių įranga turėtų susidėti iš žaidimo įrenginių, dangos po įrenginiais 
(galinti atlaikyti trypimą, spardymą - paprasta veja ir nesurištos dangos, skaldos tam netinka), 
apšvietimo, suoliuko, šiukšliadėžės, dviračių stovo (rekomenduotina, pritaikyto ir vaikų 
dviračiams), augalų (tinkamai parinktų rūšių).  

4.1.8. Teminės (išskirtinai vaikams aktualios temos) vaikų žaidimo aikštelės gali būti įrengtos želdynuose ir 
teritorijose, neturinčiose kitos dominuojančios temos – pvz. vietos istorijos,  įvykių ar 
asmenybių viešos atminties ir pan. Kitu atveju įrenginių išraiška turėtų būti artima abstrakčiai 
skulptūrai.  

4.1.9. Visoje kultūros paveldo vertybės – Klaipėdos senamiesčio teritorijoje žaidimų aikštelės turi būti 
individualaus, konkrečiai vietai parengto projekto, o įrenginiai tokie, kad atitiktų meniniam 
akcentui keliamus lūkesčius.  

4.1.10. Kitos teritorijos, kuriose reikalingi meninio akcento pavidalo žaidimų įrenginiai, nurodytos 
pridedamose schemose pažymėtose vietose. Ten žaidimų įrenginiai gali turėti ir ribotą 
naudojimo laiką – būti laikini, sezoniniai, proginiai. 

4.1.11.  Vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrengimo rekomendacijas žiūrėti skyriuje Apibendrinta tyrimų 
medžiaga ir išvados 
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Meniniai akcentai 
4.2.1.  Meniniais akcentai neturi būti statomi savitiksliai. Jie yra simboliniai-semantiniai orientyrai, 

pripildantys erdvę, suteikiantys jai puošnumą ir individualumą. Jie turi būti prasminiais ir 
meniniais ryšiais įlieti į erdvę, kurioje yra statomi.  

4.2.2.   Planuojant meninius akcentus konkrečioje erdvėje,  ištirtos ir suprastos jos savybės, jų tobulinimas 
turi erdvės jos tvarkymo koncepcijos pamatas. Erdvės savybės : 

 – vieta miesto audinyje ir reikšminėje hierarchijoje  (Ar priklauso aktyviai ar nuramintai aplinkai, yra 
„centrinė“, atvykimo vieta ar tranzitinio ryšio, koridoriaus dalis, jos reprezentacinė reikšmė, ir 
pan. ) 

 - erdvės orientacija ir proporcijos (Plati (kuomet dominuojantys pastatai yra ilgojoje erdvės 
kraštinėje), gili (dominantės trumpojoje kraštinėje), ar  erdvių grupė. Erdvės pločio 
dominuojančio pastato aukščio santykis  turėtų būti tarp 1:1  ir 1:3. Nepalankios savybės 
erdvei yra jos plano kraštinių santykis  lygus 1:1 arba viršijantis 1:3, taip pat dydis (bet kuria 
kryptimi) viršijantis 140 m. Netaisyklingos erdvės turi išlaikyti teigiamą pobūdį, žr. pav.). 

 - uždarumas ir užstatymo pobūdis (Erdvės turi būti aiškiai apibrėžtos pastatais, nepergrūstos  
įvažiavimais  ir praėjimais  (kad netaptų tik tranzitinio eismo sankryžomis). Pastatai neturėtų 
būti „laisvai“ pamesti erdvėje, neturėtų aklinomis, ar pasvirusiomis plokštumomis traumuoti 
gretimų viešų erdvių (miesto viešos erdvės teigiamos savybės yra didesnė vertybė nei kurio 
nors atskiro pastato architektūra). 

4.2.3.  Įrengiant akcentus meninėmis tvarkymo priemonėmis turi būti tobulinama ir puoselėjama viešos 
erdvės, kurioje jie statomi, kokybė. Elementariosios architektūrinės meninės erdvių tvarkymo 
priemonės: 

 - proporcingumas, (teigiamas objektų dydžių tarpusavio santykis) 
 - masteliškumas (palankus santykis su žmogaus masteliu) 
 - ritmiškumas (dėsningas elementų kartojimasis, sukeliant darnumo pojūtį bet išvengiant 

monotonijos) 
 - pusiausvyros (subalansuotumas arba simetrija reginio ašies atžvilgiu) 
 - spalvinės ir medžiaginės dermės (spalvų, faktūrų, medžiagiškumo harmonija) 
 Kryptingosios architektūrinės meninės erdvių tvarkymo priemonės: 
 - kompozicijos idėja (išreiškiant kompozicijos formavimo tikslą) 
 - kompozicinis principas (derinimo - ištirpdant arba supanašinant, prieš pastatymo – paryškinant 

arba išskiriant), pasirinkimą lemia erdvės pertvarkymo intensyvumo poreikis. 
 - kompozicijos karkasas (dominuojantys centrai ir elementų orientacijos arba dėstymo ašys) 
 - kompozicijos scenarijus (suplanuota elementų stebėjimo tvarka, numatanti didžiausią stebėtojui 

galimą patirti emocinį efektą). 
4.2.4.  Aukščiausias erdvės tvarkymo išbaigtumas – ansambliškumas, kuomet visi erdvės elementai 

suderinti tarpusavyje taip, kad stebėtojui keltų sumanymo ir išpildymo vienovės, bendrumo 
pojūtį. 
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4.2.5.  Meniniai akcentai neturėtų būti statomi erdvių (skverų, aikščių) centruose. Erdvės vidurys turėtų 

būti paliktas žmonių susibūrimui – stebėtojams. Viešai erdvei, kuri nėra tik susisiekimo 
koridorius, reikalingas dominuojantis, erdvę organizuojantis elementas – svarbus pastatas,  
meninis akcentas, tai gali būti išraiškingas, suvokiamos formos želdynas – t. y.  objektas, link 
kurio žmogus galėtų judėti, kuris gali tapti apžvelgiamu, suvokiamu orientyru. Centrinėje 
miesto dalyje viešą erdvę organizuojančio elemento suformavimas yra svarbesnis uždavinys 
nei viešos erdvės pritaikymas tik patogiam susisiekimui. 

 
4.2.6.  Meninio akcento išraiškos ir pastatymo savybės turi būti pritaikytos žmogui, turi siekti palankaus jo 

vertinimo ir supratimo. Akcentai turi būti įrengiami palankiai stebėtojui, žmogišku masteliu, t. 
y. ergonomiški. Žmonių poreikis suvokti visumą turi būti patenkintas, atsižvelgiant į 
egzistuojančius fiziologinius apribojimus.  

