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Objektas

Pajūrio regionas iš kitų Lietuvos regionų išsiskiriantis pagrindiniais 
bruožais: 

regionas yra šalia Baltijos jūros,
čia yra unikalūs gamtiniai ir kultūriniai kompleksai, 
čia nuo seno susiformavusi rekreacijos industrija, 
regione įsikūręs Klaipėdos jūrų uostas, perspektyvi jūrinė

industrija, jūrinio transporto mazgas, 
perspektyvus pramoginis Šventosios uostas,
čia saviti alternatyvios energetikos ištekliai. 

Regione šiuo metu vyksta specifiniai urbanistiniai procesai.



Objekto bruožai
• Pajūrio regionas garsėja išskirtiniu klimatu tarp kitų Lietuvos 

regionų, tai sudaro geras prielaidas rekreacijos ir t.t. turizmo 
sektoriaus vystymui. 

• Gamtinės sąlygos ir aplinka nuo seno darė didelę įtaką šio 
regiono vystymuisi: žvejų kaimai, klimatas ir jūra sukūrė tik 
šiam regionui būdingus ir unikalius kraštovaizdžius. 

• Pajūrio rekreacinės teritorijos užima ypatingą reikšmę ne tik 
šalies teritorinės rekreacinės sistemos formavimo sferoje, bet 
ir besiformuojančios  jūrinės metropolijos struktūroje.

• 1999‐2009 m. laikotarpiu chaotiška urbanistinė plėtra apėmė
visą pajūrio regioną, ignoruojant ankstesniąsias urbanistines 
koncepcijas.

• Pajūryje stebimos specifinės būsto plėtros tendencijos. 



URBANISTINĖS PLĖTROS TENDENCIJOS LIETUVOS 
PAJŪRYJE

Kuo grindžiama būsto plėtra?
Nauji apgyvendinimo ar ekonomikos vystymo poreikiai?



Pajūryje stebimos specifinės būsto 
teritorinės plėtros tendencijos:

• buvusių poilsio įstaigų virtimas gyvenamaisiais 
namais (dažnai antruoju būstu);

• centriniųmiestų dalių užstatymo intensyvinimas;
• buvusių visuomeninės paskirties pastatų pavertimas 

gyvenamaisiais;
• žemės ūkio teritorijų paskirties keitimas į

gyvenamąją , rekreacinę, gamybinę, infrastruktūros;
• žalių plotų, tinkamų skverų ar parkų įrengimui 

užstatymas;
• kita.



Pajūryje stebimos specifinės būsto 
architektūrinės tendencijos:
• Klaipėdietiško ar žemaitiško identiteto nykimas;
• Stilistinės įvairovės gausėjimas (amerikietiškų, kanadietiškų, 

skandinaviškų, rusiškų ir pan. namų projektai) ;
• Atskirų objektų architektūrinės kokybės pagerėjimas;
• Naujų gyvenamųjų kvartalų turinčių vieningą stilių

projektavimas ir statyba (Romai ir kt.);
• Aukštingumo didėjimas pažeidžiant susiklosčiusių erdvių

struktūrą ir pabloginant kaimyninių namų gyventojams 
aplinkos kokybę;

• Želdinių, kaip kompozicinės priemonės ignoravimas;
• Urbanistinės kultūros stoka statant naujus gyvenamuosius 

pastatus;



Lietuvos jūrinės metropolijos 
teritorinės struktūros 
formavimasis
Įtaka būsto kokybei.



Lietuvos jūrinėmetropolijos formavimosi 
ženklai:

• Lietuvos jūrinėmetropolijos formavimosi ženklai: Pastaraisiais
metais Klaipėda su Palanga praktiškai apsijungia; Palanga jau tapo 
Klaipėdos miegamuoju rajonu; Klaipėda su Gargždais; Intensyvėja 
užstatymas Klaipėdos – Kretingos ir Klaipėdos ‐ Gargždų ruožuose.

