
1 APIBENDRINTAS MIESTO PLĖTROS TENDENCIJŲ VERTINMAS.  

1.1 Demografinė situacija.  

Klaipėda nuo didžiausio turėto gyventojų skaičiaus – 202 929 gyventojų 1989 metais, iki 2013 metų 

prarado 22 procentus gyventojų. Gyventojų skaičius sumažėjo 44 388. Klaipėdos rajono gyventojų 

skaičius nuo 1989 metų išaugo 6211 asmenimis – tai yra 14 procentų. Įvertinus visoje šalyje 

vykstančio gyventojų skaičiaus mažėjimo tempus, galima teigti kad iš miesto į priemiestį emigravo apie 

16 200 žmonių – tai yra apie 10 procentų gyventojų. 
Pav. 1 Klaipėdos miesto ir rajono gyventojų skaičiaus dinamika 

 

Gyventojų emigracijos į priemiestį priežastis – siekis turėti kokybišką būstą ir kokybišką gyvenamąją 

aplinką už prieinamą kainą. Nerasdami norimos kokybės būsto už prieinamą kainą, šeimas kuriantys, 

saugios aplinkos ieškantys žmonės keliasi į priemiestinę zoną. Ši tendencija po krizės jau įgavo 

grėsmingą tendenciją –būsto pastatoma ženkliai daugiau priemiestyje nei mieste. 



Pav. 2 Baigtų statyti butų naudingas plotas Klaipėdos mieste ir rajone (tūkst.kv.m.) 

 

Urbanistinės struktūros periferinėje zonoje kokybė yra apgailėtina. (Šios struktūros nėra iš principo). 

Neformuojamas, stichiškai vystosi gatvių tinklas, visiškai neformuojamos viešųjų erdvių, želdynų 

sistemos, nevystoma socialinė ir inžinerinė infrastruktūra. 

1.2 Miesto ir jo metropolinės zonos struktūrinės dalys.  

Realios Klaipėdos miesto ribos, jas interpretuojant kaip teritorijos, kurios gyventojai susiję su miestu 

darbo, mokymosi, socialinės ir paslaugų infrastruktūros vartojimo ryšiais, skiriasi nuo savivaldybės 

administracinių ribų. 

Klaipėdos gyventojų tankis užstatytoje teritorijoje  (57 gyv./ha) panašus į analogiško mentaliteto miestų 

– Rygos (64 gyv./ha), Prahos (71 gyv./ha), ženkliai didesnis už Vilniaus (39 gyv./ha). Tai rodo kad 

Klaipėda dar pakankamai kompaktiškos struktūros miestas, galintis išlaikyti efektyvias infrastruktūrines 

sistemas. 

Bendras gyventojų skaičius metropolinėje zonoje (miesto savivaldybė bei funkciškai su miestu susieta 

teritorija – 173620. 

 Iš esmės Klaipėdos miestą sudaro trys principinės dalys: 

 centrinė zona – istorinio miesto dalis, pasižyminti perimetriniu užstatymu, raiškiomis, aiškiai 

diferencijuotomis viešomis ir privačiomis erdvėmis, istorinio miesto siluetu, funkciniu mišrumu. 

Plotas – 302 ha, gyventojų skaičius – 15281, gyventojų tankis – 50,5 gyv./ha, gyventojų tankis 

užstatytoje teritorijos dalyje 74 gyv/ha; 



 vidurinė zona – sovietmečiu statytas miestas su laisvo planavimo principais užstatyta, raiškios 

erdvinės struktūros, diferencijuotų viešų ir privačių erdvių neturinti, į monofunkcines zonas 

suskaidyta teritorija. Plotas – 3100 ha, gyventojų skaičius – 141540, gyventojų tankis – 45,6 

gyv./ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 73 gyv/ha. Joje gyvena didžioje Klaipėdos 

miesto gyventojų dalis;  

 periferinė zona – stichiškai besiformuojanti, raiškios užstatymo, erdvinės struktūros neturinti, 

mažaaukščio sodybinio užstatymo dominuojama zona, neturinti socialinės, paslaugų, kokybiškos 

inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros. Plotas – 3100 ha, gyventojų skaičius – 141540, gyventojų 

tankis – 45,6 gyv./ha, gyventojų tankis užstatytoje teritorijos dalyje 73 gyv/ha. Į ją migruoja 

saugesnės aplinkos ir tinkamesnio būsto ieškantys bei aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai iš 

vidurinės zonos. 

