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Anotacija 

XX a. Palangos miesto struktūroje galutinai pradeda dominuoti Vytauto gatvė ir jai statmena Jono Basanavičiaus 

gatvė. Miesto struktūrinis modelis iš linijinio transformuojasi į „T“ formos modelį (Vyšniūnas, Cirtautas ir kt. 2008). 

Šiam procesui didelę įtaką padarė jūros tiltas, ant kurio tarsi atlikti ritualą (palydėti saulę) bei pasigrožėti kraštovaizdžiu 

ateina poilsiautojai. Jono Basanavičiaus gatvė transformavosi iš smėlėto kelio, vedančio iki jūros, prie kurio buvo 

pastatytos kelios Tiškevičių vilos, iki judrios pėsčiųjų gatvės su skirtingais užstatymo morfotipais. 

Straipsnyje analizuojama Jono Basanavičiaus gatvės architektūrinė-gamtinė kaita, veiksniai, mažinantys gatvės 

teigiamą emocinį poveikį. 

Reikšminiai žodžiai: Jono Basanavičiaus gatvė, emocinis poveikis, jūros tiltas, erdvinės-kompozicinės 

problemos.  

 

Abstract 

Vytautas street and its perpendicular J. Basanavičius Street began to definitively dominate in the structure of XX 

century in Palanga. The urban structural model transforms from „linear“ to a „T“ shaped pattern (Vyšniūnas, Cirtautas 

and others, 2008). This process was greatly influenced by the Sea bridge, which attracts visitors to perform a kind of 

ritual (watch sunsets) and admire the landscape. J. Basanavičius street transformed from a sandy road leading to the sea 

with several Tyszkiewicz built villas near by, to a busy pedestrian street, with different building morphotypes. 

The article analyzes the architectural and natural changes of J. Basanavičius street, various factors that reduce 

the emotional impact of the street. 

Key words: J. Basanavičius Street, emotional impact, sea bridge, spatial – composition problems. 

 

Įvadas 

 

Palanga yra didžiausias Lietuvos kurortas. Palangos miesto savivaldybė lygiagrečiai Baltijos 

pajūriui yra nusitęsusi apie 24 kilometrus, tačiau didžiausi rekreaciniai srautai telkiasi Senojoje 

Palangoje ir Šventojoje. Senąją Palangą sudaro dvi kompozicinės ašys, tai Vytauto gatvė ir 

statmena jai Jono Basanavičiaus gatvė, kuri jungia kurortą su jūra. Tyrimui pasirinkta Jono 

Basanavičiaus gatvė literatūroje vadinama savotišku kurortinės bendravimo gatvės etalonu. Pirminis 

Jono Basanavičiaus gatvės pavadinimas buvo Tiškevičiaus gatvė, nors tiksliau reikėtų vadinti 

Tiškevičiaus alėja, nes ji skendėjo kaštonų (Aesculus) šešėlyje, taip pat išreiškė pasivaikščiojimo (o 

ne transporto judėjimo) idėją. Šiuo metu, ypač vasaros sezonu, Jono Basanavičiaus gatvė 

asocijuojasi su pasilinksminimu ir prekyba. Pagal alėjų (viešųjų erdvių) estetinę vertę didele dalimi 

susidaro įspūdis apie kurortą, jo savitumą. Veiklos formas juose lemia bendras rekreacinis 

scenarijus, konkreti gamtinė ir socialinė situacija.  

Tyrimo objektas – Palangos miesto Jono Basanavičiaus gatvė. Tikslas – atlikti Palangos 

miesto Jono Basanavičiaus gatvės erdvinę analizę. 

„Atsižvelgiant į miesto aplinką, kraštovaizdžio charakteris yra daugelio veiksnių sintezė. 

Socialiniai, kultūriniai, ekonominiai ir istoriniai elementai išreiškiami erdvėse, pasitelkiant vietos 

topografiją, augaliją, medžiagiškumą ir klimatą“ (Waterman, 2009). Mažėjantis Lietuvos kurortų 

rekreacinis patrauklumas dėl silpno vietovės identiteto puoselėjimo yra ne vien tik Palangos 

problema. Kurortinėse teritorijose poilsiautojai daugiausia laiko praleidžia atvirose erdvėse 

stebėdami aplinką, todėl vizualinio identiteto problema dar stipriau pastebima. 
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Tyrimų metodika 

 

Siekiant atlikti Palangos miesto Jono Basanavičiaus gatvės erdvinę analizę, išnagrinėta 

nemažai mokslinės literatūros bei mokslinių straipsnių. Rengiant straipsnį buvo analizuojamas 