4.2.7.  Žmonės atpažįsta vieni kitus iki 21 - 24 m. atstumu (t. y. tokiu atstumu geba atskirti žmogaus veido 
detalių dydžio objektus) ir tai yra „žmogiško mastelio“ matas.  Maksimalus palankaus 
regėjimo kampas, (kuriuo stebimo objekto visuma suvokiama aiškiai), yra 27o (matuojant 
horizontaliai – didesnis). Tai atitinka 1:2 santykį tarp objekto dydžio ir atstumo nuo jo iki 
stebėtojo. Du trečdaliai palankiai stebimo kadro dažniausia yra aukščiau akių lygio ir vienas 
trečdalis – žemiau. Todėl „žmogišku“ atstumu (~22 m.) palankiai gali būti apžiūrimi objektai 
esantys apytikriai 10 m. pločio ir 9 m. aukščio. Intymiu žmogišku masteliu (kuomet gali būti 
atpažįstama bendravimui svarbi veido mimika) atstumas iki stebimo objekto neviršytų 14 m., 
o palankus eksponuojamo objekto plotis būtų 7 m. ir aukštis 6,5 m. Didžiausias atstumas, 
kuriuo iš aplinkos išskiriamas žmonių siluetas yra ~ 1200 m. ir tai riboja meninių akcentų 
eksponavimą tolimose perspektyvose (maks. iki 1500 m.). Toliau esantys objektai praranda 
galimybę būti vertinami (lyginami) žmogišku masteliu ir tampa miesto fono priklausiniais. 

4.2.8.  Meninio akcento stebėjimo (akcento eksponavimo stebėtojui) kampai  lemia, kaip bus suvokiamas 
ir vertinamas objektas ir erdvė aplink jį: 

 - esant eksponuojamo objekto aukščio atstumu nuo objekto (santykiu 1:1) dar yra suvokiama 
objekto visuma, bet labiau yra tiriamos jo detalės, tuo tarpu tokio matymo periferijoje 
esantys objektai teikia pagrindinę informaciją apie erdvę (jie turi būti kruopščiai parinkti), 

 - esant objekto aukščio ir atstumo nuo stebėtojo iki objekto santykiui 1:2 (stebėjimo kampas 27o, 
objektai atrodo kaip pasauliai savyje, o aplinka suvokiama kaip fonas (dalis reginio), 

 - objekto aukščio ir atstumo iki jo santykiui esant 1:3 (18o), objektas dar dominuoja reginyje, tačiau 
fonas tampa labai svarbus, 

 - eksponuojant didesniu atstumu (santykis didesnis  nei 1:4, arba mažiau  nei 12o ) objektai tampa 
aplinkos dalimi, lieka svarbus tik jų siluetas. 

 

 
 

 

Pav.3.1. Palankiausi vertikalūs 
objektų stebėjimo kampai 
žmogiško mastelio erdvėje 
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4.2.9.  Eksponuojamą kadrą stebėtojo atžvilgiu keliant aukštyn (daugiau nei 2/3 virš stebėtojo akių lygio) 
pabrėžiama objekto didingumas, perkeliant žemyn (mažiau nei 2/3 virš stebėtojo akių lygio) 
pabrėžiamas jo žemiškumas, paprastumas. Maksimalus priimtinas palankių stebėjimo kampų 
(45o-18o)  pakėlimas yra kadro apačią sutapatinant su stebėtojo akių linija. Savo turiniu 
svarbūs objektai (tame tarpe reikšmingi visuomeniniai pastatai),  turėtų būti kryptingai 
eksponuojami jų aukščio ir atstumo nuo jų iki stebėtojo santykiu tarp 1:1 ir 1:3. 

 
4.2.10.  Horizontaliai panoramose grupuojamų akcentų kompozicijos neturėtų būti eksponuojamos 

didesniu nei 70o kampu. Atskiro objekto palankus stebėjimo kampas plane yra 80o-90o. 
 Svarbu yra ne tik objektų proporcijos, bet ir jų eksponavimo scenarijus, t. y., kaip jie parodomi 

judančiam stebėtojui. Didėjant judėjimo greičiui, akcentų parodymo stebėtojo kadre laukas 
turi būti didesnis – akcentai turi pakankamai atsitraukti nuo judrių gatvių.  

4.2.12. Meninių akcentų pastatymas arti vienas kito turi būti pagrįstas bendra koncepcija – medžiagiškumo, 
turinio arba mastelio. Tai ypatingai svarbu, kuomet akcentai atsiduria į viename palankiausio 
matomumo kadre (horizontalioje plokštumoje iki 70o kampu, vertikalioje plokštumoje – tarp 
45 ir 18o, atstumu iki 70 m.) 

4.2.11.  Apšvietimo scenarijai turi būti modeliuojami taip, kad pabrėžtų eksponuojamų objektų reikšmę. 
Ryškus apšvietimas naudojamas mielai aplinkai kurti, pritemdytu apšvietimu pabrėžiama 
objektų didybė. Renginių ir laikinų ekspozicijų erdvėms reikalingas atskirai valdomas 
apšvietimas. 

4.2.12.  Kitas rekomendacijas meninių akcentų įrengimui  žiūrėti skyriuje Apibendrinta tyrimų medžiaga ir 
išvados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pav. 3.2. Palankiausi 
horizontalūs objektų 
stebėjimo kampai. A – 
eksponuojamas akcentas, B – 
optimalaus horizontalus 
kampas aprėpti panoraminei 
kompozicijai (70o), C – 
palankiausio stebėjimo zona 
(tarp 80-90o, apskaičiuota 
pagal stebimo objekto aukštį 
ir atstumą nuo jo vertikaliam 
45-18o stebėjimo kampui 
realizuoti), D – reikalinga 
papildoma eksponavimo 
erdvė judantiems trasa E 
(kinta nuo priimto judėjimo  
greičio). 
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Meninių akcentų įrengimo principus iliustruojantys pavyzdžiai. 
 
 

 

 

 
Pav. 2.1. Meninių akcentų įrengimo saugumas - netrukdyti eismui. 
 

  
Pav. 2.2. Aplinkos aiškumas ir perskaitomumas – neužstoti esamų svarbių objektų. 
 