• Kretingos, Gargždų ir Palangos centrai bei Klaipėdos plėtros centras 
yra susiję tarpusavyje ir sudaro urbanistinį tinklą (auksinis 
ketvirtainis). Plėtra bus nukreipta į šiuos centrus ir apribota 
teritorijoje tarp jų, tuo būdu stiprinant kritinęmasę centruose, 
išsaugant jų savitumą ir išlaikant galimybes infrastruktūros plėtrai 
ateityje. 

• Kiekvienas tinklo komponentas atlieka savo specifinį vaidmenį. 
Tobulinant transporto infrastruktūrą, dar labiau sutrumpės 
susisiekimo tarp šių centrų trukmė ir atitinkamai išaugs plėtros 
intensyvumas kiekviename iš centrų. To padarinyje augs gyventojų
skaičius ir užimtumas vidutinėje ir tolimoje perspektyvoje .



• Šis urbanistinis tinklas galtų būti svarbia regiono ekonomikos 
varomąja jėga.

• Tačiau sisteminio planavimo darbai modeliuojant urbanizacijos
procesus šiame ir kituose ruožuose nevykdomi. Nevykdomi
kraštovaizdžio kryptingo tikslinio formavimo darbai, 
neparengta Palangos ‐ Klaipėdos ruožo kraštovaizdžio
koncepcija. 

• Nereguliuojant urbanistinės plėtros proceso  galimi rimti
architektūriniai praradimai ir naujos socialinės bei būsto 
kokybės problemos. Jų kai kuriose teritorijose dar galima būtų
išvengti parengus visą eilę svarbių urbanistinio proceso 
reguliavimo priemonių.



Prognozuojama Lietuvos jūrinės 
metropolijos teritorinė plėtra

Lietuvos Jūrinės 
metropolijos centras
Gamybos centrai

Rekreacijos centrai



Būsto kokybė priklauso nuo to, kaip ši didelėje teritorijoje 
besiplečianti urbanistinė struktūra formuojama.Darnų
jūrinės metropolijos formavimąsi trikdantys veiksniai :

Sunkiai valdomas urbanizacijos procesas atskirų savivaldybių
teritorijose;

Urbanistinės plėtros koncepcijų tęstinumas; 
Modernių urbanistinių koncepcijų stygius;
Architektūrinis chaosas, ansambliškumo problemos;
Kraštovaizdžių skurdumas; 
Regiono kultūrinio identiteto nykimas;
Susisiekimo sistemos sausumoje ir jūroje interesų suderinimo 

ignoravimas;
Inžinerinės infrastruktūros įrengimo atsilikimas nuo gyvenamųjų

pastatų statybos;
Lėšų konsolidavimo problema;



Regiono rekreacijos ir turizmo  aplinkos 
gyvybingumo tendencijos

Atitikimas kriterijams:
• rekreacinių paslaugų ir funkcijų įvairovė skurdi;
• rekreacinių paslaugų ir funkcijų prieinamumas 

nepakankamas;
• asmeninio fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybės (kultūra, 

rekreacija ir t.t.) – potencialas aukštas bet neišnaudojamas ;
• savo gamtinio ir kultūrinio rajono suvokimas (įskaitant erdvės 

kokybės ir identiteto stiprumo suvokimą) silpnas;
• kraštovaizdžio kokybė vietomis skurdi;



Naujausios teritorijų naudojimo 
tendencijos Kretingos ir 
Klaipėdos rajonų teritorijose.





Jūrinė urbanistika. Giliavandenis uostas. Japonų studija.
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Siekiant užtikrinti Klaipėdos jūrų uosto konkurencingumą rytinėje Baltijos 
jūros pakrantėje numatyta didinti jo pajėgumą. Priimtas sprendimas 
įrengti giliavandenį jūrų uostą, kuris padengtų prognozuojamus po 2015 
m. uosto pajėgumų trūkumus ir patenkintų pervežimų poreikius, sudarytų
sąlygas Klaipėdoje priimti Baltmax tipo laivus.

