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Anotacija 
Straipsnyje nagrinėjama Klaipėdos miesto aplinkos kokybė. Analizuojama literatūra urbanizuotų teritorijų 

aplinkos kokybės klausimais, trumpai apžvelgiami miesto aplinką veikiantys veiksniai, miesto aplinkos formavimosi 
ypatumai bei miesto aplinkos poveikis žmogui. Tiriamajame darbe aptariami Klaipėdos savivaldybės aplinkos 
monitoringo rezultatai.  

Reikšminiai žodžiai: miesto aplinkos kokybė, vizualinė aplinka, monitoringas. 

 
Abstract 
The article analyzes the quality of the environment in Klaipeda city. 
This paper analyzes the literature relating to urban areas with environmental quality issues, briefly overviews the 

factors affecting the urban environment, peculiarities of urban environment formation and the influence of the urban 
environment on human. Klaipeda Municipality's environment monitoring results are discussed in this work.  

Key words: quality of the urban environment, visual environment, environment monitoring. 

 
Įvadas 

 
Žmogaus poveikis gamtinei aplinkai nuolat didėjo augant mokslinei ir techninei visuomenės 

pažangai, intensyvėjant ūkinei veiklai.  
Šiuolaikinėje visuomenėje vis daugiau dėmesio skiriama aplinkos apsaugai, nemažai kalbama 

apie gyvenimo kokybę, kurią kiekvienas asmuo gali vertinti pagal subjektyvius kriterijus. Aplinkos 
apsauga yra neatsiejama sėkmingos visuomenės raidos ir valstybingumo įtvirtinimo dalis. Nuo 
aplinkos būklės, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės priklauso žmonių sveikata ir 
gerovė, valstybės ekonominė ir socialinė pažanga. Plečiantis miestams, vis svarbesniu veiksniu 
tampa miesto aplinkos kokybė. Visuomenė privalo laikytis aplinkosauginių reikalavimų, o ne 
vartotojiškai žiūrėti į gamtą, kaip į neišsenkantį išteklių šaltinį. Yra nemažai veiksnių, akivaizdžiai 
darančių įtaką aplinkos kokybei. Be abejo, kiekvienas gyventojas gali išskirti vis kitokius aplinkos 
veiksnius, kurie jam atrodo svarbūs. Miestiškasis kraštovaizdis yra žmogaus ūkinės veiklos labai 
pakeistas, nuolatos jos smarkiai veikiamas, palaikomas ir plėtojamas antropogeninis darinys. 
(Idzelis, 2011). 

Europos Sąjungos aplinkos politika pagrįsta įsitikinimu, kad gerinti mūsų gyvenimo kokybę 
padeda ekonomikos augimas, socialinė pažanga ir aplinkos apsauga. Pasaulinė sveikatos 
organizacija teigia, kad visuomenės sveikatą 50 % lemia gyvenimo būdas, 20 % – paveldėjimas, 
20 % – aplinkos kokybė, 10 % – medicinos pagalba. 

Svarbiausi komponentai, sudarantys gyvenamąją aplinką (Gyvenamoji aplinka..., 2011): 
• Natūrali gamtinė aplinka – oras, vanduo, klimatas, geografinė aplinka, natūralūs maisto 

produktai ir kt. Svarbu, kad ši aplinka būtų ekologiška. 
• Dirbtinė miesto aplinka – sudaro butai, kuriuose gyvename, darbo sąlygos, kultūrinės 

pramogos ir pan. Šių veiksnių nuolat daugėja ir tai turi didelę įtaką sveikatai. 
Nemažą reikšmę turi ir socialinė ekonominė aplinka: visuomenės kultūra, išsilavinimas, 

materialinės sąlygos bei žmogaus įpročiai. Švari ir sveika aplinka, neužteršta gamta yra didžiausias 
žmonijos turtas, tai būtina sąlyga žmonijos išlikimui ir egzistavimui.   
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Pagrindinis miesto aplinkos formavimo tikslas yra sukurti socialiniu, ekonominiu ir techniniu 
atžvilgiu pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką, kuri atitiktų 
besikeičiančios miesto bendruomenės ir kiekvieno žmogaus poreikius (Idzelis, 2011). 

Pasak J. Vanago (2008), pagrindinis miestų planavimo ir statybos tikslas – sudaryti žmonėms 
geriausias gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas, saugoti jų sveikatą nuo kenksmingo gamtinių, 
gamybinių ir kitų sąlygų poveikio. Urbanistinės priemonės ir metodai priklauso sąlygiškai 
pasyviems nuolatinio ir ilgalaikio poveikio veiksniams. Todėl, sudarant miestų bendruosius planus, 
svarbu taip išdėstyti gamybines zonas, kad pramonės įmonių skleidžiami teršalai kuo mažiau veiktų 
gretimas teritorijas, gyvenamajai zonai skirti ekologiškai geriausias teritorijas, apsaugotas nuo 
žalingų poveikių. 