 
Pav. 3 Klaipėdos miesto struktūrinės dalys 

 
  



 

1.3 Užstatymo struktūros efektyvumas.  

Nepaisant bendrojo plano galiojimo metu kilusios nekilnojamojo turto krizės, sustabdžiusios miestų 

plėtros procesus, gyventųjų emigracijos bei migracijos į priemiestinę zoną, Klaipėdos miestas išlaikė 

pakankamai optimalią urbanistinę struktūrą, miesto užstatytų teritorijų tankumo bei gyventojų  tankumo 

rodiklius. Nepaisant pakankamai matomo gyventų skaičiaus priemiestinėje zonoje augimo, gyventojų 

tankis tiek centrinėje dalyje, tiek pietiniuose mikrorajonuose yra pakankamas išlaikyti gyvybingas 

paslaugas ir finansuoti infrastruktūrą. Netgi anksčiau užstatytuose mažaaukščių individualių 

gyvenamųjų namų kvartaluose šiaurinėje miesto dalyje gyventojų tankis viršija 30 gyva./ha. Tai rodo 

pakankamai optimalią šių rajonų ir viso miesto planinę struktūrą. Visgi besiformuojančios periferinės 

zonos tankumo rodikliai pernelyg maži, kad ši zona efektyviai funkcionuotų. Urbanistinė periferinės 

zonos struktūra neplaninga, chaotiška ir neužtikrinanti gyvenimo kokybės. Teritorijos naudojimo 

efektyvumą apibrėžiančio užstatymo intensyvumo rodiklio (UI) analizė rodo dviejų intensyviau užstatytų 

branduolių – istorinio centro ir pietinių gyvenamųjų rajonų formavimąsi. Juos vieną nuo kito skiria 

mažiau intensyvaus užstatymo zona. Tokia struktūra skatina miesto skilimą į du polius, kur pietinis 

polius dėl istorinės struktūros, centro nebuvimo turi ženkliai blogesnes raidos perspektyvas.  
Pav. 4 Užstatytų teritorijų gyventojų tankis (kairėje) ir užstatymo intensyvumas (dešinėje) 

     

 
  



1.4 Socialinė Klaipėdos metropolio segregacija 
Pav. 5 Klaipėdos metropolinės zonos segregacija į  miesto ir periferinės zonas pagal gyventojų amžių 

          
 

  

Vidutinis gyventojų amžius Klaipėdoje ir miesto 

metropolinėje zonoje – 39 metai. Miesto centrinėje ir 

vidurinėje dalyje gyventojų amžius ženkliai didesnis nei 

vidutinis, periferinėje zonoje – ženkliai mažesnis.  

100 gyventojų Klaipėdoje tenka 14 vaikų iki 14 metų 

amžiaus. Vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje 

periferinėje dalyje ženkliai didesnė nei vidurinėje miesto 

dalyje. 

100 gyventojų Klaipėdoje tenka 17 gyventojų virš 65 

metų amžiaus. Vyresnio amžiaus žmonių dalis 

bendrame gyventojų skaičiuje ženkliai didesnė 

centrinėje ir vidurinėje miesto dalyje nei periferijoje. 

Šios tendencijos rodo, kad jaunos šeimos turėdamos 

finansines galimybes, bei ieškodamos saugesnės 

aplinkos bei kokybiškesnio būsto už adekvačią 

pajamoms kainą, palieka miestą ir keliasi į individualius 

gyvenamuosius namus priemiestyje. 



Pav. 6 Klaipėdos metropolinės zonos segregacija į  šiaurės ir pietų dalis pagal gyventojų socialinį statusą 

     
 

 Vertinant skirtingų socialinių grupių gyventojų sklaidą 

mieste pastebima socialiai stipresnių sluoksnių 

koncentracija šiaurinėje metropolio dalyje ir socialiai 

silpnesnių sluoksnių koncentracija pietinėje metropolio 

dalyje. Pietinėje metropolio dalyje ir senųjų 

gyvenviečių teritorijose koncentruojasi bedarbiai, iš 

pašalpų gyvenantys, mažiau išsilavinę gyventojai. 

Šiaurinėje zonoje koncentruojasi labiau išsilavinę, 

pajamas uždirbantys gyventojai. Čia ženkliai mažiau 

bedarbių. 

 

 

 

 

 



 

Probleminę pietinės miesto dalies socialinio silpimo situaciją iliustruoja čia ženkliai didėjantys 

nusikalstamumo rodikliai 
Pav. 7 Nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai sklaida Klaipėdos mieste 

 
 

Nesiimant priemonių pietinė metropolio dalis silps toliau, o stipresnis sluoksnis toliau trauksis iš miesto 

į šiaurinius priemiestinės zonos rajonus. Nevaldomos tokios tendencijos po keleto dešimtmečių gali 

vesti link socialinių getų susiformavimo – socialiai silpnesnių gyventojų koncentracijos pietinėje miesto 

dalyje. Miesto ilgalaikė plėtros politika turi būti nukreipta į pietinės zonos patrauklumo investicijoms 

pagerinimą, siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti naujus stipresnio socialinio sluoksnio gyventojus. Taip 

pat būtinos aktyvios priemonės skaninant plėtrą miesto viduje: 

 skatinant neefektyviai naudojamų teritorijų konversiją 

 kokybiškai ir kūrybiškai renovuojant esamus sovietinės statybos daugiabučių kvartalus 

 kuriant jaunimui patrauklų būstą mieste  už prieinamą kainą – kuriant nuomojamo socialinio 

būsto fondą,  

 kuriant rišlią patrauklių ir saugių viešųjų erdvių sistemą, jungiančią skirtingas miesto dalis 

  