Giliavandenio jūrų uosto 
statybai planuojama vieta 
ties Melnrage(ar
Būtinge?), esant 

teigiamoms poveikio 
aplinkai vertinimo 
išvadoms. Pagal japonų
kompanijos JICA 
ekspertų parengtas 
rekomendacijas statant 
giliavandenį uostą
numatoma už 350 m nuo 
kranto suformuoti dirbtinę
1 500 m ilgio ir 700 m 
pločio salą su 17-17,5 m 
gyliu, kuri geležinkeliais ir 
automobilių keliais bus 
sujungta su dabar 

veikiančiu uostu



Alternatyvios energetikos plėtros 
poveikis gyvenviečių vaizdui 

• Vėjo energetika;
• Bangų energetika;
• Saulės energetika;
• Energijos panaudojimo mažinimas; 
• Protingas būstas;
• Būsto racionalizavimas: ekologinis namas;
• Gyvenamųjų namų renovacija;



Pajūrio rekreacinio 
planavimo 
koncepcijų kaita.



Teritorijų bendrųjų planų sprendinių įtaka metropolijos 

kraštovaizdžių ir būsto kokybei?



Šventosios uosto statybos problema
Uosto statyba pagyvintų būsto plėtrą

Jau gyv. pastatais užstatyta dalis
Galima giluminio uosto vieta



Aplinkosaugos tendencijos ir reali situacija.
Pajūrio saugomų teritorijų sistemos kaita.
Natura 2000

Klaipėdos senamiestis?
Ar efektyvi aplinkosauga? 







Mirštantys istoriniai 
kaimai regione





Be komentarų





Kultūrinė aplinka



Bendruomeninių paslaugų sistemos 
formavimo principų ignoravimas:

• Didžiųjų prekybos centrų įtaka paslaugų pasiekiamumo 
kokybei.

• Kasdieninio poreikio paslaugų prieinamumas.
• Automobilių parkavimo problema.



Palangos naujojo centro formavimas



Urbanistinės plėtros veiksmų
mokslinio pagrįstumo problemos

• Didėja funkcijų ir interesų koncentracija žemyniniame pajūryje ir kranto zonos 
dalyje, tačiau proceso moksliniai tyrimai praktiškai nevykdomi.

• Nevykdomi kompleksiniai aplinkos būklės monitoringo darbai, nėra fiksuotų
atskaitos taškų (reperių) tinklo pajūryje.

• Skurdi mokslinių tyrimųmaterialinė bazė ir ypatingai skurdus finansavimas. 
• Aplinkos būklės vertinimo ataskaitose naudojami tik apibendrinti sustambinti 

kriterijai, kurie dažnai neatskleidžia tikrosios būklės.
• Neišspręsta privatizuotų gamtinių vertybių lankymo problema. Vis daugiau 

gražių gamtinių kranto zonos  teritorijų tampa neprieinamomis žmonėms 
(pav. Karklėje).

• Giliavandenio uosto įrengimo problema. Stebimas blaškymasis, elementarios 
ekonominio pagrįstumo logikos ir mokslininkų nuomonės ignoravimas.

• Pramogų salos ties Giruliais idėjos realizavimo aplinkosauginė problema.
• Regiono jūrinio identiteto , kraštovaizdžių savitumo išsaugojimo ir stiprinimo 

problema.
• Kt.



Buvusio Palangos erdvių mąstelį pažeidusio 9-aukščio atsiranda monstrai, 
kurie net didmiestyje vargiai būtų priimtini.

Rekreacinės 
architektūros kokybės 
problemų aštrėjimas



Kretingos gyvenamojojo kvartalo aplinkos kokybė



Statiniai  prie Minijos upės Kretingos rajone



Darbėnų malūno būklė



Labai silpnai gyvenviečių planavime naudojamas 
jūrinis paveldas.

Pakrančių jūrinį kultūros paveldą sudaro:
• pakrantėse esantys miestai, miesteliai, 
• žvejų gyvenvietės, 
• kaimai, 
• uostai, 
• švyturiai, 
• tradicijos ir kt., t.y. kas yra krante ir susiję su jūra.

Marinistiniai kultūriniai kraštovaizdžiai:
– gražūs vaizdai į jūrą ir krantus, 
– uostai, prieplaukos,laivai,
– įspūdingi pastatai,
– kopos, paplūdimiai, 
– užutėkiai, 
– pakrančiųmiškai ir kt. 