Palangos kurorto urbanistinis ir architektūrinis palikimas: J. Bučo (1990) parengtame straipsnyje 

„Senoji Lietuvos kurortų architektūra“ išskirtas vertingiausios architektūros arealas prie Jono 

Basanavičiaus gatvės ir Birutės alėjos. Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos zonos ribų bei tvarkymo plane (2016; galiojantis) ir Ptašek, M. Palangos miesto 

centrinės dalies regeneracijos projekte, specialiajame paminklosaugos plane (1995) išskirtos 

Palangos miesto istorinės dalies vertingosios savybės (planinė struktūra, gatvių tinklas, buvę ir 

esami statinių kompleksai, želdynai ir t. t.), kurios yra analizuojamoje Jono Basanavičiaus gatvėje.  

Nagrinėti Palangos viešosios bibliotekos kraštotyros fonde kaupiami dokumentai apie 

Palangos kurortą: miesto periodiniai leidiniai, publikacijos. Kraštotyrininkės E. Adiklienės (1971; 

1978–1984) surinktuose nuotraukų albumuose pateikta informacija apie Jono Basanavičiaus gatvėje 

esančius pastatus, mažąją architektūrą, reklamą ir kt. Sukaupta informacija apie Palangos istoriją, 

grafų Tiškevičių įtaka Palangos kurorto formavimui, tarpukario ir pokario laikotarpiai. Palangos 

tilto istorija aprašyta R. Lenkimaitės (2012) straipsnyje. M. Omilanowska (2014) knygoje pateiktas 

Palangos istorijos laikotarpis, kai valdė Tiškevičiai. Sukaupta informacija buvo atraminė medžiaga 

analizuojant Palangos miesto Jono Basanavičiaus gatvės istorinę raidą. 

Rengiant Jono Basanavičiaus gatvės architektūrinių-gamtinių erdvių kaitos analizę nagrinėtas 

A. Vyšniūno ir bendraautorių tyrimas (2008), kuriame analizuojami teisiniai dokumentai, 

reglamentuojantys Jono Basanavičiaus gatvės tvarkymą. Taip pat aprašoma Jono Basanavičiaus 

gatvės urbanistinės ir erdvinės struktūros analizė, kurioje naudojamas urbanistinės struktūros, 

glaudžių ryšių (linijinis) ir konkrečios vietos modeliai (pagal Roger Trancik). Analizuotas 

P. Grecevičiaus ir V. Stausko darbas „Svarbiausių LTSR kurortų urbanistikos ir architektūros 

būklės tyrimai“ (1986). Greta vizualinės analizės kelyje, mazge ar mikrorajone nagrinėta jų reikšmė 

visoje kurorto planinėje struktūroje, architektūrinio sutvarkymo lygio atitikimas jų struktūrinei ir 

socialinei reikšmei ir funkcijai, semantiškumas. Pagal minėtus tyrimus identifikuota potencialių 

Jono Basanavičiaus gatvės formantų sistema.  

Atliekant tyrimą estetinis poveikis nagrinėjamas iš pėsčiojo žmogaus pozicijų. Beveik 

kilometro ilgio Jono Basanavičiaus gatvės trasa fiksuojant rekreacinius objektus pereinama per 15 – 

20 min. Urbanizuotoje aplinkoje pagrindinį emocinį poveikį turi nedidelės erdvės, jų kaita, vaizdai, 

kuriuose svarbiausią rolę atlieka gamtiniai elementai. Gamtinės sąlygos ir kultūrinis urbanistinis 

palikimas laikomi pagrindiniais Jono Basanavičiaus gatvės kraštovaizdžio savitumo veiksniais. 

Jono Basanavičiaus gatvės patrauklumą formuojantys želdinių ir architektūros simbiozė, kurortiniai 

pastatai ir Ražės upė. 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 

Palangos miesto Jono Basanavičiaus gatvės istorinė raida. „XIX a. kurortų raidai buvo 

būdinga tai, kad kurortų struktūra buvo siejama su pagrindiniu pasivaikščiojimo taku, 

nusidriekiančiu išilgai jūros kranto, į kurį paprastai vesdavo viena pagrindinė ir nuo kelių iki 

keliolikos skersinių gatvių“ (Omilanowska, 2014). Greta pagrindinės jūros link vedančios gatvės ir 

pasivaikščiojimo tako telkėsi prabangiausi, tankiausiai išdėstyti pastatai. Palangos atveju greta jūros 

link vedančios pagrindinės gatvės, vėliau tapusios Tiškevičiaus gatve (dab. Jono Basanavičiaus), 

buvo pastatytos grafų Tiškevičių vilos.  

