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Anotacija. Straipsnis skirtas uosto ir miesto teritorijǐ ryšio stiprinimo problemai nagrinơti. Jǌrǐ transporto raidos ypatumai
pastaraisiais dešimtmeþiais uostamiesþiǐ urbanistinei plơtrai suteikơ naujǐ postǌmiǐ, todơl atsirado naujǐ galimybiǐ šią problemą sprĊsti bǌdais, naudingais tiek uostui, tiek miestui. Europos uostǐ praktika rodo, jog uosto ir miesto teritorijǐ ryšius
galima stiprinti analizuojant transporto prigimtƳ, teritorijǐ efektyvumą, uosto raidos ciklą bei skatinant mišriǐ funkcijǐ atsiradimą ir visuomenơs susidomơjimą pakrantơmis. Vadovaujantis šia patirtimi, siǌlomos gairơs, kaip jǌrǐ transporto raida ir jos
teikiamos galimybơs galơtǐ pakeisti Klaipơdos urbanistinơs plơtros perspektyvas.
Reikšminiai žodžiai: ryšiǐ teritorijos, uosto gyvavimo ciklas, teritorijǐ efektyvumas, teritorijǐ konversija.

tik kiekybine, bet ir kokybine prasme. Šią galimybĊ
dažniausiai siekiama Ƴtvirtinti regioninio, nacionalinio
ar net tarptautinio ženklo paieška, kartu demonstruojant
pozityvias nuostatas Ƴ miesto ir vandens ryšƳ.
Klaipơdos uosto raida, susijusi su šiuolaikinơmis
transporto technologijomis, bei šio proceso Ƴtaka miesto
urbanistinei plơtrai.
Klaipơdos pavyzdžiu parodyti ryšiǐ tarp uosto ir
miesto svarbą bei pristatyti pakartotinio teritorijǐ panaudojimo galimybes, atsiradusias dơl jǌrǐ transporto
raidos.
Išnagrinơti ryšƳ tarp jǌrǐ transporto raidos ir funkcijos išsidơstymo erdvơje bei laike, pasinaudojant Klaipơdos pavyzdžiu. Ištirti uosto gyvavimo ciklą. Aptarti
Klaipơdos uosto teritorijǐ efektyvumą ir jǐ potencialą
kitǐ Baltijos uostǐ kontekste. Rasti uosto ir miesto galimo glaudesnio ryšio zonas. Pasiǌlyti šio ryšio aktyvinimo bǌdus.

„Uostai gali bǌti lyginami su nepaprastai stipriais vơjais,
kurie modernumą atneša greiþiau ir tvirþiau nei kokia
nors kita jơga“ (iš studijos „Miesto su uostu planavimas“, mokslinis koordinatorius Olivier Lemaire).
Ʋvadas
Žemơlapiuose dažnai bandoma nubrơžti tikslią ribą tarp
skirtingai funkcionuojanþiǐ uosto ir miesto pasauliǐ.
Vis dơlto juos skiria ne linija, o plaþios, išilgai pakrantơs išsidriekusios, pusiau miesto, pusiau uosto teritorijos, kurios dažniausiai tvarkomos, atsižvelgiant tik Ƴ
vienos pusơs interesus (Lemaire et al. 2007: 7).
Straipsnyje Ƴ jǌrǐ transporto Ƴtaką uostamiesþiǐ urbanistinei plơtrai bus bandoma pažvelgti iš holistiniǐ
perspektyvǐ, nes ryšius tarp šiǐ pasauliǐ gali užtikrinti
tik atvirumas Ƴvairaus tipo veiksniams iš jǌrǐ ir uostǐ
sferos bei iš regiono ir miesto plơtros sferos.
Nagrinơjama problema – platơjanti takoskyra tarp
uostǐ vystytojǐ ir miestǐ planuotojǐ tikslǐ, tobulơjant
jǌrǐ transportui, bei šiǐ tikslǐ suderinamumo galimybơs
uostamiesþiuose. Problemos ašis – uostǐ teritorijos,
kuriǐ ribos nefiksuotos: 1) laike, nes uostai niekuomet
nesustoja vystytis; 2) erdvơje, nes rytdienos riba nebǌtinai bus ten, kur ji yra šiandien. Iš uosto pozicijǐ Ƴ teritoriją žiǌrima pagal aplinkybes – ji paimama uosto
reikmơms arba atlaisvinama. Dažniausiai tokie plotai
tampa našta paþiam uostui, o kartu ir miestui. Juos vis
tiek tenka prižiǌrơti, be to, jie kenkia miesto vaizdui ir
urbanistiniam audiniui. Miestǐ planuotojams – atvirkšþiai: atlaisvinti plotai tampa naujos plơtros galimybe ne

