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Anotacija
Klaipėdos miesto plėtra pastaruoju laikotarpiu intensyvėja. Vykdoma atskirų miesto dalių konversija, tankėja
centrinės dalies užstatymas, keičiasi miesto siluetas, viešųjų erdvių charakteris. Senamiesčio stačiakampio gatvių tinklo
planinė struktūra vis dar išlieka dominuojanti, H. Manto gatvė kertanti centrinę miesto dalį neįgauna aiškaus
reprezentatyvaus vaizdo. Nesant aiškios miesto centrinės dalies urbanistinės plėtros koncepcijos, nesėkmingai ieškoma
vietos naujam muzikinio teatro pastatui, neapsisprendžiama dėl Atgimimo aikštės planinės-erdvinės struktūros ateities.
Miesto bendruomeninių paslaugų pasiūloje dominuoja „Akropolio“ prekybos centras, taip sumažinęs senamiesčio ir H.
Manto gatvės gyvybingumą. Nesant miesto reprezentacinio kraštovaizdžio koncepcijos, pagal kurią būtų planingai ir
nuosekliai kokybiškai gerinamas miesto estetinis vaizdas, daugelis svarbesnių erdvių neįgauna užbaigtumo,
ansambliškumo bruožų. Miesto reprezentatyvumas daug prarado neišsaugojus svarbių ankstesniuose bendruosiuose
planuose formuotos miesto želdynų sistemos elementų. Svarbu tai, kad laiku atsigręžta į Dangės upės vizualinio ir
funkcinio trakto tvarkymo darbus. Iškeldinus pakrantėse anksčiau įsikūrusias pramonės įmones, atsirado galimybė
sukurti labai svarbią miesto reprezentacinio kraštovaizdžio karkaso ašį.
Šio straipsnio autoriai, įvertinę miesto centrinės dalies urbanistinės plėtros tendencijas, pateikia kai kurių
svarbesnių reprezentacinio kraštovaizdžio karkaso dalių formavimo siūlymus.
Reikšminiai žodžiai: reprezentacinis miestovaizdis, gamtinis karkasas, urbanistinis karkasas, jūrinis paveldas.
Abstract
During the recent period, the development of Klaipeda city is rising. Conversion in different parts of the city is
carried out, the central part is densifying, urban silhouette and the public space character are changing. Old Town
rectangular street network in the target structure is still dominant, H. Manto street passing through the central part of the
city does not gain a clear representative image. In the absence of a clear concept of urbanistic development of the city's
central part, it is hard to look for a location for new musical theatre building, and there is uncertainty regarding the
planned three-dimensional structure of Atgimimo Square in the future. “Akropolis“ shopping center keeps dominant
role in the city, offering community based services, thus reducing the Old Town and H. Manto Street's vitality. In the
absence of a representative urban landscape approach to improve the quality of aesthetic appearance of the city, many
of the more important areas not gain completeness and the ensemble features. Representativeness of the city lost a lot
without saving elements of urban green spaces, formed in previous General Plans. It is important to timely return to the
River Dange‘s visual and functional tract planning. Having evicted the industrial enterprises previously located on the
riversides, there is an opportunity to create a very important city representational landscape frame axis.
Authors of this article, considering the central part of the urban development trends, provide some suggestions
on the more important parts of the representational landscape frame formation.
Key words: representative landscape, nature network, urban network, maritime heritage.