Aplinkoje atsiranda netradicinių
diskutuotinų sprendimų, kaip pav.: HBH, 
Japonų parkas ties Būtinge,...

Konfliktas su aplinka.



Pajūryje pradėjo ryškėti tokios 
urbanistinės plėtros tendencijos:

• Valstybinių žemių privatizavimas ir grąžinimas įvykdytas ir tebevykdomas 
neturint aiškios, pajūrio darniai plėtrai naudingos, architektūrinės, 
urbanistinės ir kraštovaizdžio politikos; 

• Neigiamų kranto dinamikos procesų intensyvėjimas, siaurėjantis jūrinis 
apsauginis kopagūbris , nykstantys pliažai ir kopos; Keičiasi pajūrio miškų
rūšinė sudėtis. Sunyko medžiai kopose, nyksta medžiai užkopėje  užpustomi 
smėlio danga; Jūrinės krantotvarkos darbai fragmentiški, neefektyvūs;

• Centrinių Klaipėdos miesto, Palangos  kurorto dalių užstatymo 
intensyvėjimas, prarandant svarbiausius savitos architektūros bruožus. 
Praktiškai Palangoje nebeliko vilų „skęstančių“ želdiniuose, t.y. būdingo 
tarpukario kurortų užstatymo charakterio; Nebeliko buvusių perspektyvių
kurortų Giruliuose, Karklėje, Melnragėje;

• Statybų plėtra naikinant želdynus, užkertant galimybę suformuoti parkų
sistemas, žaliąsias jungtis;

• Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio valdymo sistema neefektyvi, nėra reikiamų
struktūrų savivaldybių ir apskrities administracijose;

• Pasigendama aukštos kokybės modernių urbanistinių sprendinių. 



Suprimityvėjęs požiūris į aplinkos formavimą:
– Neberengiami urbanistikos specialistai;
– Neberengiami paveldosaugos (istoriškumo apsaugos) 

specialistai;
– Ignoruojamas kraštovaizdžio architekto vaidmuo miesto 

erdvių planavime; 
– Užmirštas kompleksiškumo principas;
– Tikslą formuoti aukštos kokybės gyvenamąją aplinką dažnai 

nustelbia iškreipti trumparegiškos ekonominės sampratos 
tikslai (pigiai nupirkti ir brangai parduoti) arba politinių
interesų svarba;



Labai silpnai naudojamas jūrinis paveldas.

Pakrančių jūrinį kultūros paveldą sudaro:

• pakrantėse esantys miestai, miesteliai, 
• žvejų gyvenvietės, 
• kaimai, 
• uostai, 
• švyturiai, 
• tradicijos ir kt., t.y. kas yra krante ir susiję su jūra.

Marinistiniai kultūriniai kraštovaizdžiai:
– gražūs vaizdai į jūrą ir krantus, 
– uostai, prieplaukos,laivai,
– įspūdingi pastatai,
– kopos, paplūdimiai, 
– užutėkiai, 
– pakrančiųmiškai ir kt. 



Apibendrinimas

• Spartėjančio urbanizacijos proceso eigoje keičiasi miestų
funkcinių zonų raiška. Intensyvėja užstatymas centrinėse pajūrio 
miestų dalyse, mažėja žalių rekreacinių erdvių, aplinka tampa vis 
labiau sterilia. Pajūrio regionas ypatingas tuo, kad čia svarbūs ne 
tik vietinių gyventojų rekreacijos poreikių tenkinimo aspektai, čia 
yra svarbiausias visos Lietuvos gyventojų atostoginės rekreacijos 
regionas.

• Naujai įrengtos visuomeninės bei rekreacijai svarbios erdvės 
formuojamos kokybiškomis medžiagomis, preciziškai atliekami 
montavimo darbai, bet jos praranda svarbius bruožus: jaukumą, 
stilistinį vieningumą, regioninį savitumą. Praktiškai sunaikintos 
svarbiausios Klaipėdos senamiesčio vertybės.