XIX a. pradžioje Jono Basanavičiaus gatvės dar nebuvo. Vietoje šios gatvės buvo kelių metrų 

pločio pajūrio smėliu grįstas kelias – būsima Tiškevičiaus alėja. Iki I Pasaulinio karo Tiškevičiai 

pastatė prie šios gatvės 10 vilų ir ją pavadino Tiškevičiaus alėja. Dabartinę Jono Basanavičiaus 

gatvę XIX a. antroje pusėje sudarė Kurhauzo (Parko) gatvė ir Tiškevičių alėja (1 pav). 
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1 pav. Palangos Jono Basanavičiaus g. XIX a. antros pusės planas (šaltinis Palangos kraštotyros fondas) 

Fig. 1. The plan of J. Basanavičius street in Palanga at the second half of the XIX century 

 

Jono Basanavičiaus gatvė pervadinta, kai 1923 m. į Palangą atvažiavo Jonas Basanavičius. Ta 

proga Tiškevičiaus alėja ir Parko gatvė buvo sujungtos ir pavadintos Jono Basanavičiaus gatve. 

Gatvė buvo apsodinta paprastaisiais kaštonais (Aesculus hippocastanum L.). Pagal gatvės užstatymo 

funkciją rytinėje Jono Basanavičiaus gatvės dalyje (nuo Vytauto iki Simono Daukanto gatvės) 

telkėsi maitinimo ir aptarnavimo įstaigos, o vakarinėje (nuo Simono Daukanto gatvės iki pajūrio) – 

namai ir vilos, naudojamos vasaros sezonui. Senosios vilos, statytos XIX a. antroje pusėje, palyginti 

tuo metu buvo didelės („Kurortinė kontora“, „Gražina“, „Anapilis“, „Komoda“, „Olga“ arba 

„Aldona“, „Meilutė“, „Dievaitis“ (vidut. plane 24x12 m) ir labai puošnios. XX a. pradžioje statytos 

vilos („Vilija“, „Pajauta“, „Jūros akis“, „Vaidilutė“, „Ingrida“) buvo mažesnės ir kuklesnės. „Iki 

1940 m. visi Jono Basanavičiaus gatvės pastatai buvo mediniai, fachverko konstrukcijos, išskyrus 

buvusią elektrinę prie Rąžės upės netoli Vytauto g. ir kitame gatvės gale „Komodą“ (Bučas 1990). 

1939 metais miesto inžinierius V. Lvovas parengė Jono Basanavičiaus gatvės grindimo projektą. 

Iki šių dienų Jono Basanavičiaus gatvės funkcija pasikeitė ir tapo rekreacine pramogine. 

Siekiant aptarnauti didelį srautą poilsiautojų dauguma poilsinių pertvarkytos į kavines, restoranus. 

Jono Basanavičiaus gatvė įgavo ryškų pramoginį charakterį. Šioje zonoje prioritetinė pastatų 

funkcija – komercinė. Be jūros tilto Jono Basanavičiaus gatvė nesuformuotų vientisos rekreacinės 

teritorijos. Pirminė Palangos tilto funkcija buvo nutolusi nuo rekreacinės. Grafas J. Tiškevičius 

pastatė nemažą plytinę Vilimiškėje, tačiau nesant susisiekimo su kitais miestais produkcijos 

realizavimą siekė užtikrinti jūros keliu: nuspręsta nusipirkti laivą „Feniksas“ ir įrengti prieplauką – 

ilgą jūron išsikišusį molą. „1882 m. pastatytas pirmasis medinis jūros tiltas“ (Laurinaitis, Migonytė 

2014), ant kurio nutiestas arklinis siaurasis geležinkelis kroviniams gabenti. Vasarą kroviniai buvo 

gabenami rečiau, nes poilsiautojai mėgo pasivaikščioti jūros tiltu. Toli nusidriekęs seklus jūros 

dugnas privertė nutiesti prieplauką beveik kilometrą į jūros gilumą, tačiau XIX a. pabaigoje dėl 

susidariusių seklumų laivas nebeišplaukė. Tiltui netekus praktiškos paskirties keli šimtai 

poilsiautojų (tuo metu Palangoje ilsėdavosi 200-400 žmonių) eidavo „palydėti saulės“. „Tiltas tapo 

unikaliu traukos tašku, todėl interesų trasos aktyvėjo Jono Basanavičiaus gatvėje“ (Vyšniūnas, 

Cirtautas ir kt. 2008). 