Vienas iš svarbiausių dabarties uždavinių ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje yra urbanizuotos 
aplinkos kokybės tyrimai bei kokybės valdymo problemų sprendimo būdai. Žmogaus veiklos įtakos 
gyvenamosios aplinkos kokybės prognozavimui, miesto plėtros planavimui yra kuriamos 
integruotos aplinkosaugos informacinės sistemos, kurios padeda identifikuoti ekologines problemas, 
tačiau jos nepateikia integruoto urbanizuoto kraštovaizdžio būklės vertinimo, įgalinančio 
prognozuoti aštriausios socioekologinės įtampos laukus bei išvengti kraštovaizdžio taršos.  

Straipsnyje aptariami Klaipėdos miesto aplinkos kokybės veiksniai: aplinkosaugos aspektu 
(oro tarša, paviršinio ir požeminio vandens tarša, fizikinė (triukšmo) tarša), taip pat psichologinio 
komforto ir estetiniu požiūriu (vizualinė-regimoji tarša)  

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Klaipėdos miesto urbanizuotos aplinkos kokybę. 
Tyrimo objektas – Klaipėdos miesto urbanizuota aplinka. 

 
Tyrimų metodika 

 
Taikyti metodai: literatūros analizė, vizualinis vertinimas, lyginamoji duomenų analizė bei 

gautų rezultatų apibendrinimas. 
Klaipėdos miesto Senamiesčio aplinkos kokybės vertinimą atliko Klaipėdos valstybinės 

kolegijos Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentai, vadovaujami katedros dėstytojų. 
Tyrimai atlikti 2012 m. rugsėjo–lapkričio mėn.  

Klaipėdos miesto Senamiesčio vertinimas atliktas vadovaujantis LR aplinkos monitoringo 
įstatymu, aplinkosaugos agentūros teisės aktais, sveikatos apsaugos teisiniais dokumentais, taip pat 
analizuoti kraštovaizdžio vizualinės kokybės vertinimo literatūros šaltiniai. Atlikta Klaipėdos 
savivaldybės aplinkos monitoringo (2006 m., 2009 m. ir 2011 m.) duomenų analizė.  

Miestų aplinkos kokybę galima vertinti įvairiais aspektais. Tai priklauso ir nuo fizinių 
elementų, ir nuo bendruomenės gyvenimo sąlygų. Išskiriami pagrindiniai faktoriai, kurie yra 
svarbūs urbanizuotose teritorijose: oro kokybė ir užterštumas; vandens užterštumas; fizikinė tarša 

(triukšmas); atliekų tvarkymas; dirvožemio kokybė; želdiniai ir atviros erdvės; saugomų teritorijų 

apsauga; socialinis bendravimas ir rekreacija; vizualinė kokybė; saugumas. 
Šie veiksniai tarpusavyje susiję, jie yra nevienodai svarbūs kiekvienam gyventojui. 

Straipsnyje plačiau aptariami šie aplinkos kokybę veikiantys veiksniai. 
Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių 

aplinką, išmetimas į atmosferą. Tai neigiamai veikia žmonių sveikatą, žemės ūkio produktyvumą, 
biologinę įvairovę, miškų būklę (Baltrėnas, Butkus ir kt., 2008).  

Oro teršalų leidžiamus lygius numato Lietuvos higienos normos (Lietuvos..., 2002). Oro 
būklės stebėjimus miestuose reikėtų papildyti ir miesto klimato kaitos stebėjimais, todėl, tobulinant 
urbanizuotos aplinkos stebėseną, būtina susieti oro užterštumo ir meteorologinius stebėjimus. 
Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai yra mobilieji (transporto priemonės) ir stacionarieji 
(pramonės įmonės ir energetikos objektai) (Oro monitoringo..., 2011). Oro kokybė miestuose 
vertinama pagal išmetamų teršalų kiekį. Oro užterštumas matuojamas labiausiai užterštose miesto 
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teritorijose, tankiai apgyvendintose teritorijose, dažnai žmonių lankomose vietose ir santykinai 
švariose (rekreacinėse) miesto teritorijose. 

Vandens kokybė – Lietuvos teisiniais aktais nustatytos leidžiamos paviršinio maudyklų 
vandens (Lietuvos..., 2007), geriamojo vandens (Lietuvos..., 2003) užterštumo normos. Vandens 
monitoringas turėtų apimti su vandens telkiniais, ypač tėkmėmis, tirpsmo vandens susijusių 
(hidrodinaminių ir geodinaminių) procesų stebėjimą, neapsiriboti vien tik cheminio ir 
bakteriologinio užterštumo stebėjimais. Būtina nustatyti egzistuojančias kryptis ir linijas laikinų 
paviršinių srautų, susiformuojančių iškritus daug kritulių arba intensyviai tirpstant sniegui ant 
nelaidžių technogeninių paviršių. Taip pat aktualūs požeminio vandens lygio stebėjimai, kuriuos 
itin svarbu atlikti tose urbanizuotose teritorijos dalyse, kur sutampa užterštumo ir aukšto gruntinio 
vandens lygio grėsmė (Veteikis, Jankauskaitė, 2004). 