1.5 Socialinės segregacijos priežastys.  

Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje sudėtinga visapusiškai įvertinti situaciją ir nustatyti 

miesto metropolinės zonos segregacijos priežastis. Stebint situaciją įmanoma tik vertinti vykstančios 

migracijos miesto viduje ir tarp miesto kompaktiškai užstatytos ir periferinės zonų mastą ir siūlyti 

integralumą didinančius sprendimus. Vertinant teritoriniu pjūviu spėtina, kad šiaurinės dalies sėkmę 

lėmė artumas prie rekreacinio potencialo – jūros pakrantės, greta esančio Palangos miesto su 

patrauklaus kurorto reputacija, kontaktas su švaria gamtine aplinka žemyninėje dalyje. Pietinė dalis 

neturėjo ir iki šiol neturi kontakto su greta esančiomis rekreacinėmis teritorijomis – Kuršių marių 

pakrante, Kaizerio Vilhelmo kanalu. Nuo šių potencialių teritorijų patrauklumą didinančių elementų šią 

metropolio dalį užblokuoja uždara uosto teritorija, vandenvietė, karinis poligonas. Šios dalies 

patrauklumą mažina ir pietinėje miesto dalyje esančios ir toliau besiplečiančios pramoninės teritorijos. 

 
Pav. 8 Klaipėdos metropolio socialinės segregacijos priežastys (teritorinis aspektas) 

 

 
  



1.6 Galimi Klaipėdos raidos scenarijai.  

1.6.1 Pesimistinis scenarijus.  

Dėl nesubalansuotos, netvarios plėtros (pavyzdžiui - neadekvati išorinio uosto plėtra) sunaikinami 

šiaurinės dalies patrauklumą sąlygojantys elementai. Nedidinamas pietinės metropolio dalies 

patrauklumas. 
Pav. 9 Pesimistinis Klaipėdos miesto plėtros scenarijus 

 

1.6.2 Optimistinis scenarijus.  

Uostas plečiamas efektyvinant teritorijos naudojimą, išsaugomas šiaurinės zonos patrauklumas, 

užtikrinami miesto fiziniai ir funkciniai ryšiai su mariomis, išnaudojamas rekreacinis Kuršių nerijos 

potencialas, formuojama rekreacinė zona metropolio pietinėje dalyje. 



Pav. 10 Optimistinis Klaipėdos miesto plėtros scenarijus 

 

1.6.3 Miesto struktūros formavimo principai 

Tolesnį vidinės miesto struktūros formavimą iš esmės lems miesto ir uosto plėtros darna . 

Uosto zoną siūlytina skaidyti į 3 dalis – šiaurinę, centrinę ir pietinę. Šiaurinė ir pietinė dalys turi gerą 

prieigą prie išorinės transporto infrastruktūros – autotransporto kelių ir geležinkelių. Centrinė dalis nuo 

išorinės sausumos infrastruktūros pasiekiama tik Baltijos prospektu ar geležinkelio atšaka, einančia 

greta gyvenamųjų kvartalų. Todėl šios uosto dalies plėtra problematiškiausia, reikalaujanti didžiausių 

investicijų į kompensacines priemones. Miesto urbanistinė struktūra taip pat nėra homogeniška. Aiškiai 

išsiskiria istorinis miesto centras, šiauriau Baltijos prospekto formuojasi naujo centro užuomazgos - 

pramoginių – komercinių objektų ašis. Pietiniai gyvenamieji rajonai pernelyg nutolę nuo šių dviejų 

centrų, todėl jiems būtinas dar vienas lokalus centras, kur koncentruotųsi komercinės ir socialinės 

paslaugos. Tuo būdu formuojasi daugiacentrė, iš 3 centrų susidedanti Klaipėdos urbanistinė struktūra. 

Kiekvienas iš šių centrų privalo turėti su kontaktą su mariomis – prie vandens vedančią viešųjų erdvių 

sistemą, patrauklią rekreacinę infrastruktūrą. Naujas galimybes atvertų uosto pietinių vartų įrengimas – 

čia galima įrengti dar vieną perkėlą į Kuršių Neriją, ilgalaikio automobilių stovėjimo vietas, rekreacinių , 

Kuršių mariose pritaikytų plaukioti laivų uostą, komercinę turistams skirtą infrastruktūrą, irklavimo ir 

buriavimo sporto bazes, iškeliant tokią veiklą iš uosto akvatorijos. Dar viena miesto kontakto su 

vandeniu zona formuojasi prie šiaurinių uosto vartų, Melnragėje. Šiuos pagrindinius miesto 

struktūrinius mazgus jungia linijinis gatvių tinklas, miesto magistralinis dviračių ir pėsčiųjų  takas, 

siūlytina juos apjungti ir vandens autobuso maršrutu. Toks maršrutas taip pat galėtų jungti Klaipėdą su 

Kuršių Nerijos kurortais.  

Įgyvendinus šiuos struktūrinius pertvarkymus, miestas gautų galimybę vystyti savo marinistinį įvaizdį, 

formuoti kontaktą su vandeniu turinčias viešąsias erdves, pilnai išnaudoti ir plėsti rekreacinį potencialą, 

labiau integruotis su patraukliomis aplinkinėmis teritorijomis. 