Prieplaukos panaudojimas vien pasivaikščiojimui jau buvo populiarus Europoje. Pirmasis 

tiltas, skirtas vien pasivaikščiojimui ir pramogai, buvo grandininis tiltas Braitone, įrengtas 1823 
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metais. Nuo XIX a. vidurio tiltai be pagrindinės prieplaukų funkcijos pradėti naudoti pramogai, 

pasivaikščiojimui. Viktorijos epocha (1837–1901 m.) įvedė tikrą tiltų madą. „Iš pradžių kuklūs 

liepto formos ir turėję tik suoliukus, jie palaipsniui apaugo poilsio paviljonais, kol XIX a. pabaigoje 

tapo daugiafunkcėmis, toli į jūrą išsikišusiomis, tarpusavyje sujungtomis platformomis su 

pavėsinėmis, kavinėmis, restoranais ir pasivaikščiojimų galerijomis“ (Gray 2006). 

 

 

2 pav. Palangos senasis pėsčiųjų tiltas į jūrą. Iš P. Kaminsko asmeninio rinkinio 

Fig. 2. The old promenade in Palanga. The personal collection of P. Kaminskis 

 

Palangos tiltas iš pradžių buvo tiesiog aukšta medinė jūroje pastatyta platforma su statmena 

alkūne gale, 1905 m. pradėta formuoti rekreacinė infrastruktūra: tilto pradžioje pastatyta „ažūrinė 

keturkampio plano konstrukcija, uždengta dvišlaičiu stogu, su puošniomis pjaustytomis 

baliustradomis ir šveicarišku stiliumi puoštais protarpiais“ (Omilanowska, 2014) (2 pav.) 1932 

metais, po kapitalinio tilto remonto, ant jo pastatyta kavinė ir kioskas, kiek toliau – restoranas, kur 

įrengtos kabinos su išėjimu į jūrą. 

Sovietmečiu tiltas buvo svarbi rekreacinės infrastruktūros dalis, buvo tęsiama pramoginė 

funkcija, siūlomi pasiplaukiojimai pramoginiu laivu. Atkūrus nepriklausomybę tilto būklė buvo 

prasta, dėl šios priežasties „1991 m. buvo nuspręsta statyti naują įrenginį iš gelžbetoninių 

konstrukcijų su medine paviršiaus danga“ (Lekimaitė, 2012). 1997 m. užbaigtas naujasis tiltas, 

pastatytas ne ant senojo liekanų, bet pora metrų piečiau. Ant naujojo tilto įrengta prieplauka 

nedideliems laivams ir keturios aikštelės žvejams.  

Analizuojant istorinę medžiagą pasivaikščiojimo Tiškevičiaus alėja tapusia Jono 

Basanavičiaus gatve pagrindinis tikslas buvo išeiti prie jūros tilto. Jūros tiltas iki šių dienų išliko 

vienas svarbiausių Palangos miesto simbolių, kuris pritraukia didžiausią poilsiautojų srautą 

Palangos kurorte.  

Jono Basanavičiaus g. architektūrinių-gamtinių erdvių kaitos analizė. Erdvių, judėjimo 

trajektorijų kitimas, atraktyvūs, seni ir nauji rekreaciniai orientyrai formuoja erdvinį suvokimą. Jono 

Basanavičiaus gatvė prasideda kurhauzo mazgo erdvėje ir baigiasi ties paplūdimiu – tiltu į jūrą. 

Gatvė suformuota dėl kuriamo kurorto ryšio su jūra. Pasak P. Grecevičiaus, L. Dringelis ir kt. 

(1986) „laikui bėgant gatvėje susiformavo trys užstatymo tipai, kuriems būdingas tam tikras gamtos 

ir antropogeninių elementų proporcijų santykis”.Pirmojoje atkarpoje nuo kurhauzo iki Simono 

Daukanto gatvės sankryžos gatvė užstatyta intensyviai ir tik pro pastatų tarpus matomos tolimesnės 

perspektyvos, taip pat matymo lauką riboja bei formuoja erdvę Jono Basanavičiaus gatvės posūkis. 

Formuojant kurortą Tiškevičiaus pastatytas kurhauzas tiek erdviniu, tiek funkciniu aspektu dar 

labiau sustiprino miestelio centrą. Mazge intensyvus pėsčiųjų srautas, kuris dalijasi Vytauto gatvės 

šiaurės–pietų kryptimi ir link jūros Jono Basanavičiaus gatve. Kurhauzo pastatas, želdinių gausa, 

Rąžės upė su tiltu (mazgo centre) sukuria ansamblio įspūdį. Emocinį poveikį labai sustiprina 
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neogotikinės bažnyčios dominantė, kuri per medžių lajas ir pastatų stogus pastebima Jono 

Basanavičiaus gatvėje iki Birutės alėjos. Kurhauzo mazge pasiruošiama bendravimui su jaukiomis 

senosios kurorto dalies erdvėmis. 