Vandens kokybė daugiausiai priklauso nuo aplinkos higieninės būklės. Pramonės, žemės ūkio, 
kitų veiklos sričių bei buitinės atliekos, patenkančios į aplinką, gali pabloginti ir vartojamo vandens 
kokybę. Vandens užterštumas vertinamas pagal (Vandens užteršimas..., 2013): gamtinius 

parametrus, teršalų kilmę, teršalų pasiskirstymą laike. Paviršinio vandens tyrimo parametrai: 
temperatūra; biogeninės medžiagos: PO4, P(b), NO2, NO3,NH4, N(b), O2, pH; bakterioplanktonas, 
chlorofilas a, fitoplanktonas, zooplanktonas, makrofitai. 

Fizikinė tarša – aplinkos tarša triukšmu, vibracija, jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja 
spinduliuote, radioaktyviąja medžiaga, kuri patenka į aplinką ir gali sukelti pavojų ir pakenkimus 
gyviems organizmams tuoj pat arba po tam tikro veikimo laikotarpio (Baltrėnas, Butkus..., 2008). 
Fizikinė aplinkos tarša gali būti gamtinės ir antropogeninės kilmės. Triukšmas – labiausiai 
pasireiškianti fizikinė tarša, kurios poveikis aplinkai yra pastebėtas ir nustatytas. Triukšmo lygis, 
skirtingai nuo klimato, kraštovaizdžio bei kitų gamtinių veiksnių, keičiasi. Per paskutiniuosius 10 
metų miesto triukšmas padidėjo vidutiniškai 0,5–1 dB per metus ir kai kuriuose miestuose 
triukšmas gatvėse padidėjo net 10–12 dB (Miesto aplinkos..., 2010). Triukšmo šaltiniai gali būti: 
stacionarūs (žaidimų aikštelės, pramonės objektai, transformatorinės); judantys (transporto 

priemonės, statybos mašinos); pastovūs (vėdinimo įrenginiai, siurblinės, kompresorinės, 

transformatorinės); nepastovūs (transportas). 

Lietuvos Respublikos įstatymu reglamentuojamas triukšmo valdymas (Triukšmo..., 2004). 
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 (Lietuvos..., 2011) „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustato stacionarių 
triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. 

Vizualinė (regimoji) tarša – kraštovaizdžio estetinę vertę mažinančių statinių (neišvaizdžių, 
nederančių kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi) ar želdynų, užstojančių gamtos ir kultūros 
paveldo objektus, vaizdingas panoramas, atsiradimas vertingose ir vaizdingose teritorijose (Idzelis, 
2011). Lietuvoje kraštovaizdžio vizualinių tyrimų klausimais išnagrinėję ir išsamiausiai savo 
publikacijose rašę M. Purvinas (1983), P. Kavaliauskas (2002), J. Bučas (1980), J. Kamičaitytė-
Virbašienė (2003). Lietuvos mokslininkai yra parengę keletą kraštovaizdžio vizualinio, estetinio, 
rekreacinio vertinimo metodikų (P. Kavaliauskas, M. Purvinas, A. Budriūnas, Ėringis, V. Stauskas). 

Prof. J. Bučas kraštovaizdį analizavo miesto savitumo išsaugojimo ir didinimo požiūriu, 
gamtines sąlygas ir kultūrinį urbanistinį palikimą laikydamas pagrindiniais kraštovaizdžio savitumo 
veiksniais. M. Purvino išplėtoti kraštovaizdžio psichologinio ir estetinio potencialo tyrimo 
metodiniai principai. Tai lyginamosios struktūrinės kraštovaizdžio analizės metodas, kurį taikant 
tiriamos įvairaus dydžio ir skirtingos reikšmės kraštovaizdžio vizualinės erdvės. M. Purvino 
metodika buvo papildyta J. Bučo (1980) vizualinės aplinkos tyrimo metodinėmis nuostatomis. 
Mokslininkas kraštovaizdžio erdvinę struktūrą nagrinėja kaip vientisą dinamiškai kintančią tūrių ir 
erdvių kompoziciją, taikydamas struktūrinės analizės principą. J. Kamičaitytės-Virbašienės (2003) 
siūlymu kraštovaizdžio vizualinio modelio rodikliai turėtų atitikti gyvybingumo, sudėtingumo, 
harmoningumo, išraiškingumo, išskirtinumo, funkcionalumo, prasmingumo kriterijus. 
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D. J. Daniulaitis, J. Kamičaitytė-Virbašienė (2002) išskiria vizualinės aplinkos informacinę 

svarbą visuomenei, aplinkos ekonominę vertę. J. Kamičaitytė-Virbašienė, R. Janušaitis (2004) 
kraštovaizdžio vizualinę kokybę vertina atlikdami žvalgomąjį tyrimą, pasirinkdami bendrojo 

įspūdžio ir struktūrinės analizės tyrimų metodines kryptis. Tokiu būdu siekiama susieti bendrojo 
įspūdžio tyrimų ir struktūrinės skaičiuojamosios analizės rezultatus.  