Įvadas
Problema. Miestų aplinkos kokybė turi didžiulę įtaką žmonių gyvenimui. Žmogus miesto
aplinkoje yra įvairiapusiai veikiamas gamtinių ir dirbtinai sukurtų miestovaizdžių. Deja, daugelio
Lietuvos gyvenviečių viešųjų erdvių ir rekreacinių teritorijų šiandienė būklė labai prasta, mažas jų
rekreacinis patrauklumas. Lietuvos miestų rekreacinė aplinka vis dar veikiama vyraujančio prasto
sovietmečio palikimo. Vienas negatyvių šio palikimo bruožų – susvetimėjimas, pasireiškiantis
abejingumu ar agresyvumu aplinkai bei žmogui. Klaipėda – seniausias Lietuvos miestas ir
vienintelis uostamiestis, turintis ypatingą svarbą ne tik valstybės ekonomikoje, bet ir regiono
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kultūrinio kraštovaizdžio savitumo kontekste. Gyventojai ir svečiai miesto dvasią, savitus bruožus
pirmiausiai pajaučia per viešąsias erdves, architektūrinius statinius, želdynus. Deja, Klaipėdos
viešosios erdvės gerokai apleistos, o naujai sutvarkytos stokoja jaukumo, architektūrinės darnos,
ansambliškumo.
Tyrimo objektas. Klaipėdos miesto reprezentacinio miestovaizdžio, architektūrinio ir
urbanistinio formavimo svarbūs rezultatai. Plačiau aptariamas itin svarbus lokalus reprezentacinio
kultūrinio miestovaizdžio elementas – K. Donelaičio skveras.
Tyrimo metodika
Tyrimai atlikti naudojant kartografinės ir projektų medžiagos analizę, natūrinius tyrimus ir
palyginamosios analizės metodus. Tyrimais siekiama ne tik nustatyti aplinkos charakteristikas, bet
ir raidos tendencijas. Tyrimuose naudojamas aplinkos stebėjimo metodas, kuris leidžia plačiau
įvertinti miestovaizdžio įtaką gyvenamosios aplinkos kokybei. Vertinami tokie gyvenamosios
aplinkos gyvybingumo kriterijai:
1) rekreacinių paslaugų ir funkcijų parko erdvėse įvairovė;
2) parko, skvero ar aikštės teikiamų paslaugų ir funkcijų prieinamumas;
3) miestovaizdžio įtaka asmeninio fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybėms (kultūra,
rekreacija ir t.t.);
4) savo gamtinio ir kultūrinio rajono suvokimas (įskaitant erdvės kokybės ir identiteto
stiprumo suvokimą);
5) parko, skvero, aikštės, kiemo, gatvės ar tako erdvių estetinė ir technologinė kokybė.
Rezultatai
Miesto kultūrinio miestovaizdžio planinės ir erdvinės struktūros formavimosi istoriniai
aspektai. Klaipėda iki XV a. kūrėsi arčiau pilies, Danės atšakų suformuotose savotiškose salose.
Pilis, kaip vienas svarbiausių reprezentacinio miestovaizdžio dominančių, buvo kelis kartus
perstatyta, vėliau išnyko ir šiuo metu miestovaizdyje išsiskiria tik savita žalių pylimų forma. Iki
XV a. pabaigos miesto pietinė riba siekė dabartinę Teatro aikštę. XVI a. pradžioje susiformavo
pagrindinės miesto centrinės dalies planinės struktūros ašys: statmenai susikertančios Turgaus ir