Jǌrǐ transporto raidos Ƴtaka Klaipơdos
urbanistinei plơtrai
Visas pakrantơs teritorijas sieja vienas bruožas – tai
unikalios vietovơs, tik jǐ perspektyvos labai skirtingos.
Fiziškai ryšiai tarp uostǐ ir miestǐ bǌna stipresni arba
silpnesni. Pagaliau ir patys uostai kartais bǌna daug
didesnio masto ryšiǐ teritorijomis tarp jǌrǐ ir kontinentiniǐ teritorijǐ nei šalia esantys miestai (Hoyle, Pinder
1992).Vis dơlto šiame straipsnyje nagrinơsiu tik tuos
ryšius, kurie turi tiesioginơs Ƴtakos miesto erdvinei
plơtrai.

%$"& '#($)*+$, &$-. ))"


 

/0123.$)45/62$$4

11

Ryšys tarp jǌrǐ transporto raidos ir
funkcijǐ išsidơstymo

buvo integruotos geležinkelio linijos, užtikrinanþios susisiekimą su didžiulơmis sausumos teritorijomis. Tai lơmơ
dar didesnƳ jǌrǐ transporto augimą. Ekspansija daugiausia
vyko tolyn nuo miesto centro, gilesniǐ vandenǐ link.
Vơliau ơjĊs specializacijos etapas iliustruoja tokią uostǐ
kaitą: dar labiau išaugĊ laivǐ matmenys, dar didesnis
erdvơs poreikis kroviniams valdyti bei sandơliuoti. Uosto
veikla tapo koncentruota vietose, labai atitolusiose nuo
seniausiǐ Ƴrenginiǐ. Tikrosios uostǐ vietos, dažniausiai
išsidơsþiusios senamiesþio teritorijose, atgyveno ir buvo
apleistos. Atsirado didžiulơs uostǐ teritorijǐ konversijos
galimybơs kitiems poreikiams – pakrantơs parkams, gyvenamajai ir komercinei statybai.