Vizualinę kraštovaizdžio kokybę lemia aplinkos estetinė kokybė (Šešėlgis, 1991). Žmogus 
85 % aplinkos suvokia regėjimu ir dėl to patiria teigiamas ar neigiamas emocijas. Norint 
kraštotvarkinėmis priemonėmis kurti estetišką aplinką, pirmiausia būtina ją ištirti ir pateikti tinkamą 
modelį konkrečiai vietai (Kamičaitytė-Virbašienė, Janušaitis, 2004).  

Kadangi didžioji aplinkos vizualiosios informacijos dalis gaunama regos pagalba, tai aplinką 
vertiname, vertindami formą, faktūrą, ažūrą, šviesotamsą, spalvą. Spalvinė aplinka turi įtakos 
žmogaus darbo našumui ir jo charakteriui. Spalvos pagalba vizualioji tarša gali būti sustiprinama 
arba susilpninama, naudojantis tik spalvotyros žiniomis bei kompozicinėmis raiškos priemonėmis. 
Pasitelkiant chromoterapijos žinias spalvos pagalba aplinkoje galima balansuoti emocines būsenas 
bei stiprinti psichologinį poveiki atsižvelgiant į aplinkos funkcines zonas (Jukonis, 2006). 

Chromoradiostezija – tai spalvų spinduliuojamos energijos poveikis žmogui ir jo aplinkai.  
Labiausiai praktikoje naudojama chromoradiostezijos šaka chromoterapija – gydymas 

spalvomis. Kiekvienai spalvai chromoterapija priskiria specifines savybes, kiekviena iš jų veikia 
žmogaus psichiką, kartu daro didžiulę įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Tinkamai panaudoję jų 
poveikį galime, esant reikalui, atstatyti savo gyvybinės energijos potencialą. Norint sukurti puikų 
aplinkos kraštovaizdį, reikia išmanyti pagrindinius radiostezijos principus, kuriais remiantis žemės 
sklype galima sukurti maksimalią gamtos pusiausvyros energetiką.  

Urbanizuotame kraštovaizdyje pastatai, inžinieriniai įrengimai ir linijos, keliai, atliekų 
sąvartynai dažnai nustelbia gamtinį pagrindą, jei nėra užstatymo organinio ryšio su gamtine aplinka. 
Todėl dėl didėjančios ūkinės veiklos ir rekreacinės apkrovos atskirose vietose didėja kraštovaizdžio 
vizualinė tarša, mažėja rekreacinis potencialas. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Gamtinė aplinka mieste formuoja gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos sąlygas. Klaipėdos 

miestas išsidėstęs Danės ir Smiltelės žemupių slėniuose ir terasose, šių upių tarpupyje bei jų deltose, 
Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantėse bei šiaurinėje Kuršių nerijos dalyje. Tai iš esmės ir lemia 
miesto plėtrą, kraštovaizdžio savitumo bei gamtinių vertybių buvimą ir išsaugojimą, taip pat miesto 
erdvinį raiškumą bei jo vystymąsi. Gamtinių komponentų pokyčiai yra susiję su miesto ir uosto 
plėtra, urbanizuotų ir natūralių teritorijų santykiu, kraštovaizdžio būklės kaita. 

2001 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino Klaipėdos miesto 
gyvenamųjų rajonų schemą. Joje Klaipėdos miestas padalytas į 60 gyvenamųjų rajonų. 
Senamiestis – Klaipėdos miesto dalis, esanti tarp Galinio pylimo g., Danės g. bei Mokyklos g. bei 
Bangų g. Vakarinėje dalyje ribojasi su Kuršių mariomis. Atlikta Klaipėdos savivaldybės aplinkos 
monitoringo 2006 m., 2009 m. ir 2011 m. duomenų analizė Senamiesčio teritorijoje. 

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas nuo 2005 m. Remiantis 
Klaipėdos miesto savivaldybės 2005–2006 m. monitoringo rezultatais bei pramonės ir uosto plėtros 
perspektyvomis sudaryta tęstinė 2007–2011 m. aplinkos monitoringo programa. Į šią programą 
papildomai įtraukta ir Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) aplinkos stebėsena. 

Oro kokybė. 2006 m. Klaipėdos mieste vykdyta aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviais 
sorbentais programa. 15-oje taškų buvo vertintas aplinkos oro teršalų (sieros dioksido – SO2, azoto 
dioksido – NO2, ir lakiųjų organinių junginių – LOJ) vidutinis koncentracijų aplinkos ore erdvinis 
pasiskirstymas (matuojamas pasyvių sorbentų metodu). Atlikę Klaipėdos savivaldybės aplinkos 
monitoringo (2006 m., 2009 m. ir 2011m.) rezultatų apibendrinimą galima teigti, kad Senamiestyje, 

kaip ir visame Klaipėdos mieste, dažniausiai užfiksuojama tarša kietosiomis dalelėmis, kuri viršija 
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nustatytas koncentracijas. 2006 m. Klaipėdos miesto centrinėje (Liepų g., Pilies–Daržų g.) vidutinė 
NO2 koncentracija buvo didesnė už viršutinę vertinimo ribą (32 μg/m3). Žmonių gausiai lankomose 
vietose vidutinė NO2 koncentracija svyravo tarp žemutinės ir viršutinės vertinimo ribų (26–
32 g/m3). 