Tiltų gatvės. Miesto teritorija padalinta į nedidelius stačiakampių kvartalus, XVI a. pabaigoje
galutinai susiklostė gatvių ir kvartalų tinklas, kuris vėliau nedaug keitėsi. Tokia planinė struktūra ne
tik vertingas urbanistinis paveldas, bet svarbus išskirtinis reprezentuojantis miesto savitumą
bruožas. XVII a. lygiagrečiai formavosi dvi Dangės senvagės atskirtos dalys: senamiestis ir
vadinamasis Odų gatvelės rajonas, kuris vėliau pavadintas Frydricho miestu. 1722 m. šios dalys
buvo sujungtos ir taip susiformavo vientisa šiandieninio senamiesčio teritorija. XVII–XVIII a.
miestą juosė gynybiniai pylimai. Daug nuostolių centinės dalies miestovaizdžio istoriškumo
išsaugojimui padarė masiniai gaisrai. Iki XIX a. vidurio senamiestis atliko administracinio,
prekybos, dvasinio gyvenimo centro vaidmenį, o kai į dešinįjį Dangės krantą buvo iškelta rotušė ir
teismas, tuomet senamiestis tapo komerciniu centru. Senamiestyje veikė didžiausios miesto
parduotuvės, urmo sandėliai, bankai. Antrojo pasaulinio karo metu buvo sugriautos bažnyčios, t. t.
šv. Jonų bažnyčia, buvusi svarbiausiu uostamiesčio silueto akcentu, nukentėjo ištisi kvartalai
pietinėje dalyje. Išlikusiu kultūros paveldu pradėta rūpintis tik XX a. 7 dešimtmetyje. 1963 m.
Klaipėdos senamiestis paskelbtas urbanistikos paminklu, o 1964 m. buvo paruoštas pirmasis
regeneracijos projektas. 1971–1981 m. imtasi restauruoti apie 70 senamiesčio pastatų. Pradėta
tvarkyti H. Manto gatvė, kuri tapo svarbiausia reprezentacinio karkaso ašimi. Suformuotas
originalus Skulptūrų parkas, sutvarkyti senieji arba įrengti naujieji skverai, aikštės. Pradėta
sistemingai rūpintis miesto architektūrinio savitumo stiprinimu. Svarbesniems miesto statiniams
naudojamas raudonų plytų mūras, architektūroje ieškoma savitų formų ir detalių („Klaipėdos“
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viešbutis, buitinių paslaugų kompleksas, gyvenamieji pastatai, „Miško“ gyvenamasis kvartalas ir
kt.).
Miesto centrinėje dalyje pramoninės zonos (1 pav., 5 žymėjimas) supo upę iš abiejų pusių. Tai
lėmė galimybę turėti betarpišką ryšį su uostu. Tuo tarpu gyvenamieji kvartalai buvo atstumti
nuošaliau. Senamiesčio ruože gyvenamieji pastatai kai kuriose atkarpose buvo statomi arčiau upės,
užtikrinant priėjimą prie krantinių. Svarbūs Klaipėdos reprezentacinio miestovaizdžio elementai yra
Liepų, Turgaus, I. Kanto, H. Manto gatvės su dar išlikusiais senosios architektūros pastatais. Ypač
svarbus vaidmuo miestovaizdyje tenka Liepų gatvėje esantiems pašto komplekso statiniams.
Statiniai pastatyti iš raudonų klinkerinių plytų, žalios spalvos glazūra dengtos keraminės detalės
puošia cokolių karnizus, frontonų ir tvoros stulpų viršūnės. Simetriškai išdėstytus pastatus
(klasicizmo įtaka) jungia puošni metalinė tvora su mūriniais stulpais.