Uosto krantiniǐ tipologija ir ryšys su miestu tiesiogiai
priklauso nuo atplaukianþiǐ laivǐ funkcijǐ. Vieniems
laivams prisišvartuoti užtenka nedideliǐ prieplaukǐ ir
nedideliǐ gyliǐ, kitiems reikia dideliǐ aptarnavimo zonǐ
ir dideliǐ gyliǐ. Krantinơmis taip pat naudojasi keleivinis
transportas bei uostą aptarnaujantys laivai. Dalies uoste
vykstanþiǐ procesǐ skleidžiamas triukšmas ir taršos pavojus nơra didelis. Kita dalis uosto darbǐ yra potencialiai
pavojingi taršos šaltiniai arba gali bǌti labai triukšmingi.
Taigi, atsižvelgiant Ƴ laivǐ tipologiją: 1) dalis uosto veiklos gali funkcionuoti neatitoldama nuo pakranþiǐ arba
mišriose teritorijose, 2) bǌti atvira miestui bei jo gyventojams, 3) taip pat užtikrinti stiprǐ miesto ir vandens ryšƳ.
Šiuo požiǌriu Klaipơdos uosto funkcija nuo Antrojo
pasaulinio karo iki pastarojo dešimtmeþio daugiausia
buvo pramoninơ. Didžioji teritorijos dalis buvo skirta
sunkiems kroviniams ir juos plukdantiems laivams aptarnauti. Sovietmeþiu dơl politiniǐ priežasþiǐ buvo neaktualus keleivinis transportas. Net ir tos teritorijos, kurios
pagal savo funkciją galơjo egzistuoti turơdamos ryšƳ su
miestu, buvo izoliuotos, baiminantis galimo tarybiniǐ
pilieþiǐ kontakto su užsieniu. Dơl izoliacijos atsirado
plaþios apleistos zonos tarp uosto tvoros ir miesto Ƴtakos
sferos, nes tokia kaimynystơ neužtikrino jokio ryšio tarp
nagrinơjamǐ teritorijǐ. Ilgainiui apleistos zonos tapo uosto plơtros galimybe, kuri savo ruožtu dar labiau atitolino
miesto ribą nuo pakrantơs.
Fizinio laivǐ dydžio augimas taip pat turi svarios
Ƴtakos uostǐ kaitai ir miestǐ erdvinei plơtrai. Pavyzdžiui,
penktojo dešimtmeþio giliavandeniai laivai buvo šiandienos vidutiniǐ laivǐ dydžio, o šie – kaip šiandienos pakranþiǐ laivai. Pakranþiǐ laivai taip pat išaugo, jiems irgi
reikia gilesniǐ Ƴplaukǐ ir didesniǐ terminalǐ. Kai Ƴplauka
pasidaro netinkama pakranþiǐ laivams (dažniausiai dơl
gylio trǌkumo), ji paskiriama vidiniǐ vandenǐ laivybai,
atsižvelgiant Ƴ baržǐ dydžius (Lemaire et al. 2007: 9).
TiesioginƳ ryšƳ tarp jǌrǐ transporto raidos ir funkcijos išsidơstymo erdvơje iliustruoja profesoriaus J. H.
Bird’o 1963 m. sukurtas ir iki šiǐ dienǐ nepraradĊs aktualumo modelis (1 pav.). Genezơ pradedama nuo uosto
Ƴkǌrimo vietos. Ši vieta priklausơ nuo geografiniǐ sąlygǐ
ir buvo susijusi su labiausiai nuo jǌros atitolusiu prekybiniǐ laivǐ navigacijos tašku. Kitas etapas – uosto plơtra. ŠƳ
etapą lơmơ pramonơs revoliucija. Prieplaukos išsiplơtơ,
pradơti konstruoti vis ilgesni molai, skirti aptarnauti vis
daugiau kroviniǐ ir keleiviǐ, priimti didesniems laivams,
jiems remontuoti ir statyti naujiems. Ʋ uosto terminalus

1 pav. Anyport uosto modelis, kurƳ sukǌrơ profesorius
J. H. Bird’as (1963 m.)
Fig. 1. Anyport model created by Prof. J. H. Bird (1963)

Klaipơdoje jǌrǐ transporto raida su miesto plơtra susijusi tokiais pat priežastingumo ryšiais. Miestas kartu su
uostu buvo kuriamas prie Danơs upơs žioþiǐ, jis augo ir
buvo pleþiamas gilesniǐ vandenǐ link. Vis dơlto specializacijos etapas þia prasidơjo uostui dar nespơjus atitolti nuo
miesto branduolio. Didelis šio etapo aktyvumas siejamas
su anksþiau minơtomis politinơmis priežastimis, o menkas
galimybes judơti tolyn nuo miesto centro lemia saugotinos
gamtinơs teritorijos tiek iš pietinơs, tiek iš šiaurinơs miesto
pusơs (Klaipơdos miesto ... 2007). Iš abiejǐ galǐ „užkirstas“ uostas nebegalơjo lengvai perkơlinơti savo teritorijǐ
gilesniǐ vandenǐ link. Tai dar viena ekspansijos gilyn Ƴ
miestą priežastis.
Uosto gyvavimo ciklas
Nagrinơdami uostǐ konversijos galimybes, šiuolaikiniai
uostǐ tyrơjai J. H. Bird’o Anyport modelƳ plơtoja toliau,
siedami jƳ su uosto gyvavimo ciklu. Šis ciklas galơtǐ bǌti
taikomas tiek kiekvienai prieplaukai ar Ƴrenginiui, tiek ir
visam uostui. Ciklas susideda iš uosto sukǌrimo, augimo,
brandos, moralinio pasenimo bei pasitraukimo etapǐ (Lemaire et al. 2007: 9).
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met pasiteisina, o alternatyva pertvarkyti senuosius tampa
vis aktualesnơ (Lemaire et al. 2007: 13).