  
 

Pav. 2.3. Aplinkos aiškumas ir perskaitomumas – neperkrauti aplinkos akcentais. 
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VI. Numatomų įrengti objektų charakteristikos  
 

Sporto ir vaikų žaidimo aikštelės  
6.1.  Daugiabučių namų kiemuose sporto, žaidimo ir poilsio įranga privaloma įrengti pagal galiojančius 

statybos techninius reglamentus ir reikalavimus. Papildomas, viešo naudojimo sporto ir vaikų 
žaidimo aikšteles numatoma įrengti lentelėje 1 numatytose vietose. Vietos gali būti 
nagrinėjamos kaip alternatyvos, sutraukiant keletą aikštelių į vieną (išlaikant bendrą 
žaidimams skiriamo ploto reikšmę).Aikštelės, kur įmanoma, įrengiamos esamuose ir 
numatomuose želdynuose.  

 Įrengiant sporto ir žaidimo įrenginius senamiestyje (schemoje pažymėtose teritorijose), kur 
siekiama, kad žaidimo įrenginiai taptų meniniais akcentais, dėl išraiškos priimtinumo 
sprendžiama kolegialaus ekspertinio  vertinimo būdu, pasitelkiant vertinimo tarybas 
sudarytas iš profesionalų. 

 
Lentelė 1. Numatomų įrengti ir tobulinti sporto ir vaikų žaidimo aikštelių sąrašas ir charakteristikos. 
 
Žymuo 
schemo
je 

Aikštelės pavadinimas,  
adresas 

Būsima 
paskirtis  

Esamas / 
numatom
as plotas 
m2 

Esama įranga Numatoma įranga 

1 2 3 4 5 6 
 Bomelio Vitės kv. gr.     

Z1-1 
Želdynas buv. Gulbių, 
Švyturio ir J, Janonio g. 

12-17 
m.v. 

860 m2 - Įrenginiai 12-17 
m.v., 
aikštelės įranga 

Z1-2 
Želdynas prie Pušyno g. 
12 

7-11 m.v. 330 m2 - Įrenginiai vaikams, 
aikštelės įranga 

Z1-3 
Želdynas Malūnininkų 
g.4 kieme 

7-11 m.v. 1940 m2 Įrenginiai 7-11 m.v. Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

Z1-4 
Želdynas prie Paslaugų 
ir verslo mokyklos 

12-17 
m.v. 

670 m2 - Įrenginiai 12-17 
m.v., 
aikštelės įranga 

 Stadiono kv. gr.     

Z2 
Skveras prie centrinio 
stadiono  

7-17 m.v. 600 m2 Įrenginiai 12-17 m.v. Įrenginiai 7-17 m.v., 
aikštelės įranga 

 Poilsio parko kv. gr.     

Z3-1 
Poilsio parko aikštelė 
vaikams 

7-11 m.v. Erdvė 
parke 

Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

Esama 

Z3-2 
Sporto aikštynas poilsio 
parke 

12-17 
m.v. 

Erdvė 
parke 

Sporto ž. aikštelė 12-17 m.v. 

 Parko kv. gr.     

Z4-1 Aikštelė prie Įgulos g.8 
7-11 m.v. 360 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 

Z4-2 Želdynas Įgulos g. 7A 
7-11 m.v. 840 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Universiteto kv. gr.     

Z5-1 
Želdynas universiteto 
miestelyje 7-11 m.v. 

610 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 
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Z5-2 
Želdynas prie Žemynos 
gimnazijos 

7-17 m.v. 560 m2  
+ 750 v 

 Įrenginiai 7-17 m.v., 
aikštelės įranga 

Z5-3 
Želdynas prie Kretingos 
g. 9 

7-11 m.v. 510 m2  Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

 Didžiosios Vitės kv. gr.     

Z6-1 
Želdynas I. Kanto g. 10 
kieme 

7-17 m.v. 300 m2 
+ 380 m2 

Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

Atnaujinama 

Z6-2 
Želdynas tarp Pievų 
tako, Gintaro, I. Kanto g. 

7-11 m.v. 1040 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

Z6-3 
Želdynas prie 
Medžiotojų g. 18 

7-11 m.v. 300 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

Z6-4 Želdynas prie 
J.Zembrickio g. 1 

7-11 m.v. 420 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

 Lietuvininkų kv. gr.     
Z7-1 Lietuvininkų aikštės 

tęsinys Ramioji g. 
7-11 m.v. 1590 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
Z7-2 Parkas Šaulių g. 7-11 m.v. 690 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
Z7-3 Želdynas prie 

Pedagogikos 
universiteto 

12-17 
m.v. 

770 m2 - Įrenginiai 12-17m.v., 
aikštelės įranga 

 Priestočio kv. gr.     
Z8-1 Skveras prie Priestočio 

g.5 
7-11 m.v. 1190 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
Z8-2 Skveras prie Butkų Juzės 

g.10 
7-11 m.v.. 630 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Bokštų kv. gr.     
Z9-1 Želdynas prie civilinės 

metrikacijos pastato 
Puodžių g. 

7-11 m.v. 270 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

Z9-2 Skveras prie S. Dacho 
mokyklos Bokštų g.  

7-11 m.v.. 330 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

Z9-3 Ferdinando aikštė 7-11 m.v. 480 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

 Naujamiesčio kv. gr.     
Z10-1 M. Mažvydo al. 7-11 m.v. 2720 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
Z10-2 Želdynas prie Šaulių g. 4 7-11 m.v. 240 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Skulptūrų parko kv. gr.     
Z11 Želdynas parke 7-17 m.v. 450 m2 Įrenginiai 7-17m.v., 

aikštelės įranga 
Atnaujinama 

 Šiaurinio rago kv. gr.     
Z12 Būsima vieša vieta 

„Laivitės“ teritorijoje 
7-11 m.v. 1040 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Rotušės kv. gr.     
Z13 Želdynas Jūros g. 2 

kieme 
7-11 m.v. 960 m2 Įrenginiai 7-11m.v., 

aikštelės įranga 
Atnaujinama 

 Senosios Elektrinės kv. 
gr. 

    

Z14 Želdynas parke prie 7-17 m.v. 5020 m2 Įrenginiai 7-17m.v., Atnaujinama 
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Danės  + 600 m2 aikštelės įranga 
 Piliavietės kv. gr.     
ZS1-1 Želdynas prie Žvejų g. 