1 pav. Klaipėdos centro planinė struktūra. Funkcinės
zonos iki XX a. vidurio
Fig. 1. Klaipeda center planned structure. The
functional zones until the middle of the twentieth
century

2 pav. Klaipėdos centro planinė struktūra. 2007 m. miesto
bendrojo plano sprendiniai
Fig. 2. Klaipeda center planned structure. 2007 City General
Plan solutions

Klaipėdos kultūrinis miestovaizdis, kaip sudėtinė Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio dalis,
susiformavo dėl gamtinių ir kultūrinių šimtmečiais besitęsiančių procesų sąveikos. Tokia ilgalaikė
kraštovaizdžio raida Lietuvos pajūryje išryškino šiam kraštui būdingus savitus bruožus. Šiandien
pajūrio kraštovaizdis pasižymi vizualine ir kultūrine įvairove. Daugiausia jūrinio kultūros paveldo
objektų yra greta Dangės upės. Reikšmingi jūrinio kultūros paveldo objektai – fachverkiniai ir
raudonplyčiai sandėliai, išsidėstę greta Dangės upės, pačios upės krantinės, Biržos tiltas ir
pasukamas tiltelis, Pauliaus Lindenau laivų statyklos statinių kompleksas su dar išlikusia
technologine įranga ir greta jo stovinčiu elingu, Pilies uostelis, Klaipėdos piliavietė, senieji žvejų
kvartalai ir kt. Klaipėdos miestovaizdžiuose pasigendama raiškesnių jūrinio paveldo objektų, o kai
kuriose miesto centro dalyse tokių ženklų praktiškai nėra iš viso. Baltijos jūrinė kultūra, vėtrungės,
gintaras, tradiciniai laivai, vietovardžiai, meno kūriniai ir kt. turėtų būti Klaipėdos miestovaidžių
reprezentacinio karkaso pagrindu (2 pav.).
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Miesto želdynai. Klaipėdos miesto želdynų formavimui didelis dėmesys buvo skiriamas nuo
XIX amžiaus vidurio. Nuo seno gatvės perimetru buvo apsodinamos eile medžių. Dažnai medžių ar
gėlių rūšys lėmė ir gatvių pavadinimą (Liepų, Beržų, Gluosnių, Levandų, Rožių ir kt.). Želdynų
formavimas buvo vykdomas išnaudojant dėkingas gamtines sąlygas. XIX amžiaus viduryje pradėta
apsodinti 5 km ilgio pasivaikščiojimo alėja, vėliau pavadinta jos įkūrėjo Vynerio vardu. Ji tęsėsi iki
Mažojo Tauralaukio. Šalia alėjos pasodintas Karališkasis miškelis, kurio takai buvo suplanuoti
laisvai. Abipus alėjos įrengti paviljonai, kavinės, restoranai (Tatoris; 1994). Tuo laikotarpiu
Klaipėdoje susiformavo savitos želdynų priežiūros tradicijos, kurios pastaruoju metu užmirštos.
Pirmajame pokario generaliniame plane (1946 m., patvirtintas 1952 m.) siūlyta Klaipėdos
senamiesčio krantines abipus Danės upės iki pat žiočių, nugriovus visus statinius (išskyrus
septynaukštį pastatą Žvejų gatvėje), paversti žaliaisiais plotais. Ir tai įgyvendinta – dešinėje Danės
krantinėje už Biržos tilto turime Danės skverą. Miesto generaliniuose planuose iki 1990 metų buvo
kryptingai formuojama miesto želdynų sistema su raiškiai išvystyta žaliąja ašimi šiaurės-pietų
kryptimi, į kurią įsijungtų gatvių želdiniai, skverai ir aikštės, mokyklų ir vaikų darželių teritorijos.
Deja, ši galimybė iš dalies prarasta. Pastaraisiais dviem dešimtmečiais dėl urbanistinės plėtros
užstatytos želdynams įkurti planuotos teritorijos. Pozityvus pastarojo laikmečio sprendimas –
Dangės upės žaliojo trakto atkūrimas vykdant abipus upės sovietmečiu ir anksčiau pastatytų
pramonės teritorijų konversiją (3 pav.).

3 pav. Danės upės slėnio teritorijos, nuo Biržos tilto iki Palangos kelio, konversija. 2010 m.
Fig. 3. Conversion of the Dane River Valley territory from the Biržos Bridge to Palanga Road, 2010

2010 metais Klaipėdos savivaldybės iniciatyva buvo parengtas Dangės upės kraštovaizdžio
tvarkymo specialusis planas (A. Mureika, P. Grecevičius), kurio sprendinių pagrindu pastaruoju
metu rengiami atskirų upės atkarpų detalieji planai, vykdomi dviračių takų įrengimo projektai.
Miestą kertančios upės teikia daug privalumų, tačiau sudaro ir daug sunkumų, ypač užtikrinant gerą
susisiekimą tarp atskirų miesto dalių, esančių skirtingose upės pusėse. Juo labiau, kad šiuo metu
upės krantinės neišvaizdžios, nefunkcionalios, nesaugios, nėra tinkamų priėjimų prie vandens
(4 pav.).

4 pav. Danės upės ir prieigų vaizdai (nuotr. aut. P. Grecevičius, 2013).
Fig. 4. Dane River and Access images (photo by author P. Grecevičius, 2013)
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Klaipėdos centrinės dalies želdynai suformuoti suteikiant jiems laisvo plano išraišką. Tik
mažesnėse erdvėse, prie pastatų, erdvės įgauna taisyklingą planą (pvz. Mažvydo alėja). Želdyno
lankytoją judantį takais emociškai stipriau veikia ritmiškai pasikartojantys elementai.
Itin sudėtinga ir atsakinga kultūros paveldo vertybių aplinkos, istorinių kompleksų,
senamiesčių analizė ir vertinimas, erdvių panaudojimo tikslingumo ir galimybių nustatymas.
Lankytoją želdyno objektai turi sudominti, o su jais susipažinus, neapvilti. Miesto centrinės dalies
miestovaizdžio svarbus komponentas – K. Donelaičio aikštė.
K. Donelaičio aikštė. Aikštė įkurta buvusio miesto sodo vietoje. „XIX a. vidurio planuose ši
aikštė iš trijų pusių apjuosta medžių. Kiek vėliau apsodintas ir ketvirtasis jos pakraštys. Šaltiniai
mini, kad XIX a. Čia veikė vienintelis miesto parkas, kuriame vykdavo ir vieši koncertai“ (Tatoris;
1994). 1973–1974 metais skveras rekonstruotas pastatant skulptūrą lietuvių literatūros pradininkui
K. Donelaičiui (autorius skulp. P. Deltuva, arch. V. Čekanauskas). Iki rekonstrukcijos skvero
planinė struktūra buvo laisva, pabrėžianti jo tranzitinę svarbą (5 pav.). Šiuo metu aikštė
negyvybinga, nepritaikyta miestiečių veiklai (6 pav.). Aikštės vaizdas iš visų pusių labai prastas.