Pirmoji uosto gyvavimo koncepcija – tradicinơ
(2 pav.). ýia matomi natǌralǌs uosto raidos etapai, iš kuriǐ
paskutinis – sąstingis arba uosto teritorijos apleidimas.
Konversijos iniciatorius šiuo atveju dažniausiai bǌna miestas, nes veiklos vakuumas dažniausiai reiškia dideles apleistas teritorijas, kurios darko urbanistinƳ kraštovaizdƳ.

3 pav. Šiuolaikinơ uosto gyvavimo ciklo koncepcija
Fig. 3. Contemporary port life-cycle conception

Klaipơdos atveju neefektyviai naudojamǐ teritorijǐ renovacijos procesas yra atsilikĊs maždaug dvidešimþia metǐ. Tiesa, pasistengus galbǌt bǌtǐ Ƴmanoma
Ƴžvelgti ir šiuolaikinơs uosto gyvavimo ciklo koncepcijos apraiškǐ. Pagrindinơs kompanijos, vykdanþios krovos darbus ir perkraunanþios daugiau kaip 90 proc.
kroviniǐ Klaipơdos uoste, yra: „Klaipơdos nafta“,
Klaipơdos jǌrǐ kroviniǐ kompanija (KLASCO), „Bega“, „Klaipơdos Smeltơ“ ir „Klaipơdos terminalo grupơ“ (4 pav.). Šios Ƴmonơs užima tik 29 proc. visos
623 ha teritorijos ir 38 proc. (iš 27 022 m) bendro
krantiniǐ ilgio. Likusią 71 proc. uosto dalƳ užima aptarnaujanþios tarnybos, keltǐ ir jǐ prieigǐ teritorijos,
kruiziniǐ laivǐ terminalai, laivǐ remonto dirbtuvơs ir
kitos krovos kompanijos. Dalis šios veiklos bǌtina, kad
bǌtǐ užtikrintos uosto funkcijos. Vis dơlto didžiąją dalƳ
užima krovos kompanijos, todơl akivaizdu, kad teritorija naudojama neefektyviai, o užimami plotai visiškai
neadekvatǌs veiklos užmojams. Prieplaukos ir Ƴrenginiai seniai persiritĊ per brandos amžiǐ, sandơliai nepritaikyti šiuolaikinei logistikai, tam tikra veikla,
pavyzdžiui, mašinǐ detaliǐ gamyba tiesiog sovietinơs
pramonơs palikimas.

2 pav. Tradicinơ uosto gyvavimo ciklo koncepcija
Fig. 2. Conventional port life-cycle conception