10 
7-11 m.v. 380 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS1-2 Želdynas prie Priešpilio 

g. 
7-11 m.v. 950 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Senamiesčio kv. gr.     
ZS2-1 Karlskronos aikštė 7-11 m.v. 1560 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS2-2 Želdynas prie Sukilėlių ir 

Daržų g. sankryžos 
7-11 m.v. 450 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS2-3 Skveras tarp Dalinio 

pylimo ir Pilies g. (gyv. 
namų kieme) 

7-11 m.v. 994 m2 Įrenginiai, aikštelės 
įranga 

Esama, pildoma 

 Jono kalnelio kv. gr.     
ZS3-1 Krantinė prie senosios 

irklavimo bazės 
12-17 
m.v. 

1170 m2 Įrenginiai 12-17m.v., Esama, pildoma 

ZS3-2 Aikštelė pietinėje 
bastionų dalyje 

7-17 m.v. 1260 m2 - Įrenginiai 7-17m.v., 
aikštelės įranga 

 Pelenyno kv. gr.     
ZS4-1 Skveras prie Danės ir 

Mokyklos g. tilto 
7-17 m.v. 620 m2 

+ 820 m2 
- Įrenginiai 7-17m.v., 

aikštelės įranga 
ZS4-2 Želdynas Gluosnių g. 6A 

kieme 
7-11 m.v. 800 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Galinio pylimo kv. gr.     
ZS5-1 
 
ZS5-2 

Želdynas prie Žiedų sk. 
4B  

7-11 m.v. 1390 m2  Įrenginiai 7-11m.v., 
aikštelės įranga 

Aikštelė prie Sinagogų g. 
9 

12-17 
m.v. 

320 m2  Įrenginiai 12-17m.v., 
aikštelės įranga 

 Baltikalnio kv. gr.     
Z6-1 Želdynas prie Marijos t. 

k. bažnyčios 
7-11 m.v. 1860 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
Z6-2 Želdynas prie vaikų 

darželio „ Pingvinukas“ 
7-11 m.v. 980 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
Z6-3 „Neringos“ skveras 7-11 m.v. 680 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Butsargių dvaro kv. gr.     
ZS7-1 Želdynas prie Butsargių 

g. 13 
7-11 m.v. 630 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS7-2 Želdynas Trinyčių tv. 

parko vakarinėje dalyje 
7-17 m.v. 1250 m2 Įrenginiai 7-17m.v., Įrenginiai 7-17m.v., 

aikštelės įranga 
ZS7-3 Želdynas Trinyčių tv. 

parko rytinėje dalyje 
7-11 m.v. 6340 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS7-4 Želdynas Trinyčių tv. 

parko rytinėje dalyje 
7-11 m.v. 6340 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS7-5 Želdynas prie Tilžės g. 

23 
7-11 m.v. 1280 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Špichuto dvaro kv. gr.     
ZS8-1 Želdynas prie storosios 

liepos Minijos g. 
7-11 m.v. 1500 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 

Sprendiniai 20 
 



Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schema 
 

 

ZS8-2 Želdynas prie Jūrų 
technikos fakulteto  

7-11 m.v. 1610 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

ZS8-3 Želdynas prie Bijūnų ir 
Jurginų g. sankryžos 

7-11 m.v. 1750 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 
aikštelės įranga 

ZS8-4 Želdynas prie Verslo ir 
technologijų kolegijos 
stadiono 

7-17 m.v. 450 m2 

+1200 m2 

=1650 m2 

- Įrenginiai 7-17m.v., 
aikštelės įranga 

 Rumpiškės kv. gr.     
ZS9-1 Želdynas prie Taikos pr. 

27 
7-11 m.v. 1460 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS9-2 Želdynas  prie 

Rumpiškės g.20A ir 22A 
7-11 m.v. 3800 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Ryšininkų kv. gr.     
ZS10-1 Želdynas prie Ryšininkų 

g. 5 
7-11 m.v. 2620 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
ZS10-2 Želdynas prie Ryšininkų 

g. 6 ir 8 
7-11 m.v. 2280 m2 - Įrenginiai 7-11 m.v., 

aikštelės įranga 
 Kitos      
ZS11-1 Ąžuolyno parko 

vakarinėje dalyje 
7-17 m.v. Erdvė 

parke 
Įrenginiai 7-17m.v., 
aikštelės įranga 

Esama 

ZS11-2 Ąžuolyno parko rytinėje 
dalyje 

12-17 
m.v. 

Erdvė 
parke 

- Įrenginiai 12-17m.v., 
aikštelės įranga 

 
Pastabos ir žymėjimai: 
 m.v. – metų vaikams žymėjimas 
 kv.gr. – kvartalų grupė, mikrorajonas 
 spec. projektuojama – įrenginiai parenkami, aikštelė įrengiama vadovaujantis kvalifikuoto 

specialisto parengtu projektu. 
 aikštelės įranga – bendruoju atveju tai aikštelės danga, suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimas, gali 

būti aptvėrimas. 
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Meniniai akcentai 
6.2. Meninių akcentų įrengimu siekiama pabrėžti viešųjų pastatų ir erdvių svarbą, prioritetiškai 

sutvarkant lentelėje 2 nustatytas vietas. Gali būti argumentuotai siūlomos ir kitos pagrįstos 
meninių akcentų įrengimo vietos. Dėl meninių akcentų viešose miesto vietose išraiškos 
priimtinumo sprendžiama kolegialaus ekspertinio  vertinimo būdu, pasitelkiant vertinimo 
tarybas sudarytas iš profesionalų. 

 
Lentelė 2. Numatomų įrengti ir pildyti meniniais akcentais viešųjų erdvių sąrašas ir charakteristikos. 
 
Žymuo 
schemo
je 

Viešos teritorijos 
pavadinimas,  
adresas 

Numatom
a paskirtis  Esama įranga, būklė Numatoma įranga ir naudojimo 

scenarijai 

1 2 3 5 6 
 Bomelio Vitės kv. gr.    

A1-1 
Želdynas prie Vitės 
pagrindinės m-klos 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E, F 

A1-2 

Erdvė prie Kūno 
kultūros ir rekreacijos 
centro 

Skveras Minimaliai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais; 
A, B, C, D, 

A1-3 

Želdynas prie Tęstinių 
studijų instituto 
Sportininkų g. 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, F 

A1-4 

Želdynas prie 
Sportininkų ir Pušyno 
g. sankryžos 

Skveras Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E, F 

A1-5 Buv. Vitės kapinių vieta Želdynas Susidėvėjęs Pažymėtina meniniais akcentais 

A2 

Skveras prie centrinio 
stadiono (Stadiono 
mikrorajone) 

Skveras Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 

 Parko kv. gr.    