5 pav. Rytas K. Donelaičio aikštėje (nuotr.
aut. A. Stubra, 1958)
Fig. 5. Morning in the K. Donelaitis
Square (photo by author A. Sturba, 1995)

6 pav. K. Donelaičio aikštė, 2013 metų ruduo (nuotr. aut. P. Grecevičius,
2013)
Fig. 6. The K. Donelaitis Square, autumn of 2013 (photo by author
P. Grecevičius, 2013)

Netvarkingi betoninių blokų takai, neišvaizdūs ligoti medžiai (Nekrošienė R. „K. Donelaičio
skvero želdinių būklės vertinimas“, UAB „Klaipėdos želdiniai“), skurdi parterinė erdvė,
nekokybiškos vejos (7 pav.).

7 pav. K. Donelaičio aikštės vaizdai, kuriuose užfiksuotos problematiškos vietos
(nuotr. aut. P. Grecevičius, 2014)
Fig. 7. K. Donelaitis Square images where is captured problematic position (photo by author P. Grecevičius, 2013)

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000-11-30 sprendimu Nr. 173 yra patvirtintas
teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto ir Skulptūrų parko detalusis planas. Šiuo planu K.
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Donelaičio aikštės, kaip viešosios erdvės, teritorijos sklypo ribos ir tvarkymo režimai jau yra
nustatyti.
Klaipėdos miesto viešųjų erdvių istorinės dalies (U16) detaliojo plano koncepcijoje (proj.
vadovas A. Gučas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio mėn. 28 d. sprendimu
Nr. T2-164) teigiama, kad „siūlytina ateityje, toliau tvarkant skverą ir jo želdinius, pagerinti erdvių
želdiniais formavimą – prieš imantis tvarkymo darbų, parengti būtent želdinių rekonstravimo
projektą. Nuo Liepų gatvės ir šios aikštės link geležinkelio stoties vedanti K. Donelaičio - S. Nėries
gatvių trasa ir jos erdvė, pasižyminti ypač didele svarbių visuomenių pastatų gausa ir jungianti
tarpusavyje geležinkelio stoties aikštės bei gretimo sodo, Skulptūrų parko ir K. Donelaičio aikštės
erdves, kartu jau istoriškai yra tapusi labai svarbiu miesto kompozicijos elementu, jos tvarkymui
skirtinas atitinkamas dėmesys“.
Rekomendacijos
1.

2.

Vykdant Klaipėdos Senamiesčio mikrorajonų projektavimą ir statybą, būtina įrengti parkus,
skverus, numatant vietas įvairioms rekreacinėms ir edukacinėms veikloms. Esančias dar
neužstatytas erdves (pvz. Atgimimo aikštė) rekomenduojama neužstatyti pastatais, o įrengti
šiuolaikiškas daugiafunkcines zonas, kurios būtų tinkamos kolektyviniams ir grupiniams
kameriniams renginiams. Rekonstruotoje K. Donelaičio aikštėje galėtų vykti koncertinė
veikla.
Miesto žaliosios erdvės, vandens telkiniai, gėlynai turi būti formuojami suteikiant jiems
laisvą, kuo natūralesnę formą. Reguliaraus plano, geometrinės formos dalys (erdvės)
įrengiamos teritorijose prie pastatų. Miestovaizdžių estetinės kokybės siekiama formuojant
žaliuosius ryšius, projektuojant sodus ant pastatų stogų, terasų. Rekomenduojama intensyviau
naudoti vertikaliojo želdinimo priemones. Planuojant miesto visuomeninius, gyvenamuosius
kompleksus, užtikrinti, kad projektavimo darbų grupėse privalomai dalyvautų kraštovaizdžio
architektai.
Išvados

1.