Antrojoje atkarpoje, nuo Simono Daukanto sankryžos iki Birutės alėjos, vyrauja gamtos ir 

antropogeninių elementų pusiausvyra. Išskirtinas architektūrine išraiška labai unikalus vilų 

kompleksas, kuris prigludęs prie atitolusio nuo Jono Basanavičiaus gatvės Rąžės upės vingio. Tai 

saugotinas fachverko kurortinės architektūros žaismingas vilų kvartalas, susidedantis iš penkių 

statinių. Pagal istorinę apybraižą – tai vienas iš seniausių vilų tipo pastatų kompleksas Palangoje. 

Didžiausia vila, vadinama „Gražina“, yra prie J. Basanavičiaus gatvės, kitos trys mažesnės vilos ir 

paviljonas yra greta Rąžės upės. Kaip nurodyta KPD vertybių registro byloje (1997-11-12), 

„komplekso pastatų išdėstymo planinė struktūra sudaro pusiau uždarą kiemą, kurio viduryje yra 

dekoratyvus fontanėlis su metaline ažūrine kompozicija“. 

Trečiojoje atkarpoje – nuo Birutės alėjos iki Jūratės ir Kastyčio skvero mazgo vyrauja gamta 

(3 pav.). Svarbią vietą kelyje užima Jūratės ir Kastyčio skulptūros mazgas-aikštė. Tai intensyviai 

visais metų laikais naudojama erdvė. Erdvė gerai izoliuota nuo vėjų, gera insoliacija, todėl labai 

mėgstama žmonių ramiam poilsiui. Erdvėje dominuoja atraktyvi, gerai eksponuota skulptūra 

(skulptorė N. Gaigalaitė, 1959) su fontanu. Taip pat Jūratės ir Kastyčio skvero šiauriniame 

pakraštyje pastatyta granitinė stela (autorius R. Midvikis, 1989), įamžinusi vietą, kur 1899 metais 

vyko pirmasis lietuviškas viešas spektaklis – Keturakio „Amerika pirtyje“. Į mazgo erdvę įsirašo 

originalus viešbučio „Šachmatinė“ pastatas (arch. A. Čepys, archit. G. Likšos 1997 m. 

rekonstrukcija).  

 

 

3 pav. J. Basanavičiaus gatvės erdvinė analizė 

Fig. 3. The spatial analysis of J. Basanavičius Street 

 

Šiame pastate atsispindi vėlyvojo modernizmo techninės estetikos apraiškos, matoma High-

tech ir slick-tech architektūrai būdingos meninės raiškos sintezė. Šiuo atveju high-tech estetika yra 

kaip struktūrinis ornamentas, kuris pabrėžia slick-tech paviršių (4 pav.). Pastatas atskleidžia 

techninei estetikai būdingą metalo ir medžio konstrukcijų ir spindinčių paviršių (veidrodinio stiklo) 

architektūrinę raišką. Teigiama, kad „pastatas kontekstualus bendroje miesto urbanistinėje ir 

gamtinėje aplinkoje, tęsiama kurorto vilų statybos tradicija, išlaikytas mastelis“ (Šachmatinės 

rekonstrukcija, žr. 2017-01-14). Be paminėtų objektų trečiojoje atkarpoje dominuoja želdynai, 
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Palangos miesto istorinės dalies specialiajame plane (2016) įvardyti rekreacinių miškų teritorijomis 

(T6). Likę neužstatyti sklypai pušų masyvo teritorijoje, primena grafo Tiškevičiaus miško – parko 

idėją kurorte. Sutankėjus užstatymui, likę neužstatyti sklypai su pušyno fragmentais turėtų būti itin 

saugomi ir neužstatomi. Trečioji Jono Basanavičiaus gatvės atkarpa prilyginama pasiruošimui išeiti 

į natūralią gamtą. 

Jono Basanavičiaus gatvė Palangos 

miesto istorinės dalies specialiajame plane 

priskiriama (T7) – gatvių tinklo teritorijai. 

Šiai teritorijai taip pat yra priskirtas ir 

svarbus istorinio kurorto akcentas – takas – 

tiltas jūroje. Savotišku emociniu barjeru tapo 

medinis takas per kopas link jūros ir tilto. 

Priešais tiltą suformuota saulės palydų 

aikštelė sukuria jaukią atmosferą (5 pav.). 