A4-1 

Skveras prie 
Geležinkelio g. ir 
viaduko 

Skveras Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E, F 

A4-2 
Skveras Įgulos g. prie H. 
Manto g.  

Skveras Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E, F 

A3 

Įėjimo į poilsio parką 
vieta (Poilsio parko 
mikrorajone) 

Želdynas Gerai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais 

 Universiteto kv. gr.    

A5-1 
Senoji universiteto 
aikštė Aikštė 

Gerai įrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
A, B, C, D, F 

A5-2 
Skveras prie įėjimo į 
universitetą 

Skveras Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E 

A5-3 

Naujoji universiteto 
aikštė 

Aikštė Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
B, C, D, E, F 

A5-4 
Universiteto naujoji  
alėja 

Alėja Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E 
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A5-5 
Želdynas prie Žemynos 
gimnazijos 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais, 
C, D, E 

A5-6 
Skveras prie 
geležinkelio  

Skveras Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E 

 Didžiosios Vitės kv. gr.    

A6-1 
Skveras prie J. Janonio 
g. 

Skveras Gerai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, F 

A6-2 Tremtinių skveras prie 
S. Daukanto g. 

Skveras Gerai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
atnaujintina parko įranga 
A, B 

A6-3 
Želdynas prie M. 
Gorkio vid. m-klos 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E, F 

A6-4 Želdynas prie 
Jūreivystės mokyklos 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D 

A6-5 Želdynas prie karinio 
laivyno būstinės 

Skveras Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, D 

A6-6 Aikštelė prie jūrų uosto 
direkcijos pastato 

Skveras Gerai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, D, E, F 

A6-7 Želdynas prie sveikatos 
centro H. Manto g. 49 

Želdynas Susidėvėjęs Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E 

A6-8 Želdynas prie S. 
Daukanto ir  H. Manto 
g. sankryžos vakarų p. 

Skveras Patenkinamai 
įrengtas 

 
A, C, D, E 

 Lietuvininkų kv. gr.    
A7-1 Lietuvininkų aikštė Aikštė Gerai įrengta - 

A, F 
A7-2 Želdynas prie buv. 

Pedagogikos fakulteto 
Želdynas Patenkinamai 

įrengtas 
Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D 

A7-3 Želdynas prie Klaipėdos 
respublikinės ligoninės 

Želdynas Gerai įrengtas - 
A, B, C, E 

A7-4 Želdynas prie Vytauto 
didžiojo gimnazijos 

Želdynas Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
želdiniais 
A, B, C, F 

A7-5 Parkas Šaulių g. Parkas Gerai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, F 

A7-6 Skveras prie paminklo 
H. Mantui 

Skveras Gerai įrengtas - 
A, B 

A7-7 Skveras prie Ramiosios 
g. 
 
 

Skveras Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
A, D, E, F 

A7-8 Skveras H. Manto ir S. 
Daukanto g. sankryžos 
rytinės p. 

Skveras Patenkinamai 
įrengtas 

A, C, D, E, F 
 

 Priestočio kv. gr.    
A8-1 Skveras prie S. Nėries ir 

S. Daukanto g. 
sankryžoje 

Skveras Patenkinamai 
įrengtas 

A, C, D, E 
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A8-2 Skveras prie Autobusų 
stoties 

Želdynas Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
želdiniais 
A, E, 

A8-3 Aikštė prie Geležinkelio 
stoties 

Aikštė Patenkinamai įrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, E, F 

 Bokštų kv. gr.    
A9-1 Želdynas prie S. Dacho 

mokyklos Bokštų g. 
Aikštė Patenkinamai įrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 

parko įranga 
A, B, C, D, E, F 

A9-2 Želdynas prie baptistų 
bažnyčios 

Skveras Susidėvėjęs Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
B 

A9-3 Ferdinando aikštė Aikštė Susidėvėjęs Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, D, F 

A9-4 Želdynas prie civilinės 
metrikacijos pastato 
Puodžių g. 

Skveras Patenkinamai įrengta Atnaujintinas 
D, E, F 

A9-5 Želdynas prieš Jaunimo 
centrą 

Želdynas Susidėvėjęs Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, D, E, F 

A9-6 M. Mažvydo alėjos 
tęsinys 

Skveras 
(pėsčiųjų 
gatvė) 

Gerai įrengtas  
A, E, F 

A9-7 Skveras prie Puodžių ir 
S. Daukanto g. 
sankryžos 

Gatvės 
dalis 

Neįrengtas Pažymėtina buv. reikšmingo 
statinio – bažnyčios vieta. 
A, B, F 

 Naujamiesčio kv. gr.    
A10-1 M. Mažvydo al. Skveras 

(pėsčiųjų 
gatvė) 

Gerai įrengtas - 
A, C, D, E 

A10-2 Želdynas prie vaikų 
ligoninės 

Želdynas Patenkinamai įrengta Pažymėtina meniniais akcentais 
A, D, E 

A10-3 Liepų g. atkarpa prie 
miesto savivaldybės  

Skveras 
(pėsčiųjų 
dalis prie 
gatvės) 

Patenkinamai įrengta Pildytinas želdiniais 
A, B, C 

 Skulptūrų parko kv. gr.    
A11-1 K. Donelaičio aikštė Aikštė Susidėvėjęs Atnaujinama 

B 
A11-2 Želdynas prie Menų 

fakulteto 
Skveras Patenkinamai 

įrengtas 
Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, D 

A11-3 Sovietinių karių kapai Skveras Gerai įrengtas - 
A, B 

A11-4 Želdynas buv. miesto 
kapinėse – skulptūrų 
parkas 

Želdynas Gerai įrengtas Atnaujinamas 
A, E 

A11-5 Želdynas buv. miesto 
kapinių dalyje prie 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pildytinas parko įranga 
A, B, D 
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Liepų g. 
 Šiaurinio rago kv. gr.    
A12-1 Būsima vieša vieta 

„Laivitės“ teritorijoje 
Aikštė - Pažymėtina meniniais akcentais, 

parko įranga 
A, B, C, D, F 

A12-2 Danės šiaurinis ragas ir 
krantinė 

Skveras Gerai įrengtas Pildytinas parko įranga 
A, B, C, D, E, F 

 Rotušės kv. gr.    
A13-1 Atgimimo aikštė Aikštė Susidėvėjusi Pertvarkytina pagal naują 

koncepciją 
A, B, C, D, E, F 

A13-2 Želdynas buv. Biržos 
pastato vietoje  

Skveras Patenkinamai 
įrengtas 

Pertvarkytina pagal naują 
koncepciją 
A, B, C, D, F* 

A13-3 Skveras prieš miesto 
meriją 

Skveras Gerai įrengtas Atnaujinamas 
A, B, D, E, F 

A13-4 Želdynas prieš odos ir 
veneros ligų centrą 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E 

 Senosios Elektrinės kv. 
gr. 