Per 2009 m. 29 paras Klaipėdos centre kietųjų dalelių skaičius viršijo paros ribinę vertę, 
tačiau pagal galiojančius ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus neviršijo leistinos 35 dienų ribinės 
vertės per metus. 2009 m. vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija Klaipėdos centre – 25 μg/m³ 
(norma – 40 μg/m³). Minėtu laikotarpiu užfiksuotos didžiausios paros koncentracijos Klaipėdoje: 
centre – 104 μg/m³ (norma – 50 μg/m³). 

Didelis taršos šaltinis kietosiomis dalelėmis yra motorinis transportas, kai tarša keliama dylant 
stabdžių kaladėlėms ir kelių dangai, ypač kai naudojamos dygliuotos padangos šaltuoju metų laiku. 
Taip pat teršiama aplinka įsivyravus sausiems orams, ypač daug kietųjų dalelių į orą patenka nuo 
tinkamai nenuvalytų gatvių bei iš nemažus plotus užimančių statybviečių. Nepalankios teršalų 
išsisklaidymui meteorologinės sąlygos, kai ilgesniam laikui įsivyravus sausiems orams, silpnam 
vėjui, net ir esant įprastiems išmetimų dydžiams, oro užterštumas didėja.  

Klaipėdos savivaldybės aplinkos monitoringe oro kokybei gerinti numatytos rekomendacijos 
planuoti priemones autotransporto srautų reguliavimui, kad 2010 m. nebūtų viršyta NO2 ribinė 
vertė – 40 μg/m3. Periodiškai – ne rečiau kaip kas 5 metai – atlikti išsamesnį užterštumo lygio azoto 
dioksidu Klaipėdos m. įvertinimą indikatoriniu metodu. 

Vandens užterštumas mieste. Paviršinis vanduo yra vienas iš svarbiausių Klaipėdos miesto 
gamtinių komponentų. 2006 ir 2009 m. stebėjimus atliko AB Klaipėdos vandenys, Jūrinių tyrimų 
centras bei Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. 2010 m. 
stebėjimus vykdė AB „Klaipėdos vanduo“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų 
ir planavimo institutas. Visi duomenys pateikiami tinklalapyje http://www.jtc.lt/.  

Senamiestyje vandens užterštumo stebėjimo taškai yra Trinyčių tvenkinys ir Jono kalnelio 
kanalas. Danės upės užterštumo mėginiai imamai aukščiau Klaipėdos, todėl rodikliai nebuvo 
analizuojami.  

Fosfatų fosforo koncentracijos (žemesnės už DLK 0,065 mg/l) 2006 m., 2009 m. Trinyčių 
tvenkinyje buvo užfiksuotos mažiausios. Nitritų koncentracija daugeliu atvejų neviršijo DLK 
(0,03 mg/l). Trinyčių tvenkinyje dauguma atvejų vandens kokybės rodiklių: pH, nitritų, fostatų bei 
amonio jonų koncentracijos neviršijo DLK, o ištirpusio deguonies koncentracija daugiau nei 50 % 
iš visų tirtų atvejų atitiko ribinę reikšmę (≥7 mg/l O2). Šių telkinių vandens kokybė pagal tirtus 
kokybės rodiklius atitinka karpiniams vandens telkiniams keliamus reikalavimus. 2011m. Trinyčių 
tvenkinyje ištirpusio deguonies koncentracija daugiau nei 50 % iš visų tirtų atvejų atitiko ribinę 
reikšmę, bet kitų vandens kokybės rodiklių: nitritų, fostatų koncentracijos viršijo DLK. Bendro 
bakterijų skaičiaus kaitos pobūdis Trinyčių tvenkinyje buvo stebimas ženklus bakterijų skaičiaus 
padidėjimas 2011m. birželio mėn. Visų trejų metų duomenys rodo, kad zooplanktono rūšinė 
įvairovė, Trinyčių tvenkinyje buvo nustatyta didžiausia. Remiantis 2006 m., 2009 m., 2011 m. 
monitoringo duomenimis, vandens telkinių būklė gali būti vertinama kaip vidutinė. 

Fizikinė tarša (triukšmas) mieste. Kad būtų galima įvertinti triukšmo lygį Senamiestyje, 
duomenys paimti iš arčiausiai esamų matavimo taškų (Klaipėdos miesto..., 2007–2011): N. Uosto g. 
prie gyvenamojo namo Nr. 22, N. Uosto g. 6A, prie S. Šimkaus mokyklos bendrabučio, Pilies g. prie 
gyvenamojo namo Nr. 3, Tiltų g. prie gyvenamojo namo Nr. 2, Tiltų g. prie gyvenamojo namo 
Nr. 19 (lentelė). 