Nors Klaipơdos uosto raidos aplinkybơs gana specifinơs
ir plơtra vyksta ribotoje teritorijoje, þia sukasi panašus gyvavimo ciklas. Seniausios, arþiausiai miesto branduolio esanþios
teritorijos – Piliavietơ ir mažoji Vitơ – šiandien jau yra labiau
miesto ir verslo nei uosto susidomơjimo sritis. Pamažu jas
bandoma integruoti Ƴ urbanistinƳ audinƳ. Galima dar pridurti,
kad apleistǐ teritorijǐ renovavimo intensyvumas labai priklauso nuo to, kaip savo interesus uosto teritorijoje sugeba suderinti skirtingos valdžios institucijos. Procesai bǌna daug
intensyvesni, kai atsakomybe už uosto veiklą dalijasi mažesnis organizacijǐ kiekis arba žemơ priklauso savivaldybei.
Klaipơdos atveju uosto veikla rǌpinasi dvi ministerijos, uosto
vadovybơ, savo interesǐ turi uosto operatoriai, o miestas – tik
darbo jơgos ir sausumos infrastruktǌros tiekơjas.
Daugelis Europos uostǐ maždaug nuo 1980 m. savo
teritorijas pradơjo renovuoti pagal šiuolaikinĊ uosto gyvavimo ciklo koncepciją (3 pav.). Šiuo atveju teritorijǐ konversija tampa labiau uosto prerogatyva. Ją lydi teritorijǐ
perkvalifikavimas keiþiant funkcijas. Išơjimo prie jǌros
funkcija konvertuojama Ƴ vandens kelio naudojimo galimybĊ. Pagrindinơ tokiǐ pertvarkymǐ priežastis – mažesni,
sunkiau randami plotai naujoms uostǐ teritorijoms ir nekontroliuojamos miestǐ plơtros baimơ. Todơl vis dažniau
planuojamos mišrios teritorijos, pertvarkant apleistas pramonines, o kartais net gyvenamąsias zonas. Dar viena
priežastis – Europos Sąjungos lơšos ir direktyvos, kuriomis
bandoma skatinti jǌrǐ laivybą bei vidaus vandenǐ transportą. Taigi didelơs investicijos Ƴ naujus Ƴrenginius ne visuo-

4 pav. Pelningiausiai dirbanþiǐ Ƴmoniǐ išsidơstymo schema
uoste
Fig. 4. Scheme of the most efficiently working enterprises in
Klaipơda seaport
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Lentelơ. Baltijos uostǐ krova (2007 m. duomenys)
Table. Cargo turnover in Baltic ports (data of 2007)
Miestas

Gyventojǐ
skaiþius

Miesto
plotas, km

Uosto
plotas, ha

Krantiniǐ
Ilgis, km

Aptarnauta
kroviniǐ,
mln. t

Kroviniǐ
kiekis, tǌkst.
t /uosto, ha

Kroviniǐ
kiekis, tǌkst. t
/ krantinơs, km

Orhusas
(DK)

237
551

91

227

13,50

12,60

73,1

933,3

Gdanskas
(PL)

457
630

262

653

21,20

19,83

30,4

935,2

Gdynơ
(PL)

252
443

136

492

17,70

17,03

67,4

961,9

Klaipơda

183
828

98

497

27,02

27,36

55,1

1012,5

Kopenhaga
(DK)/
Malmơ
(S)

509
699
258
020

88

72

200

16,50

18,30

91,5

Helsinkis
(FI)

574
579

186

328

8,90

13,43

40,945

1508,9

216

2,98

5,88

27,2

1973,2

Hamina
(FI)
Goteborgas
(S)

500
085

198

360

20,00

39,90

110,8

1995,0

Ryga
(LV)

717
371

303

1962

13,82

29,57

15,0

2139,9

Talinas
(E)

404
005

159

747

13,81

36,00

48,2

2606,0

Lina
Iš pateiktos lentelơs galima daryti tokius apibendrinimus: 1) Klaipơdos uosto naudojimo intensyvumas yra
vidutinis, nes toje paþioje atkarpoje galima krauti beveik
dukart didesnius kroviniǐ kiekius – palyginti su Kopenhagos/Malmơs ir Goteborgo uostais (Helsinkio, Rygos, Haminos ir Talino uostuose to paties ilgio atkarpa taip pat
aptarnauja daugiau kroviniǐ nei Klaipơda, taþiau þia disponuojama daug didesniais plotais); 2) uosto vystymas kuria
nors kryptimi – palei pakrantĊ arba gilyn Ƴ miestą – duoda
teigiamą rezultatą uostui; 3) miestui bet kokiu atveju naudingiau, kai uostas sugeba koncentruoti savo veiklą kuo
mažesnơse teritorijose.