   

A14-1 Paminklo vieningai 
Lietuvai skveras 

Skveras Gerai įrengtas - 
B 

A14-2 Želdynas parke prie 
Danės ir krantinė 

Parkas Susidėvėjęs Atnaujinama 
A, B, D, E 

A14-3 Būsima vieša vieta 
senosios elektrinės 
teritorijoje 

Skveras - Įrengiamas naujas 
A, C, E 

 Piliavietės kv. gr.    
AS1-1 Pilies aikštė Aikštė Gerai įrengta Pildytina parko įranga 

A 
AS1-2 Danės pietinis ragas 

prie kruizinių laivų 
terminalo ir krantinė 

Skveras Gerai įrengta - 
A, B, C, D, F 

AS1-3 Želdynas prie buv. ryžių 
malūno 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pildytinas meniniais akcentais 
A, C, D, E, F 

AS1-4 Erdvė buv. žvejų 
turgaus vietoje 

Skveras Neįrengtas Įrengiamas naujas 
A, E, F 

AS1-5 Erdvė prie įvažiavimo į  Skveras Neįrengtas Įrengiamas naujas 
A, B, E, F 

AS1-6 Erdvė tarp Priešpilio g. i 
marių 

Skveras Neįrengtas Įrengiamas naujas 
A, B, C, D, E, F 

AS1-7 Erdvė  prieš Baltijos 
laivų statyklą 

Skveras Neįrengtas Įrengiamas naujas 
A, B, F 

 Senamiesčio kv. gr.    
AS2-1 Teatro aikštė Aikštė Gerai įrengta - 

 A, B, F 
AS2-2 Karlskronos aikštė ir 

krantinė 
Skveras Gerai įrengtas - 

A, C, E, F 
AS2-3 Dienovidžio skveras Skveras Gerai įrengtas - 

A, E, F 
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AS2-4 Erdvė prie buv. 
lietuvininkų bažnyčios 

Skveras - Naujai įrengiamas 
A, B, E, F 

AS2-5 Želdynas prie parodų 
rūmų 

Želdynas Gerai įrengtas - 
F 

AS2-6 Turgaus aikštė Aikštė Susidėvėjusi Pertvarkytina pagal naują 
koncepciją 
A, E, F 

AS2-7 Želdynas prie Sukilėlių 
ir Daržų g. sankryžos 
 

Želdynas Minimaliai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, D, E, F 

AS2-8 Skveras prie Sinagogų 
g. 

Skveras Neįrengtas Naujai įrengiamas 
A, B, D, E 

AS2-9 Skveras prie Kepėjų ir 
Pasiuntinių g. 

Skveras Neįrengtas Naujai įrengiamas 
A, E 

AS2-10 Skveras prie tarp Tiltų, 
Žvejų ir Kurpių g. 

Skveras Gerai įrengtas  
A, E 

AS2-11 Skveras prie Kalvių ir 
Pasiuntinių g.  

Skveras Gerai įrengtas  
A, E 

AS2-12 Skveras prie Kurpių ir 
Mėsininkų g.  

Skveras Gerai įrengtas  
A, E 

AS2-13 Skveras prie Kepėjų ir 
Mėsininkų g. 

Skveras Gerai įrengtas  
A, E 

AS2-14 Skveras tarp Vežėjų, 
Tiltų ir Galinės g. 

Skveras Gerai įrengtas  
A, E 

AS2-15 Skveras tarp Aukštosios 
ir Daržų g. 

Skveras Gerai įrengtas  
A, E 

AS2-16 Želdynas prie Žvejų g. 2 Skveras Neįrengtas A, E 
 Jono kalnelio kv. gr.    
AS3-1 Skveras prie Meridiano 

ir krantinė 
Skveras Gerai įrengtas Pildytinas meniniais akcentais 

A, B, D, E, F 
AS3-2 Šv. Jono bažnyčios 

prieigos 
Skveras Patenkinamai 

įrengtas 
Pildytinas meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, e 

AS3-3 Želdynas prie Kultūros 
fabriko 

Želdynas - Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, B, C, D, E, F 

AS3-4 Krantinė prie senosios 
irklavimo bazės 

Želdynų 
jungtis 
(krantinė) 

Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, E, F 

AS3-5 Suplanuotas skveras 
prie M. Vandens g. 

Skveras Neįrengta - 
A, E, F 

AS3-6 Skveras buv. kapinių 
vietoje 

Skveras Neįrengta Pažymima buv. kapinių atmintis, 
A, B, E 

 Pelenyno kv. gr.    
AS4-1 Krantinė prie naujosios 

irklavimo bazės 
Gluosnių g. 

Želdynų 
jungtis 
(krantinė) 

Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E, F 

AS4-2 Želdynas prie Bangų g. 
ir Gluosnių skg. 
sankryžos  

Skveras Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga A, C, D 

 Galinio pylimo kv. gr.    
Sprendiniai 26 
 



Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schema 
 

 

AS5-1 Želdynas prie 
„Žaliakalnio“ 
gimnazijos 

Želdynas Minimaliai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, F 

AS5-2 Kulių vartų aikštė Aikštė Minimaliai įrengta Pertvarkytina pagal naują 
koncepciją 
A, B, E, F 

AS5-3 Žydų kapinių vieta Želdynas Gerai įrengta - 
A, B, E 

AS5-4 Želdynas prie Taikos pr. 
4 

Skveras Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E, F 

AS5-5 Želdynas prie Taikos pr. 
8 

Skveras Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E, F 

AS5-6 Želdynas prie Taikos pr. 
12 

Skveras Neįrengta Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga 
A, C, D, E, F 

 Baltikalnio kv. gr.    
AS6-1 Skveras prie skulptūros 

„Neringa“  
Skveras Gerai įrengta - 

A, D 
AS6-2 Želdynas prie Šv. 