Judant tiltu matomas jūros kranto silueto 

gamtinis pobūdis: jūra-pliažas-kopos-

pakrantės miškas, virš kurio iškilusios 

vertikalėmis (bažnyčios bokštas, „Baltosios 

žuvėdros“ špilius) informuojančios apie 

Palangos kurortą. Minėtame Palangos miesto 

istorinės dalies specialiajame plane 

nurodoma, kad yra galimas istorinio kurorto 

gyvenimo ryšio su jūra atkūrimas, pastatant 

jūroje prie tilto saulėlydžių apžvalgos statinį su restoranu ar panašiai. Statinys turėtų būti medinės 

apdailos, aiškiai išreikšto lengvo kurortinės architektūros charakterio, pageidautinas reminiscencinis 

ryšys su prieškariu čia buvusiais pastatais. Nors Palangos tiltas rekreacine infrastruktūra neprilygsta 

Sopoto, Heringsdorfo ar Riugeno prieplaukoms, tačiau yra vienas svarbiausių Palangos kurorto 

rekreacinių objektų. 

„Erdvių urbanizavimo lygio 

nuoseklumas yra svarbus kurortiškumo 

bruožas“, teigia P. Grecevičius, L. Dringelis, 

ir kt. (1986). Jono Basanavičiaus gatvę 

galima vadinti kurortinės gatvės etalonu. 

Labai svarbią vietą kelio erdvėje užima 

Rąžės upė, kurio vaga didele dalimi eina 

lygiagrečiai Jono Basanavičiaus gatvei.  

Jono Basanavičiaus gatvės problemų 

identifikavimas. Vis didesnę svarbą įgauna 

objekto erdvinės organizacijos evoliucijos 

laiko nagrinėjimas – dinaminė analizė. 

Atskiri urbanistinės sistemos elementai kinta 

laike nevienodu greičiu, kaip pavyzdžiui, 

susiformavęs gatvių tinklas praktiškai 

nesikeičia dešimtmečiais, tuo tarpu dalis 

pastatų pakeičiama naujais. Teritorijos 

tvarkymo elementai, eksterjeras keičiasi dar 

dažniau. Autorių kolektyvas, P. Grecevičius, L. Dringelis ir kt., 1986 metais parengė „Svarbiausių 

LTSR kurortų urbanistikos ir architektūros būklės tyrimus“, šiame darbe analizuotos kurortų 

architektūrinės-gamtinės erdvės skiriant daugiau dėmesio jų kompoziciniam ir estetiniam lygiui, 

suvokimui, emocionalumui. Autoriai, papildę ir kiek perdirbę urbanisto K. Lyncho, tyrėjų 

4 pav. Viešbutis „Šachmatinė“  

(archit. G. Likša, 1997 m. rekonstrukcija) 

Fig. 4. Hotel “Šachmatinė“  

(architect G. Likša, reconstruction in 1997) 

5 pav. Palangos jūros tilto vaizdas. 3 pav. –  

apžvalgos aikštelė Nr. 2 

Fig. 5. The view of Palanga promenade. The second viewpoint 

at the Fig. 3 
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A. Gutnovo ir I. Ležavo metodikas, sudarė kurorto architektūrinės-landšaftinės erdvės analizavimo 

metodinę schemą. Pagrindinius struktūrinius elementus sugrupavo į kurorto „karkasą“ ir jo 

„audinį“. Pagrindiniai keliai, mazgai detalizuojami atskirai, vienodą dėmesį skiriant gamtiniams ir 

antropogeniniams komponentams. Išsamūs atskirų mazgų, mikrorajonų vizualiniai tyrimai atlikti iš 

dalies pasinaudojant M. Purvino ir E. Beliajavos metodikomis. 

Išanalizuota svarbiausia Senosios Palangos kurorto architektūrinio karkaso ašis – Jono 

Basanavičiaus gatvė, vedanti į jūros tiltą. Autoriai išskyrė veiksnius, kurie mažino Jono 

Basanavičiaus gatvės teigiamą emocinį poveikį. Negatyviai vertinami naujai pastatyti didelių tūrių 

pastatai: „Svajonės“ poilsio namai, naujas plaukimo baseinas. Diskutuotina Jono Basanavičiaus 

gatvės pradžioje buvusios kavinės „Banga“ architektūrinė išraiška, tai vienintelis Lietuvoje 

brutalaus betono manierizmo pavyzdys. Taip pat neigiamai vertinamas sezoninės „Neptūno“ 

kavinės akvariumo tipo pastatas. Netinkama informacinių stendų pastatymo vieta prie kurhauzo. 

Pasigendama Rąžės upės, kaip kompozicinio elemento, panaudojimo. 