5 pav. Uosto Ƴplaukǐ gyliai Klaipơdoje
5 fig. Draught of berths at Klaipơda harbour

Pelningiausiai dirbanþiǐ Ƴmoniǐ išsidơstymą pakrantơje tik iš dalies bǌtǐ galima sieti su uosto gyvavimo ciklu – jos visos atsitraukĊ nuo miesto centro.
Vis dơlto šiaurinơje dalyje, kur gyliai didžiausi, uosto
aktyvumas tơra vidutinis, o plotai pietinơje dalyje plaþiai išsidriekĊ Ƴ miesto pusĊ (5 pav.).

Uosto ir miesto glaudesnio ryšio zonos
Kadangi pagrindinơ jǌrǐ transporto raidos tendencija –
konteinerizacija – nuolatos keiþia kroviniǐ bei uosto Ƴrenginiǐ reikalavimus, uostǐ plơtra bus aktyvi ir artimiausioje
ateityje. Su šia tendencija, taip pat su anksþiau minơtomis
uosto gyvavimo ciklo koncepcijomis siejami ir trys šiuolaikiniai uostǐ plơtros modeliai: žaliǐjǐ, mơlynǐjǐ (vandens) ir rudǐjǐ plotǐ. Europos atveju plơtra žaliosiose
zonose sunkiai Ƴmanoma – þia dažniausiai galioja Ƴvairǌs
aplinkosauginiai apribojimai, taip pat baiminamasi besaikio miesto augimo. Šiandien vis dažniau naudojami mơly-

Klaipơdos uosto teritorijǐ potencialas kitǐ Baltijos
uostǐ kontekste
TeiginƳ, kad mǌsǐ pakrantơs teritorijos renovuotinos, galima bǌtǐ pailiustruoti lentele, rodanþia Klaipơdos vietą tarp
kitǐ uostǐ pagal kraunamǐ kroviniǐ ir užimamǐ teritorijǐ
santykƳ.
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nǐjǐ ir rudǐjǐ plotǐ modeliai bei Ƴvairǌs mišrǌs variantai.
Uostǐ plơtra mơlynuosiuose plotuose reiškia naujǐ dirbtiniǐ prieplaukǐ pylimą uosto akvatorijoje. Plơtra ruduosiuose plotuose – jau naudojamǐ pakranþiǐ konversija,
drauge integruojant keletą funkcijǐ, pavyzdžiui, visuomeninĊ ir uosto.
Šioje plơtroje labai svarbu, kad procesas nepasidarytǐ svarbesnis nei forma (Daamen 2007). Tarptautinơs
mokslininkǐ komandos 2007 m. parengtoje studijoje
„Miesto su uostu planavimas“ nagrinơjami ryšiǐ tarp
uosto ir miesto stiprinimo bǌdai ir numatytos tokios
gairơs:
1) Erdviǐ integravimas. Tai patekimo Ƴ uosto ir
uosto bei miesto ryšiǐ teritorijas gerinimas, erzinantƳ
uosto potencialą pertvarkyti Ƴ vizualinơs traukos objektą
ir sukurti teritorijos ryšƳ su vandeniu.
2) Urbanistinio matmens integravimas. Tai siǌlymas uostą tvarkyti kaip urbanistinĊ erdvĊ, rǌpintis visǐ
þia statomǐ pastatǐ (tarp jǐ ir sandơliǐ) architektǌrine
kokybe, padaryti uostą matomą. Šioje gairơje siǌloma
artinti miestą prie uosto, išsidơsþiusio ant vandens, bei
rasti bǌdǐ bendrai naudotis vandeniu.
3) Funkcijǐ integravimas. Tai visǐ Ƴmanomǐ techniniǐ sprendimǐ naudojimas ir naujǐ paieška, siekiant
mišriǐ funkcijǐ. Siǌloma suteikti prioritetǐ mišriems
keleiviniams terminalams bei lanksþiai naudoti rezervines teritorijas, inicijuojant pokyþius kultǌrinơmis funkcijomis, instaliacijomis, moduliniais, lengvai išardomais
pastatais.
4) Visuomenơs integravimas. Vienas iš bǌdǐ pasiekti šƳ tikslą – susieti uosto ir miesto gyvenimą. Taip pat
siǌloma aktyvinti turistinius maršrutus, rǌpintis uosto ir
kraštovaizdžio ženklais bei jǐ svarba miestieþiams (Lemaire et al. 2007: 113).
Pasinaudojus šiomis gairơmis, Klaipơdos uosto pietinơ dalis turơtǐ bǌti perkvalifikuota, ateityje numatant
laivybą, kuriai užtektǐ þia esanþiǐ gyliǐ ir mažesniǐ
sausumos plotǐ. Tai bǌtǐ bǌdas miestui priartơti prie
vandens. Didžiausias uosto vystymo potencialas yra
šiaurinơje dalyje, kur numatytas giliavandenis uostas.
ýia projektuojama sala turơtǐ tenkinti ne vieno operatoriaus interesus, o galơtǐ bǌti gerokai didesnơ ir integruoti daugiau uosto funkcijǐ. Šioje uosto dalyje reikơtǐ
gerinti sausumos susisiekimą su uosto teritorijomis
(Juškeviþius et al 2006). Savo ruožtu uosto ir miesto
ryšiǐ teritorijas galima aktyvinti, silpninant urbanistinĊ
uosto ribą. Tai Pamario–N. Uosto–Pilies–Minijos trasa,
kurios dalƳ – N. Uosto gatvĊ – reikơtǐ „paslơpti“ po
žeme, taip pat Ƴkurti pơsþiǐjǐ traukos centrus pakrantơje
(Morkǌnas 2006).