Triukšmo monitoringo rezultatai vertinami pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2007 
„Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“ (Klaipėdos miesto..., 2007–2011). Ekvivalentinis ir maksimalus 
triukšmo lygis buvo matuojamas visą parą pavasario, vasaros, rudens sezonų metu.  
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Lentelė. Vidutinės maksimalaus ir ekvivalentinio garso lygio reikšmės pavasarį, vasarą ir rudenį  
Klaipėdos miesto senamiestyje 

Table. Average of values of maximum and equivalent sound level in the spring, summer and autumn in  
Klaipeda Old Town 

Sezonas Laikas, val. 
Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA Maksimalus triukšmo lygis 

2006 m. 2009 m. 2011 m. 2006 m. 2009 m. 2011 m. 

Pavasaris 06.00–18.00 65(55) 10 70(65) 15 69(65) 4 77(70) 7 82(70) 12 74(70) 4 
18.00–22.00 64(50) 14 66(60) 16 66(60) 6 74(65) 9 79(65) 14 79(65) 14 
22.00–06.00 59(45) 14 62(55) 7 62(55) 7 75(60) 15 78(60) 18 76(60) 16 

Vasara 06.00–18.00 69(55) 14 71(65) 6 67(65) 2 83(70) 13 82(70) 12 80(70) 10 
18.00–22.00 69(50) 19 70(60) 10 65(60) 5 82(65) 17 81(65) 16 78(65) 13 
22.00–06.00 61(45) 16 66(55) 11 62(55) 7 73(60) 13 76(60) 16 75(60) 15 

Ruduo 06.00–18.00 72(55) 17 70(65) 15 68(65) 3 80(60) 20 81(70) 11 79(70) 9 
18.00–22.00 68(50) 18 68(60) 8 66(60) 6 77(65) 12 61(65) 0 78(65) 13 
22.00–06.00 61(45) 16 64(55) 9 63(55) 8 73(60) 13 77(60) 17 74(60) 14 

 
Tirtu periodu visuose tyrimų taškuose tiek maksimalus, tiek ekvivalentinis triukšmo lygis 

viršijo leistiną ribinį garso lygį. 2006 m., 2009 m., 2011 m. monitoringo rezultatai rodo, kad beveik 
visuose tyrimų taškuose Klaipėdos centrinėje miesto dalyje didžiausias leidžiamas triukšmo lygis 

yra viršijamas (HN 33:2007): ekvivalentinis garso lygis viršijo didžiausią leidžiamą lygį 

vidutiniškai 2–19 dBA, maksimalus garso lygis 1–8 dBA. Lyginant 2006 m., 2009 m., ir 2011 m. 

ekvivalentinis garso lygis mažiausiai viršijamas buvo 2011 metais. Mažiausias ekvivalentinio bei 

maksimalaus triukšmo reikšmės užfiksuotos pavasarį. Pagrindiniai triukšmo šaltiniai – transportas, 

aplinkos foninis triukšmas, gatvės remonto darbai, statybos darbai. Be miesto transporto triukšmo 

Klaipėdai aktuali uosto veikla. Visos uosto įmonės išsidėsčiusios išilgai Klaipėdos sąsiaurio ir 

norint jas pasiekti transportu, reikia kirsti miestą. Su uosto krovos darbais susijęs triukšmas 

girdimas ir greta esančiuose gyvenamuose miesto rajonuose. 

Vizualinė tarša mieste. Miesto kraštovaizdžio estetinę vertę mažinančių (statinių, želdynų ar 

atliekų sąvartynai) užstojančių gamtos ir kultūros paveldo objektus, vaizdingas panoramas bei 

atsiradimas vertingose ir vaizdingose teritorijose apibūdinama kaip vizualinė tarša. 

Viena iš vizualinės taršos problemų yra gyvenamose teritorijose pastebimos statybinių ir kitų 

komunalinių atliekų krūvos, šalia namų nemažą dalį teritorijos užimantys įvairūs laikini ar apleisti 

statiniai (sandėliukai, garažai, nenaudojamos aikštelė). Neišvaizdūs pastatai bei šalia jų atsiradę 

sąvartynai, netinkamai eksploatuojami šiukšlių konteineriai, stipriai mažina kraštovaizdžio estetinę 

vertę bei miesto įvaizdį. 

Senamiesčio vizualinis aplinkos vertinimas atliktas remiantis J. Kamičaitytė-Virbašienė 

metodika. Išskiriama vizualinės aplinkos informacinė svarba visuomenei, aplinkos ekonominė vertė. 

Aplinkos informacinė svarba – suteikia informaciją apie vietą, joje gyvenančią bendruomenę, 

kultūrą, istoriją, padeda orientuotis aplinkoje. Aplinkos ekonominę vertę nusako kokybiška 

vizualinė aplinka, kuri yra patraukli žmonėms, perkantiems gyvenamą teritoriją ar pasirenkantiems 

poilsio vietą.  