Marijos T. K. bažnyčios 
Želdynas Minimaliai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais, 

parko įranga 
A, B, C, D 

 Butsargių dvaro kv. gr.    
AS7-1 Želdynas prie Trinyčių 

tv. parko vakarinio 
įėjimo 

Želdynas - Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E, F 

AS7-2 Želdynas prie Trinyčių 
tv. parko šiaurinio 
įėjimo 

Želdynas - Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E, F 

AS7-3 Želdynas prie Trinyčių 
tv. parko rytinio įėjimo 

Želdynas - Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E, F 

AS7-4 Želdynas prie Trinyčių 
tv. parko pietinio 
įėjimo 

Želdynas - Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, D, E, F 

AS7-5 Želdynas prie 
Sendvario 
progimnazijos 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
A, C, D, E, F 

 Špichuto dvaro kv. gr.    
AS8-1 Želdynas prie Jūrų 

technikos fakulteto  
Želdynas Neįrengtas Pažymėtina meniniais akcentais 

B, C, D, F 
AS8-2 Želdynas prie Verslo ir 

technologijų kolegijos  
Želdynas Patenkinamai 

įrengtas 
Pažymėtina meniniais akcentais 
A, B, C, F 

AS8-3 Skveras prie buv. 
projektavimo instituto 

Skveras Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
C, D, E, F 

AS8-4 Želdynas prie Bijūnų ir 
Rūtų g. sankryžos 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais 
C, D, E 

AS8-5 Želdynas prie storosios 
liepos Minijos g. 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pažymėtina meniniais akcentais, 
parko įranga. B, C, D 

AS8-6 Želdynas prie Minijos ir 
Nemuno g. sankryžos 

Želdynas Minimaliai įrengtas Pažymėtina meniniais akcentais 
A, C, D, E, F 
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 Rumpiškės kv. gr.    
AS9-1 Želdynas prie Taikos pr. 

tarp Sausio 15 ir 
P.Komunos g. 

Alėja Minimaliai įrengtas Pildytinas meniniais akcentais, 
parko įranga  A, B, C, D, E, F 

AS-1 Pėsčiųjų alėja tarp 
Taikos ir Rumpiškės g. 

Alėja Minimaliai įrengta Pildytinas meniniais akcentais, 
parko įranga  A, B, C, D, E, F 

 Ryšininkų kv. gr.    
AS10-1 Želdynas prie Sausio 15 

g. 
Želdynas - Pildytinas meniniais akcentais, 

parko įranga  A, B, C, D, E 
AS10-2 Skveras prie Ryšininkų 

ir P. Komunos g. 
sankryžos 

Skveras Gerai įrengtas - 
A, D, E, F 

 Kita    
AS11-1 Aikštė prie buv. 

Vaidilos kino teatro 
Aikštė Susidėvėjusi Atnaujinama 

AS11-2 Želdynas prie A. Brako 
meno mokyklos 

Želdynas Minimaliai įrengtas Pildytinas meniniais akcentais 

AS11-3 Želdynas prie Ąžuolyno 
gimnazijos 

Želdynas Patenkinamai 
įrengtas 

Pildytinas meniniais akcentais 

 
Pastabos ir sutrumpinimai: 
 kv.gr. – kvartalų grupė, mikrorajonas 
 parko įranga – suoliukai, šiukšliadėžės, šviestuvai. 
Naudojimo scenarijai: 
 A –  reprezentuojama vietos istorija (su vieta susiję įvykiai, buvę objektai ir asmenybės); 
 B -  paženklinama vieša istorinė atmintis (plačiai žinomi istoriniai įvykiai ir asmenybės); 
 C –  paženklinama šiuolaikinių įvykių ir asmenybių atmintis (reikšmingi dabarties įvykiai, reiškiniai 

ir asmenybės); 
 D –  paženklinamos universalios visuotinai pripažįstamos idėjos; 
 E –  pildoma puošybiniais, meniškai išreikštais kasdienės aplinkos elementais; 
 F – laikino meninių akcentų eksponavimo (renginių, švenčių laikotarpiu) vieta. Laikinai 

eksponuojamas meninis akcentas – konkretaus renginio, šventės, meninės akcijos trukmei 
pastatytas meninis akcentas, kuris pasibaigus renginiui, šventei ar meninei akcijai, turi būti 
pašalintas. Tokie meniniai akcentai gali būti palikti miesto erdvėse tik po papildomo 
suderinimo su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija bei kitomis atsakingomis 
institucijomis. 

Siūlomi scenarijai yra orientaciniai, neįrengtai erdvei parinkus kurį nors vieną scenarijų, kitų, tai vietai 
pasiūlytų alternatyvių scenarijų tinkamumą reiktų persvarstyti. 
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  MENINIŲ AKCENTŲ, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ IR SPORTO ĮRENGINIŲ 
IŠDĖSTYMO KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖJE DALYJE IR SENAMIESTYJE 

SCHEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE MENINIŲ AKCENTŲ, VAIKŲ ŽAIDIMO 
AIKŠTELIŲ IR SPORTO ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMO KLAIPĖDOS MIESTO 

ISTORINĖJE DALYJE IR SENAMIESTYJE SCHEMĄ 
 

Schemos objektas: Kultūros paveldo objektų - Klaipėdos miesto senamiesčio (unikalus kodas 
kultūros vertybių registre 16075) ir miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas kultūros 
vertybių registre 22012) teritorijos ir jų vizualinio apsaugos pozonio teritorijos, kuriose reikia, įvertinus 
istorinę, kultūros paveldo, kraštovaizdžio, esamą urbanistinę ir socialinę aplinką nustatyti tinkamas 
vietas meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymui. 

Schemos tikslas: parengti schemą, kurioje būtų išnagrinėta galimybė konkrečiose senamiesčio 
bei miesto istorinės dalies erdvėse įrengti meninius akcentus, vaikų žaidimo aikšteles bei sportavimui 
skirtus įrenginius. Nustatyti šių objektų išdėstymo urbanistinėje aplinkoje principus, suformuoti 
reikalavimus stilistikai, meninei išraiškai ir vertei.  

Laukiami rezultatai: parengus meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių 
išdėstymo Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schemą, bus nustatytos vietos ir 
pagrindiniai principai tokių įrenginių įrengimui. Šios schemos pagrindu Klaipėdos senamiestyje ir 
miesto istorinėje dalyje bei jų vizualinio apsaugos pozonio teritorijose, bus tam skirtose vietose 
įrenginėjami meniniai akcentai, vaikų žaidimo aikštelės ir sporto įrenginiai. 
 