Urbanistinio matmens integravimu reikơtǐ rǌpintis
ne tik Klaipơdos uoste, bet ir visose jo dalyse. Visǐ pirma bǌtǐ svarbu rǌpintis Piliavietơs ir Mažosios Vitơs
(Memelio miesto) teritorijǐ integravimu Ƴ miesto audinƳ,
kuriant viešąsias erdves bei aukštą architektǌrinĊ kokybĊ. Sandơliai ir kiti pramoninơs ar administracinơs paskirties objektai uosto teritorijoje taip pat turơtǐ bǌti
statomi, rǌpinantis jǐ santykiu su miestu. Taip pat reikơtǐ daugiau vizualinio atvirumo uosto teritorijoms ties
Naujosios Smiltynơs perkơla (73–79 krantinơs) bei
Klaipơdos keleiviǐ ir kroviniǐ terminalu (80, 81 krantinơs). Urbanistinio matmens integravimą bǌtǐ galima
stiprinti ir geriau išnaudojant vandens teikiamą potencialą – rasti daugiau vietǐ pakrantơje, kur miestieþiai
galơtǐ naudotis vandens transportu bei artinti miestą
prie vandens, miesto naudai atsisakant neefektyviǐ uosto plotǐ. Tai bǌtǐ galima daryti, stiprinant skersinius
miesto ryšius su mariomis, ieškant viešǐjǐ erdviǐ galimybiǐ pakrantơje: ties Melnrage, tvarkant Pamario gatvơs ašƳ; ties Baltijos laivǐ statykla – Bijǌnǐ gatvơs ašƳ;
tarp Naujosios Smiltynơs perkơlos ir Klaipơdos kroviniǐ
terminalo – Agluonos–Varnơnǐ gatvơs ašƳ; ties LISKO
keleiviǐ terminalu – Senosios Smiltelơs gatvơs ašƳ (Juškeviþius et al. 2006; Morkǌnas 2006).
Urbanistinio matmens integravimas labai susijĊs su
naujǐ funkcijǐ organizavimu ir jǐ susimaišymu pakrantơje. Tai ypaþ aktualu bǌtǐ konteineriǐ terminalǐ ir žvejybos uosto teritorijose, kur nedidelơ taršos grơsmơ.
Šiose zonose, pasibaigus darbo valandoms, galơtǐ veikti
kavinơs, kinoteatrai ar kiti visuomeninơs paskirties objektai. Funkcijǐ integravimo požiǌriu Klaipơdos uoste
labai aktualus ir rezerviniǐ bei buferiniǐ zonǐ panaudojimas. Tai didžiulơs, beveik prie vandens esanþios teritorijos: ties „Klaipơdos Smelte“ ir Naująja Smiltynơs
perkơla, atkarpa tarp Naujosios Uosto gatvơs ir
KLASCO bei „Klaipơdos Naftos“ rezervinơ teritorija
prie uosto vartǐ. Dabar tai negyvos zonos. Kai kurios iš
jǐ galbǌt tikrai bus reikalingos uostui ateityje, taþiau
šiuo metu þia bǌtǐ galima inicijuoti tam tikrus pokyþius – organizuoti laikino naudojimo funkcijas. Pavyzdžiui, statyti modulinius, lengvai surenkamus pastatus,
kurti viešąsias erdves su meninơmis instaliacijomis,
organizuoti kitą kultǌrinĊ veiklą.
Išvados
1. Klaipơdoje, vykstant jǌrǐ transporto raidai, dơl riboto pakrantơs ruožo nuo Danơs žioþiǐ link gilesniǐ vandenǐ bei dơl politiniǐ priežasþiǐ vyko intensyvi uosto plơtra