Estetinėms problemoms priskirti fiziškai susidėvėję pastatai (valgykla ties kurhauzu, buvusio 

knygyno pastatas, keletas medinių gyvenamųjų namų ant Rąžės upės kranto). Iš pastelinės 

rekomenduotinos spalvinės gamos (gelsva, smėlio, žalsva) iškrenta garso įrašymo pastato ir gazuoto 

vandens automatai. Per didelė medžiagų įvairovė naudota tvarkant naujos skulptūros Jūratės ir 

Kastyčio aplinką prie biuvetės bei įrengiant gėrimo fontanėlį. Pastebėtas trūkumas ištisus metus 

veikiančio atraktyvaus maitinimo objekto ir didesnio kiekio jaukių poilsio aikštelių. 

Praėjus trims dešimtmečiams Jono Basanavičiaus gatvė buvo restauruota, iškirsti paprastieji 

kaštonai (Aesculus hippocastanum L.) ir pasodinti raudonžiedžiai kaštonai (Aesculus pavia L.), 

suformuotos poilsio erdvės, fiziškai susidėvėję pastatai restauruoti arba nugriauti („Bangos“ 

kavinė), pastatyta naujų pastatų, sukurtas Rąžės upės estetinis ryšys, tačiau nepakankamai 

panaudota Rąžės upės rekreacinė erdvė. Jono Basanavičiaus gatvėje išskiriamos ir lentelėje 

pateikiamos šios erdvinės-kompozicinės, estetinės bei želdinių formavimo problemų grupės. 

Atlikus Jono Basanavičiaus gatvės esamos būklės analizę išryškėja estetinės bei erdvinės-

kompozicinės problemos. Ypač vasaros sezono metu ryškiais reklaminiais stendais siekiama 

pritraukti lankytojus, skleisti informaciją. Gray (2006) teigimu „paslaugų tiekėjai, kurie gyvena ir 

dirba kurorte, kurdami savo darbo aplinką, kad pritrauktų lankytojus, nulemia pajūrio kurorto 

architektūrą ir stilistiką“. Dėl šios priežasties Jono Basanavičiaus gatvei būdingas stilistinis chaosas. 

Estetinį senosios architektūros poveikį silpnina arba net užgožia pirmame plane esantys prekybiniai 

kioskai, neperšviečiamos terasos. Jono Basanavičiaus gatvė tampa daugiaplane (reklamos, kioskai, 

terasos, išraiškinga architektūra, želdiniai), todėl dingsta gamtiškumas ir akcentuojama senųjų vilų 

architektūra. 
 

Lentelė. Jono Basanavičiaus gatvės problemų identifikavimas 

Table. The identification of problems in J. Basanavičius Street 

Erdvinė-kompozicinė problema 

Fotofiksacija 

  
Aprašymas Apleista medinė kurhauzo dalis bei tvora riboja 

vizualinį ryšį su Jono Basanavičiaus gatve. 

Lauko terasos užgožia senosios architektūros 

fasadus, mažina reprezentatyvumą. 
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Lentelės tęsinys 
Estetinė problema 

Fotofiksacija 

  

Aprašymas Jono Basanavičiaus gatvei būdingas 

architektūrinės stilistikos chaosas. Mažosios 

architektūros objektų per didelė medžiagų 

įvairovė ir koloritas. 

Reklaminiai stendai sukelia vizualinę taršą, 

užgožia Jono Basanavičiaus gatvę 

reprezentuojančią kurortinę architektūrą. 

Fotofiksacija 

  

Aprašymas Prekybos kioskų bei paviljonų stilistika nėra bendra. 

Želdinių formavimo problema 

Fotofiksacija 

  

Aprašymas Nepakankamai skiriama dėmesio vientisos žolinių augalų kompozicijos formavimui visame Jono 

Basanavičiaus g. ruože. Nesuformuota pajūrio kurorto idėja želdiniuose. 

 

Pagrindinėje kurorto arterijoje – Jono Basanavičiaus gatvėje rekomenduotina atsisakyti įvairių 

stilių samplaikos, kuri imituoja „amerikietišką“ stilių, liaudies menus, plastikinius „papuošimus“ ir 

akmenų kompozicijas. Suformuoti stilistinius akcentus, kurie pabrėžtų Senosios Palangos savitumą, 

taip pat sukurti stilistinį vientisumą viešosiose erdvėse. Formuojant Jono Basanavičiaus gatvės 

aplinką būtina kelti ypatingus reikalavimus gatvę reprezentuojančiai pastatų architektūrai ir viešų 

erdvių kokybei bei atskleisti pajūrio kurorto identitetą. 

 

Apibendrinimas 

 

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Jono Basanavičiaus gatvę sudarė šios funkcinės zonos 

nuo Vytauto gatvės: komercinė pramoginė, poilsinių ir vilų, pasivaikščiojimų link jūros tilto. 