• Atlikti tyrimai liudija, jog Klaipėdoje nebeliko nei vieno tinkamai 
sutvarkyto parko (išskyrus Klaipėdos universiteto botanikos sodą
ir Skulptūrų parką), o buvusios žaliosios teritorijos ar 
perspektyvios žaliosios jungtys užstatomos. Nykstančios aikštės, 
žalieji skverai, kiemai pilni automobilių, neturintys kur žaisti 
vaikai.



• Daugėja jautrių Kuršių nerijos, Palangos kurortų erdvių pažeidimų
naujais statiniais ir abejotinos ar prastos estetinės vertės 
smulkiosios architektūros objektais Juodkrantėje, Nidoje. 
Rekreacinės aplinkos kultūrai  negatyvią įtaką daro Neringos , 
Palangos, Klaipėdos istorinei aplinkai nebūdingų elementų
atsiradimas .

• Labai komplikuota teritorijų rekreacinio potencialo išsaugojimo 
būklė Palangos kurorte, kuriame nuo 1995‐ųjų metų stacionarių
nuomojamųmiegamų vietų skaičius sumažėjo dvigubai. Dauguma 
rekreacinių žalių plotų privatizuota ir užstatyta privačiais 
kotedžais. Užstatytas unikalus parkinis miškas Vytauto gatvėje 
priešais Palangos parką.

• “Agresyvi” urbanizacija, ignoruojanti viešųjų ir rekreacinių erdvių
svarbą, mažina pajūrio gyvenviečių jaukumo išsaugojimo
galimybes, mažina būsto vertę, o tuo pačiu menkina jų rekreacinį
patrauklumą ir turistinį prestižą. Pajūrio gyvenviečių plėtra
vykdoma nesprendžiant rekreacinių paslaugų objektų plėtros, 
nebelieka vietos netgi vietiniams gyventojams svarbių
bendruomeninių paslaugų objektų statybai.



• Šiuo metu ryškios neigiamos statybų plėtros tendencijos pajūryje. Jau 
dabar visiškai arti jūros be specialaus planavimo ir išsamaus 
kraštovaizdžio vertinimo  statomi dideli pastatai, įtakojantys kraštovaizdį, 
o netolimoje ateityje planuojama statyti ir aukštybinius pastatus netoli 
pakrantės. Statybų veržimasis į pajūrį labai stiprus, todėl vien primityviu 
stabdymu problemos nesispręs. 

• Galima prognozuoti, kad netikamai parinkus vietas ar architektūrinius 
sprendimus, žvelgiant nuo jūros pusės į pakrantę bus matyti, kad 
kraštovaizdžio kokybė sumenkusi, prarastos kitos svarbios jo identiteto 
savybės.

• Rekreacinę pajūrio vertę gali žymiai sumažinti netinkamai parinktos 
vietos vėjo jėgainių parkams atviroje jūroje. Palangos–Kretingos ruože jau 
įsteigtos ir atskiros infrastruktūros zonos (taip vad. vėjo jėgainių parkai?), 
kurios gana neigiamai veikia rekreacijos plėtrą pajūryje.
Vietos parinkimo vėjo jėgainėms reglamentavimas labai silpnas, todėl 
daugėja vietos gyventojų nepasitenkinimo. Planuotojai neturi metodikos, 
kaip parinkti tinkamiausias teritorijas vėjo jėgainėms. Specialusis jėgainių
išdėstymo planas neparengtas.



• Pagal Lietuvos teritorijos bendrojo plano ir moderniosios 
Europos nuostatas naujieji miestų gyvenamieji rajonai 
turėtų įgauti parkinių erdvių įspūdį, želdynams 
gyvenviečių erdvinėje struktūroje turėtų būti suteiktas  
prioritetinis vaidmuo. Siekiant Lietuvos pajūrio 
kraštovaizdžių svarbių savybių savitumo išsaugojimo, 
būtina eilė priemonių, kurios suteiktų stabilų gamtinių ir 
kultūrinių komponentų junginį, garantuojantį aukštą
kraštovaizdžio kokybę ne tik artimiausiais metais bet ir 
tolimoje perspektyvoje. 