Klaipėda yra miestas, turintis 750 metų istoriją, vertas pagarbaus ir atidesnio dėmesio 

europinis uostamiestis, garsėjantis turtinga praeitimi ir gražiai apstatytu centru. Klaipėdos 

senamiestis išskirtinis iš visų Lietuvos didžiųjų miestų senamiesčių savo fachverkiniu architektūros 

stiliumi ir planine gatvių struktūra. Kalbėdami apie Klaipėdos architektūrinį paveldą, istorijos 

specialistai pažymi, kad urbanistinė vertybė yra tiek gatvių tinklas, tiek užstatymas. Klaipėdos 

senamiesčio užstatymo struktūrai būdingą mažų, glaustų kvartalų sistemą vadina unikaliu mūsų 

šalies miestų urbanistikos reiškiniu. 

Atlikus senųjų miesto planų ir vizualų erdvių vertinimą pastebėta, kad išlikęs gana sunkiai 

„įskaitomas“, reguliarusis senamiesčio gatvių tinklas; neliko bažnyčių bokštų vertikalių (Turgaus g. 

šv. Jono bažnyčia); likusios tuščios erdvės, atsiradusios karo metu sugriovus ten stovėjusius 

pastatus (Kalvių g.–Kurpių g.; Vežėjų g.–Tomo g.–Didžiojo Vandens g.–Pasiuntinių g.) bei likę 
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pastatai vaiduokliai (Žvejų g. buvęs kino teatras; Didžiojo Vandens g. prie Jono kalnelio). 
Senamiesčio įvaizdžio negerina apleistos, nebaigtos tvarkyti dvi senamiesčio dominantės – 
gynybinis Jono kalnelis ir piliavietė. 

Kaip minėjo J. Kamičaitytė-Virbašienė, aplinkos ekonominę vertę nusako kokybiška 
vizualinė aplinka, kuri patraukli žmonėms. Nagrinėjant senamiesčio pastatų formą ir spalvą, galima 
teigti, kad norint atkurti istorinio laikotarpio charakterį, būtina atstatyti ir išsaugoti architektūrinį 
stilių. Fasadų sienos aptrupėjusios, apipaišytos grafiti, reklamų iškabos nepuošia pastatų sienų. 
Miesto lankytojus galėtų kviesti iškabos ir reklamos, parašytos sena klaipėdietiška tarme, kuri šiame 
mieste buvo savita ir būdinga tiktai tuometinei Klaipėdai. Kai kurios galbūt net tuo metu dar 
naudotu gotišku šriftu, ne viena iš tų iškabų buvo užrašyta tiesiog ant pastato sienos. Dalis tokio 
užrašo ir šiandien matomas ant namo sienos Tiltų gatvėje 25 „A. Schwermer“. Geras pavyzdys 
gaivinant senamiestį gali būti neseniai atgimęs Vilhelmo pasažas. 

Mus ir mūsų miesto svečius reprezentatyviausiose vietose pasitinka byrančios plytos ir užkalti 
langai. Apleisti pastatai pirmiausia yra pavojingi – gali bet kada sugriūti, iškristi langas ar nutikti 
kitokia nelaimė. Be to, tai kelia pavojų ne tik gyvybei, bet ir sveikatai – pastatai vaiduokliai 
pačiame miesto centre tampa nelegaliais šiukšlynais. Negana to, tokios griuvenos daro neigiamą 
įtaką ir vietos energetikai – neigiamai veikiama aplinka, skleidžiama bloga energija, trikdomas 
įprastas žmonių gyvenimas. 

Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, nesidomima chromoterapijos, radiostezijos mokslais, 
dažniau aplinkos kokybės gerinimui pasitelkiami svetimų kultūrų modeliai (kinų feng-shui, 
piramidės) be jokio teorinio pasiruošimo apie energetiką, kuri ir sukuria vizualiosios taršos 
neigiamybes bei žmogaus blogų emocinių potyrių priežastis. Miestas neturi savo nuoseklaus 
spalvinio kolorito, kas galėtų tapti ne tik vizitine kortele, bet ir vientiso psichologinio-estetinio 
balansavimo dalimi. Mokslininkai seniai įrodė, kad apleista aplinka skatina ne tik įtampą, bet ir 
nusikalstamumą, agresiją.  

Situaciją mieste gali bent iš dalies pagerinti želdiniai. Želdynai labai reikalingi ten, kur yra  
intensyvi ir daugialypė žmogaus veikla, ypač miestuose. Čia jie tampa reikšmingais kompoziciniais 
bei struktūriniais elementais, gerina ir palaiko kultūrinio kraštovaizdžio kokybę bei suteikia jam 
savitumo. Didėjant rekreacinei apkrovai, Klaipėdos mieste nėra kuriami nauji parkai ar skverai, 
todėl didėja rekreacinė apkrova, tai lemia organinio ryšio praradimą su gamtine aplinka ir 
kraštovaizdžio vizualinės kokybės mažėjimą.  