2.

3.

4.

Klaipėdos miesto erdvėse pastaraisiais metais pastebimas miestovaizdžio kokybinis nykimas.
To nykimo priežastys: dekoratyvesnių želdinių stygius, svarbių vizualinių ryšių nutraukimas,
aukštos kokybės vaizdų, perspektyvų stygius, emocinio poveikio nuoseklumo stygius.
Nepakankamos priemonės želdynų sistemai formuoti lemia aplinkos rekreacinės vertės
sunykimą (nesaugi aplinka, nepakankamai aukštos kokybės projektiniai sprendimai,
nepanaudojamas lietaus vanduo, užterštas oras, triukšmas, želdinių stygius, blogas
pasiekiamumas ir prieinamumas, rekreacinės infrastruktūros stygius).
Klaipėdos miestovaizdžiuose pasigendama raiškesnių jūrinio paveldo objektų, o kai kuriose
miesto centro dalyse tokių ženklų praktiškai nėra. Reprezentaciniam miestovaizdžio karkasui
suformuoti būtina miesto želdynus, rekreacines erdves, kultūros paveldo vertybes sujungti
funkciniais-vizualiniais koridoriais. Rekreacijos tikslais miesto aplinka gali būti naudojama
žymiai efektyviau didinant miestovaizdžių įvairovę.
Svarbios reprezentacinio miestovaizdžio karkaso dalys susidėvėjusios fiziškai ir moraliai,
erdvės nepatrauklios, nefunkcionalios, nesuformuotos dekoratyvios biokonstrukcijos, medžiai
ligoti, takai netvarkingi (pvz. K. Donelaičio aikštė), naujai sutvarkytose erdvėse estetinį
vaizdą gadina laikini maitinimo objektai (Lietuvininkų aikštė, Mažvydo alėja ir kt.). Pavieniai
želdynai nesujungti žaliaisiais ryšiais.
Įvairaus tipo miestovaizdžius formuojančių objektų (parkų, skverų, aikščių, gatvių) tinkamas
sutvarkymas gali iš esmės pagerinti miesto estetinį vaizdą ir rekreacinį potencialą bei žmonių
gyvenimo kokybę. Funkcijų įvairovė aplinkos architektūrinėms kompozicijoms suteikia
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ekspresyvumo, gyvumo, originalumo. Klaipėdos miesto viešųjų erdvių projektavime
praktiškai nedalyvauja kraštovaizdžio architektai. Tokios tendencijos, kai formuojami parkai,
žaliosios erdvės, miestovaizdžiai nedalyvaujant kraštovaizdžio specialistams, jau turi
negatyvių pasekmių.
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Summary
The quality of the urban environment has a huge impact on people's lives. The human in an urban environment
has a multifaceted influence on natural and artificially created skylines.
By the 15th century Klaipeda was created closer to the castle, on the river Dange (Dane) branches formed by a
kind of island. The castle, one of the most important representational townscape interest, was rebuilt several times, then
disappeared and now stands only cityscapes distinctive green mounds form. The central part of the industrial area is
surrounded by the river on both sides. This is determined by the ability to have an immediate connection to the port.
Important elements representing a city of Klaipeda are Liepu, Turgaus, I. Kanto, H. Manto streets with surviving
ancient architectural buildings. A particularly important role for cityscape has the postal building complex in Liepu
street. Cultural townscape of Klaipeda as part of the seacoast landscape formed by interaction of natural and cultural
processes over the centuries. Such a long-term landscape evolution of Lithuanian seaside highlighted the region-specific
peculiarities. Today, the coastal landscape is characterized by visual and cultural diversity. Most marine heritage sites
are near the Dange river.
There is a freedom to form a plan of expression of Central part of the greenery of Klaipeda city. Only in smaller
spaces near buildings the space takes on the correct plan (for example, Mažvydo alley).
Extremely difficult and responsible for environment is cultural heritage, as well historical complexes, old town
analysis and evaluation of athe desirability of the use of space and opportunity identification. Visitor to the greenery of
the objects of interest and access to them is not disappointed. The central cityscape’s important component is
K. Donelaicio Square.
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