Išvados

• Lietuvos pajūrio regiono gausūs kultūros paveldo ir gamtos 
objektai, turizmo traukos centrai, galintys pasiūlyti įvairių
paslaugų turistams, išskirtinis regiono klimatas sudaro 
puikias sąlygas rekreacijos ir turizmo sektoriaus vystymui, o 
tuo pačiu ir būsto kokybei pagerinti. 

• Pajūrio būsto kokybei  didelės įtakos turi urbanizacijos plėtra, 
Klaipėdos–Palangos–Kretingos miestų urbanizuotų erdvių
susijungimas, jūrinės metropolijos formavimasis. Jūrinės 
metropolijos darniam vystymuisi, prioritetų nustatymui 
negatyvų poveikį daro nesubalansuota teisinė sistema, 
prieštaravimai tarp atskirų savivaldybių interesų.

• Vykdant regiono gyvenviečių plėtros darbus praktiškai 
nevykdomi priešprojektiniai moksliniai tyrimai; “Agresyvi”
urbanizacija, ignoruojanti viešųjų ir rekreacinių erdvių
svarbą, mažina miestų jaukumo išsaugojimo galimybes, o tuo 
pačiu menkina jų rekreacinį patrauklumą ir turistinį prestižą;



• Kelių ir transporto infrastruktūros būklė išvystyta 
nepakankamai. Regione buvo išvystyta susisiekimo 
geležinkeliais infrastruktūra, bet šiuo metu ji 
išnaudojama labai menkai; Labai prastas susisiekimas 
tarp Palangos ir Klaipėdos visuomeniniu transportu.

• Nyksta kultūros paveldas.1995‐2008 m. laikotarpiu 
palaipsniui sunaikintas Senosios Palangos istorinių
vilų kvartalas; Dangoraižių liga apėmė ne tik Vilnių, 
Klaipėdą, bet ir Palangą; Perspektyvus pajūrio Girulių
kurortas paverstas gyvenamuoju mikrorajonu;

• Veikianti aplinkosaugos sistema neatlieka jai priskirtos 
funkcijos. Saugomose teritorijose turi būti harmoningai 
derinama gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei jų
racionalus naudojimas pažintiniams ir rekreaciniams 
tikslams bei tausojančiai ūkinei veiklai;



• Nesubalansuota architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio 
architektūros specialistų rengimo sistema. Jei pavienių
pastatų architektūroje stebimas kokybinis pakilimas, tai 
aukštos kokybės urbanistinių, kraštovaizdžio architektūros 
sprendimų labai stokojama.  

• Kraštovaizdžio identiteto ir kultūrinio bei gamtinio savitumo 
stiprinimas neįmanomas neturint aiškios, pagrįstos 
koncepcijos, kurios svarbiausia nuostata – aplinkos 
saugojimas naudojant ir sukuriant naujas vertybes, savailaikis  
reagavimas į nuolat besikeičiantį pasaulį.

• Jūrinės metropolijos darniam vystymuisi, prioritetų
nustatymui negatyvų poveikį daro nesubalansuota teisinė
sistema, urbanistinių projektų išskaidymas, mokslinio 
pagrindimo ir ilgalaikės prognozės stygius;

• Vyrauja statiškas, primityvus požiūris į Lietuvos pajūrio 
teritorijų naudojimo galimybes, atsisakant susiklosčiusių
gamtonaudos ir aplinkos apsaugos, teritorijų priklausomybės, 
nuosavybės formos ir kitų stereotipų, bei urbanistinės 
logikos. Ignoruojant ankstesnes pripažintas koncepcijas, 
nekuriamos  naujos geresnės;



Siekiant Lietuvos jūrinės metropolijos teritorinės sistemos 
saviraiškos ir kokybinės plėtros gamtos ir kultūrinių
vertybių integracijos pagalba, būtina:

• Parengti Lietuvos jūrinės metropolijos formavimo specialųjį planą.
• Parengti Lietuvos pajūrio rekreacinių teritorijų specialųjį planą.
• Šiuo metu rengiamuose regiono savivaldybių bendruosiuose 

planuose prioritetą teikti jūrinio susisiekimo integravimo su sausuma 
didinimui, rekreacijos ir turizmo teritorijų plėtrai. Parengti Kranto 
zonos uostų susisiekimo infrastruktūros plėtros  mokslinę studiją.