Kraštovaizdžio vaizdingumas susijęs su ekologiniu tvarumu. Kraštovaizdžio vizualinės 
kokybės neišsaugos vien kraštovaizdžio sandaros ar jo komponentų saugojimas, jos neišsaugos 
architektų, projektuojančių pastatus gražiose vietose, geri norai ir profesionalumas. Būtina sudaryti 
kur kas geresnes kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo sąlygas, įteisinti 
kraštovaizdžio vizualinę kokybę kaip vertybę, kaip valstybinius išteklius, kuriems reikia specialių 
apsaugos ir tvarkymo priemonių (Kamičaitytė-Virbašienė, Janušaitis, 2004). 

Urbanistas J.Vanagas vienu svarbiausiu gyvenamosios aplinkos kokybės rodikliu laiko vietos 
gyventojų emocinį ryšį su aplinka, suaugimą su ja, identifikacija su gyvenamąją vieta. Nuo 
gyvenamosios aplinkos socialinės vertės priklauso prielaidos, galinčios stimuliuoti teigiamus 
procesus mieste ir jo dalyse: gyventojų tarpusavio tolerancija, aktyvesnis bendravimas, noras 
tvarkyti ir prižiūrėti teritoriją, domėjimasis miesto architektūros, estetikos, tvarkymo reikalais. 
Identifikaciją lemia teritorijos padėtis miesto plane, miesto socialinis prestižas, suplanavimas, 
patogumas, architektūra, kompozicinės savybės, apylinkių grožis, poilsio galimybės, susisiekimas, 
triukšmas, oro kokybė, aptarnaujanti infrastruktūra (Vanagas, 1992). Dar vienas svarbus rodiklis – 
augantis miestiečių noras tvarkytis savo aplinką, dalyvauti aplinkos planavimo procese.  
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Išvados 

 
1. Didžiausia Klaipėdos miesto oro taršos problema – mobilieji taršos šaltiniai. Šie faktoriai 

lemia stipriausias oro taršos zonas miesto centre. 
2. Vandens tarša Klaipėdos miesto teritorijos telkiniuose vertinama, kaip vidutinė. Didžiausias 

vandens užterštumas siejamas su uosto veikla, uosto teritorijoje.  
3. Fizikinę taršą įtakoja miesto ir jo priemiesčių urbanizacijos plėtra, uosto veikla.  
4. Didesnė vizualinė tarša fiksuojama miesto pakraščiuose, miegamuose rajonuose bei 

pramoninėje miesto dalyse.  
5. Žemiausias Klaipėdos miesto aplinkos kokybės rodiklis siejamas su pramoninėmis zonomis, 

kur aplinkosaugos aspektai ir psichologinio komforto aspektai yra patys blogiausi.  
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Summary 

 
Urban environmental quality can be assessed in different ways. It depends on the physical elements and on 

community life. Main factors that are important for urban areas: air quality and pollution, water pollution, physical 
pollution (noise), waste management, soil quality, vegetation and open space, protected areas, social interaction and 
recreation, visual quality of security. 

These factors are interrelated and are equally important to each person. The paper discusses the factors affecting 
the quality of the environment: air pollution, water pollution, and physical (noise) pollution and assessment of the visual 
quality of the environment. 

Klaipeda city is located in the valleys and terraces of the lower reaches of the Dane and Smiltelės rivers, in the 
interstream area of these rivers and their deltas, on the coasts of the Curonian Lagoon and the Baltic Sea, and also in the 
northern part of the Curonian Spit. This basically determines the urban development, preservation of landscape 
individuality and natural values, urban spatial expressiveness and its development. Natural component changes are 
associated with the city and port development, with urban and natural areas ratio and with the landscape state change.  

On 20 December 2001 Klaipeda City Council approved residential scheme, where Klaipeda city is divided into 
60 neighborhoods. Klaipeda Old Town is situated among Galinio Pylimo, Danes, Mokyklos and Bangų Streets. It is 
adjacent to the western part of the Curonian Lagoon. 

Klaipeda Old Town assessment was carried out according to the Law on Environmental Monitoring Act, 
Environmental Protection Agency regulations, health care legal documents, as well as an analysis of landscape visual 
quality assessment references. Analysis of data collected from the Old Town Environment Monitoring done by 
Klaipeda Municipality in 2006, 2009 and 2011 is performed. Landscape imagery is associated with ecological 
sustainability. Mere preservation of landscape structure or its components, as well as only good wishes and 
professionalism of architects designing buildings in beautiful places are not enough to retain visual quality of the 
landscape. It is necessary to create a much better landscape protection, management, use, and planning, to legitimize the 
visual quality of the landscape as a value, as state resources in need of special protection and management measures. 

One of the main indicators of quality of the living environment of local residents is an emotional relationship 
with the environment, growing up with it, also identification with place of residence. Preconditions that can stimulate 
positive processes in the city and its parts, such as the population mutual tolerance, better communication, the desire to 
manage and maintain the territory, interest in urban architecture, aesthetics, affairs handling depend on the social values 
of living environment. 

 