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gilyn Ƴ sausumą ir Ƴ neperspektyvią pietinĊ pakrantơs dalƳ –
miestas buvo atitvertas nuo vandens.
2. Miesto ir uosto kaimynystơ Klaipơdoje neužtikrina
šiǐ teritorijǐ ryšiǐ, todơl tarpinơ teritorija, naudojama pagal
aplinkybes, yra uosto ekspansijos Ƴ miestą priežastis.
3. Klaipơdoje uosto gyvavimo ciklas šalia miesto branduolio yra pasiekĊs sąstingio ir teritorijǐ apleidimo etapus,
todơl atsirado galimybơ šias teritorijas panaudoti miesto
reikmơms.
4. Kadangi uosto raida nơra baigtinis procesas, o Klaipơdos atveju jis yra stichiškas, ir toliau išlieka uosto skverbimosi gilyn Ƴ miestą galimybơ.
5. Bǌtina analizuoti jǌrǐ transporto raidos tendencijas,
kad uostǐ plơtrai bǌtǐ naudojamos perspektyviausios teritorijos ir ši plơtra bǌtǐ efektyvi.
6. Klaipơdos atveju perspektyviausios uosto teritorijos
yra šiaurinơje pakrantơs dalyje, kur didžiausias Ƴplaukos gylis,
yra plơtros galimybơ mơlynuosiuose plotuose ir neblogas,
neapkraunantis miesto susisiekimas su sausumos teritorijomis.
7. Visos Klaipơdos pakrantơs teritorijos turi bǌti tvarkomos rǌpinantis uosto ir miesto ryšiais, nes tik taip galima
užtikrinti efektyvǐ jǐ panaudojimą tiek uosto, tiek miesto
labui.

E. Truskauskienơ
Summary
There is no break line dividing two different worlds of a port and
city. It is a territory, sometimes wider, sometimes narrower. The
development of a port, city and inbetween territories depends on
the development of maritime transport whose needs are always
growing. The only way to develop port and city structures and to
achieve a certain urban quality is to look after territories of interfaces. Another task is to classify maritime transport and all installations using the port life cycle and to find possibilities of
requalification in order to make territories more effective for the
port and more open for the city. This framework should be
adapted to Klaipơda seaport because the problem of the port and
city separation is not solved here. The territories, provided for the
port development, are going to make separation deeper. The
development of maritime transport could be turned into share of
the waterfront in the best way for the port as well as for the city.
Keywords: interface areas, the port life cycle, effectveness of
territories, redevelopment
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