• Rengiant pajūrio teritorijų ir pajūrio miestų teritorijų planavimo 
dokumentus ‐ bendruosius, detaliuosius planus būtina  parengti 
kraštovaizdžio, architektūros, meno vertybių gausinimo ir 
integravimo į erdvinę struktūrą schemas.

• Planuojant stambesnius visuomeninius kompleksus, siekti, kad jų
aplinkoje būtų tinkamai įrengti parkingai, privažiavimai, vengiant 
didelių asfaltuotų erdvių įvesti želdiniai, pastatyti meniniai akcentai 
bei suformuotos aukštos meninės kokybės erdvės.

• Vykdant gyvenamųjų kvartalų, mikrorajonų ar rajonų projektavimą
ir statybą, įrengti parkus, skverus numatant vietas meno kūriniams.



• Vykdant pajūrio gyvenamųjų kvartalų, mikrorajonų ar rajonų
projektavimą ir statybą, įrengti parkus, skverus numatant erdves 
rekreacinei veiklai.

• Parengti kultūros paveldo vertybes lankymui, renovuoti dvarus ir 
parkus, formuoti naujus parkus; Įvykdyti Palangos Botanikos parko 
rekonstrukciją, pastatant naują oranžeriją. 

• Vykdyti pajūrio kopų parkų projektavimą ir įrengimą. Užkopės želdinių
kokybės pagerinimas. Pajūrio kopų parkų tvarkymo darbus pavesti 
miškininkams, turintiems ilgametę tokių darbų vykdymo patirtį.

• Nuolatiniai sisteminiai jūrinės krantotyros ir  krantotvarkos darbai, 
kuriuos turi atlikti specialiai įsteigta valstybinė įmonė. 

• Suformuoti dviračių takų sistemą regione, pirmiausia įrengiant dviračių
takus pajūrio miestuose ir miesteliuose;

• Užtikrinti kuo geresnę pajūrio regiono gamtinių ir kultūrinių išteklių
naudojimo plėtotę ir apsaugą (Klaipėdos senamiestis, Neringa, Palangos 
kurortas, pajūrio kopų ruožas su paplūdimiais). Vykdyti pastovius 
pajūrio rekreacinių kraštovaizdžių būklės tyrimus ir kaitos prognozę. 

• Kuo skubiau vykdyti jūrinio turizmo ir turizmo Baltijos jūroje ir Kuršių
mariose infrastruktūros sukūrimo darbus. (Jūrinių jachtų uostų statyba, 
pramogų salos ties Giruliais statyba, mažųjų uostųmariose statyba, 
Jūrinių prieplaukų įrengimas ties Nida ir Juodkrante).



Reikalinga kuo skubiau užpildyti metodines spragas planavimo 
specialistų rengime. Jei gerėja architektų projektuojančių pastatus 
rengimo kokybė, tai jau kuris laikas Lietuvoje nerengiami urbanistai, 
ignoruojamas kraštovaizdžio architektų statusas ir  vaidmuo miestų
planavime. 

Architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros specialistų
rengimo programos turi būti  įjungtos į naujai rengiamą Lietuvos studijų
programų klasifikatorių, kaip savarankiškos studijų ir mokslo  kryptys su 
atitinkamais profesiniais laipsniais.

Pajūrio zonoje saugoti gamtos elementus, įsiterpusius tarp 
urbanizuotų teritorijų. Klaipėdos uosto plėtra ir giliavandenio uosto 
planavimo įtaka turi būti tiksliai nustatyta atliekant poveikio aplinkai 
vertinimą PAV ir kraštovaizdžio studiją.

Būtina iš esmės naujai pažvelgti į Lietuvos pajūrio erdvinio 
planavimo ir rekreacinių teritorijų naudojimo galimybes, atsisakant 
susiklosčiusių gamtonaudos ir aplinkos apsaugos, teritorijų
priklausomybės, nuosavybės formos ir kitų stereotipų. 
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