II. REIKALAVIMAI, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ IR SPORTO ĮRENGINIŲ 
IŠDĖSTYMO KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖJE DALYJE IR SENAMIESTYJE 

SCHEMOS RENGIMUI 
 

1. Esamos situacijos analizė: 
1.1. Išanalizuoti esamus teritorijų planavimo dokumentus, statybą reguliuojančius teisės aktus 

ir kitus dokumentus susijusius su meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių įrengimu 
kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų vizualinio apsaugos pozonio teritorijose. 

1.2. Atlikti Lietuvos miestų ir kitų šalių sėkmingos patirties analizę įrenginėjant meninius 
akcentus, vaikų žaidimo aikšteles ir sporto įrenginius  panašiose teritorijose. 

1.3. Išanalizuoti Klaipėdos senamiesčio, miesto istorinės dalies ir jų vizualinio apsaugos 
pozonio teritorijų esamą situaciją, įvertinus istoriniu, paminklosauginiu požiūriu bei esamus meninius 
akcentus, vaikų žaidimo aikšteles ir sporto įrenginius. 

1.4. Atlikti planuojamos teritorijos urbanistinės struktūros analizę, įvertinant teritorijos 
užstatymo bei erdvių formavimo principus, jungčių bei vizualinių ryšių formavimo pricipus, 
dominančių, akcentų išdėstymo principus, įvertinant požemines komunikacijas bei kitus svarbius 
urbanistinius elementus.  

1.5. Įvertinti planuojamos teritorijos gyvenamąją aplinką, žmonių srautus, pasiekiamumą, 
sklypų struktūrą, siūlomų objektų funkcionavimui reikalingos infrastruktūros poreikį. 

2. Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo schemos 
parengimas: 

2.1. Detalizuojant Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo 
bei aplinkos estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano 
(patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-03 įsakymu Nr. AD1-
3561) sprendinius, parengti meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo 
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Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schemą, pagrindžiant sprendinius susiklosčiusia 
istorine, kultūros paveldo, kraštovaizdžio bei esamo užstatymo urbanistine aplinka. 

2.2. Nustatyti meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo poreikius 
ir prioritetus planuojamų teritorijų erdvėse (daugiabučių kiemuose, skveruose ir kitose viešosiose 
erdvėse) bei išskirti reprezentacines vietas. 

2.3. Nustatyti charakteristikas įrengiamiems objektams: formas, gabaritus, medžiagiškumą, 
parinkti ir sukomplektuoti įrengiamų objektų formų, įrangos tarpusavio jungčių variantus, atitinkančius 
atskirų miesto zonų (daugiabučių kiemų, skverų ir kitų viešųjų erdvių) reikalavimus. 

2.4. Detalizuoti įrengiamų objektų įrengimo vietas, poreikius, principus formuojant 
šiuolaikišką miesto įvaizdį, pateikiant pavyzdinius variantus, kurie atitiktų planuojamų teritorijų 
specifiką ir reikalavimus. 

3. Derinimo procedūros 
3.1. Kiekvienas meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo 

Klaipėdos miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schemos etapas pristatomas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos atitinkamai darbo grupei su tikslu gauti pritarimą tolimesniam schemos 
rengimui.  

3.2. Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto 
istorinėje dalyje ir senamiestyje schema tvirtinama Klaipėdos miesto taryboje. 

 
III.  MEDŽIAGA , VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ IR SPORTO ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMO 

KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖJE DALYJE IR SENAMIESTYJE SCHEMOS 
RENGIMUI 

 
4. Perkančioji organizacija tiekėjui leidžia susipažinti su galiojančiais teritorijų planavimo 

dokumentais bei kita turima medžiaga, susijusia su Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies 
teritorijomis bei jose esančiais kultūros paveldo objektais. 

5. Kitą medžiagą, reikalingą schemai parengti, tiekėjas įsigyja pats, nereikalaudamas iš 
Perkančiosios organizacijos papildomo mokesčio.  
 

IV. PRIVALOMI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TIEKĖJUI 
 

6. Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto 
istorinėje dalyje ir senamiestyje schema turi būti parengta kvalifikuotų specialistų (nurodytų teikiant 
pasiūlymą) ir remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu. 

7. Rengiant schemą vadovautis: 
7.1. Klaipėdos miesto bendruoju planu; 
7.2. Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos 

estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu; 
7.3. Klaipėdos miesto rajonų schema; 
7.4. Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginiu plėtros planu; 
7.5. kitais teritorijų planavimo dokumentais; 
7.6. Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais statinių bei įrenginių 

planavimą, statybą ar įrengimą kultūros paveldo vietovių bei objektų teritorijose. 
8. Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto 

istorinėje dalyje ir senamiestyje schemos apimtis turi būti pakankama tam, kad schemos rengėjas 
išsamiai ir aiškiai pristatytų atliktą analizę, jos rezultatus ir siūlomus sprendinius. Schemos sudėtinė 
dalis – grafinė dalis (schemos, brėžiniai, fotofiksacijos, vizualizacijos, iliustracijos, pavyzdžiai ir pan.), 
kurioje apibendrintai ir detalizuotai pateiktos nustatytos vietos ir pagrindiniai principai meninių 
akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių įrengimui Klaipėdos senamiesčio, miesto istorinės 
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dalies ir jų vizualinio apsaugos pozonio teritorijose. Aiškinamasis raštas, kuriame apibendrinta tyrimų 
medžiaga, analizė ir išvados, bei aprašomi poreikiai, prioritetai, pagrindiniai principai, charakteristikos 
meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių įrengimui planuojamose teritorijose. 
Didelės apimties mažiau reikšminga informacija gali būti perkelta į priedus. 

9. Parengta meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos 
miesto istorinėje dalyje ir senamiestyje schema pateikiama trimis egzemplioriais popieriniame variante 
(byloje) ir skaitmeninėje laikmenoje .doc, .pdf, .ppt formatu bei 20 popierinių egzempliorių A4 
formatu. Schemos dokumentacija taip pat pateikiama formatu tinkamu publikavimui svetainėje 
www.klaipeda.lt. Popierinis variantas turi būti tinkamai įrištas ir parengtas patogiam ilgalaikiam 
naudojimui. Bendra schema (popierinis variantas) turi būti parengta M1:2000 masteliu. Detalizuojant 
schemą atskiros schemos dalys gali būti pateikiamos – M1:500 ir smulkesniu masteliu. Schemos 
rengėjai, nereikalaudami papildomo užmokesčio, gali parengti papildomus dokumentus, į siūlomą 
schemos turinį gali įtraukti ir papildomas, jų nuomone, svarbias dalis, paskelbti publikacijas ir atlikti 
papildomą viešinimą iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija. 

 
____________________________ 
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