Siekdamas pagerinti susisiekimą su kitomis vietovėmis, J. Tiškevičius nusprendė įkurti uostą ir tam 

tikslui pastatė tiltą – prieplauką. Paaiškėjus, kad prieplauka laivybai nėra tinkama, tiltas liko 

pasivaikščiojimui skirta vieta, kuri iki šiol traukia poilsiautojus. Palangai tapus kurortu ir atsiradus 
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dideliam poilsiautojų srautui, dauguma poilsinių pertvarkytos į kavines, restoranus. Jono 

Basanavičiaus gatvė įgavo ryškų pramoginį charakterį. 

Jono Basanavičiaus gatvėje susiformavo trys užstatymo tipai, kuriems būdingas tam tikras 

gamtos ir antropogeninių elementų proporcijų santykis: nuo Vytauto gatvės iki Simono Daukanto 

vyrauja tankus užstatymas su ryškiu kurhauzo mazgu, antrojoje atkarpoje vyrauja antropogeninių ir 

gamtinių elementų pusiausvyra, ypač atraktyvus fachverkinių pastatų kompleksas. Trečiojoje 

atkarpoje vyrauja gamtiškas kraštovaizdis, kuris nedera su rekreacine architektūra. Šioje atkarpoje 

svarbus Jūratės ir Kastyčio mazgas, kuriame pasiruošiama pereiti į pajūrį. Palaipsniui kintantis 

gamtos ir antropogeninių elementų santykis, kurortinės architektūros objektai, jūros tiltas, ryškūs 

mazgai suformuoja potencialių Jono Basanavičiaus gatvės formantų sistemą. 

Darbe atlikta lyginamoji analizė, kurios objektas – Jono Basanavičiaus gatvė, vertinta 1986 m. 

(Grecevičius, Stauskas, ir kt., 1986) ir 2016 m. Dalis prieš tris dešimtmečius identifikuotų Jono 

Basanavičiaus gatvės problemų buvo pašalinta: restauruota Jono Basanavičiaus gatvė, suformuotas 

vizualinis ryšys su Rąžės upe, restauruoti ar nugriauti diskutuotinos architektūrinės išraiškos 

pastatai, rekreacinės infrastruktūros objektai. Tačiau dabartinį Jono Basanavičiaus gatvės teigiamą 

emocinį poveikį mažina stilių samplaika, per didelė medžiagų įvairovė mažojoje architektūroje. 

Viena didžiausių problemų, tai išraiškingos kurortinės architektūros pastatų fasadai paslepiami po 

neperšviečiamomis terasomis, prekybos paviljonais, didelėmis reklaminėmis iškabomis.  
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Summary 

 
Everything that has an emotional and visual effect on the resort visitor is known as the spirit of the area – 

“genius loci“. The first thing that leaves an impression is the Palanga botanical park that used to be the summer resort 

zone of the old villa. J. Basanavičius Street with its continuation, the Palanga bridge, along with an overview from it of 

the natural coast (sea – beach – dunes – coastal forest) with several vertical objects. From the end of the XIX century – 

beginning of the XX century, J. Basanavičius Street consisted of these functional zones, which started from Vytautas 

street: commercial-entertainment, recreational and villa, stroll area leading to the sea bridge. The current 

J. Basanavičius Street has developed an evident recreational character, with many holiday houses transformed into 

cafes, restaurants. One of the most important recreational objects in Palanga resort – the sea bridge was originally used 

to transfer goods by sea. It soon became apparent that the pier was not suitable for marine shipping, because it often got 

covered by sand. But the bridge remained a popular place for walks. 

J. Basanavičius street spaces are characterized by a consistent level of urbanization. When walking from 

Vytautas street building density proportionally decreases, making way for greenery. There are several important 

components on the streets track: the Kurhaus, fachverk building complex and Jūratė and Kąstytis Streets junction. The 

appeal of J. Basanavičius Street is formed by resort buildings, the symbiosis between Rąžė River, the greenery and 

architecture.  

The paper presents a comparative analysis of the object – J. Basanavičius street since 1986 (Grecevičius, 

Stauskas et al., 1986 ) and 2016. A portion of the problems at J. Basanavičius Street, that were identified three decades 

ago, have been solved: the restoration of J. Basanavičius Street, the creation of a visual connection with the Rąžė River, 

the restoration or demolition of buildings and recreational facilities with questionable architectural expressions. 

Nowadays the positive emotional effect of J. Basanavičius Street is confounded by aesthetic and spatial-compositional 

problems. There is a noticeable combination of various styles and different materials used in small architecture. One of 

the biggest problems is that the expressive architectural facades of the resort buildings become hidden under opaque 

terraces, shopping pavilions, large promotional boards.  

 


