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Anotacija. Rekreacinơs architektǌros ištakos matomos jau antikinơse kultǌrose, taþiau kaip atskira specifinơ architektǌrinơs
veiklos sritis sparþią plơtrą ji Ƴgavo praeito šimtmeþio pirmoje pusơje, o Lietuvoje – prieš ketvertą dešimtmeþiǐ. Rekreacinơ
architektǌra – tai architektǌrinơs veiklos šaka, kurios objektas yra rekreaciniǐ erdviǐ (teritorijǐ, pastatǐ, kompleksǐ) ir Ƴrenginiǐ formavimas. Rekreacinơs architektǌros tikslas – sukurti optimalią (patogią, gražią ir Ƴgyvendinamą) aplinką visoms rekreacijos rǌšims ir formoms. Kaip žinome, vienas iš pagrindiniǐ šiandieną kylanþiǐ uždaviniǐ Lietuvos architektams,
urbanistams, kraštotvarkininkams ir kitǐ sriþiǐ specialistams yra humaniškos architektǌrinơs aplinkos formavimas. Šiuo darbu, atliekant rekreacinơs architektǌros vertinimo problematikos analizĊ, siekiama išsiaiškinti esamus rekreacinơs architektǌros vertinimo kriterijus, jǐ tinkamumą vertinant rekreacinĊ architektǌrą. Taip pat išanalizuoti šiandieną vyraujanþias naujas
rekreacinơs architektǌros statybos tendencijas ir visa tai apibendrinti išvadose.
Reikšminiai žodžiai: rekreacija, rekreacinơ architektǌra, Lietuvos pajǌris, turizmas.

reacinơs architektǌros vertinimo kriterijus, jǐ pritaikymą.

Ʋvadas
Rekreacinơ architektǌra – tai architektǌrinơs veiklos
šaka, kurios objektas yra rekreaciniǐ erdviǐ (teritorijǐ,
pastatǐ, kompleksǐ) ir Ƴrenginiǐ formavimas. Rekreacinơs architektǌros tikslas – sukurti optimalią (patogią,
gražią ir Ƴgyvendinamą) aplinką visoms rekreacijos rǌšims ir formoms. Siekiama to tikslo, ruošiant projektus,
paremtus kompleksiniais moksliniais tyrimais ir rekomendacijomis.
Šiai veiklai neužtenka Ƴprastinơs darbo ir buities
aplinkos. Jai reikia specialios erdvơs ir Ƴrenginiǐ: teritorijos, akvatorijos, pastatǐ, patalpǐ. Visa tai galime Ƴvardinti atitinkama rekreacine aplinka. Rekreacinơ aplinka
bǌna Ƴvairaus erdvinio mastelio: dideli pajǌrio ar ežerǐ
rajonai, specializuoti rekreacijai, kurortai, rekreacijos
Ƴstaigǐ kompleksai ir daugelis pavieniǐ pastatǐ, pliažǐ,
miško parkǐ, baseinǐ. Rekreacinơ aplinka galima tiek
užmiestyje, tiek paþiame mieste (Atienơ, Greceviþius
1997).
Rekreacinơs architektǌros ištakos matomos jau antikinơse kultǌrose, taþiau kaip atskira specifinơ architektǌrinơs
veiklos sritis sparþią plơtrą ji Ƴgavo praeito šimtmeþio
pirmoje pusơje, o Lietuvoje – prieš ketvertą dešimtmeþiǐ.
Šiuo darbu, atliekant rekreacinơs architektǌros vertinimo problematikos analizĊ, siekiama išsiaiškinti rek-

Rekreacinơs architektǌros skirstymas
Galime išskirti penkias pagrindines rekreacinơs architektǌros statiniǐ kryptis:
1. Nestacionarǌs, arba laikino pobǌdžio, statiniai ir
Ƴrenginiai iš gatavǐ pramonơs gaminiǐ, pvz., palapinơs ir
skydiniai nameliai.
2. Senǐ, dažniausiai etnografinĊ arba architektǌrinĊ
vertĊ turinþiǐ statiniǐ pritaikymas rekreacijos poreikiams, išlaikant ar net atstatant tradicines formas, konstrukcijas, medžiagas. Taip pat nauji pastatai, pastatyti
kopijuojant daug senosios architektǌros formǐ.
3. Nauji pastatai, suprojektuoti pagal bendriausias
tradicinơs architektǌros formas (stogai), matmenis, kartais – bǌdingas proporcijas. Medžiagos – tradicinơs, iš
dalies naujos, detalơs daugiausia modernios.
4. Naujos modernios architektǌros pastatai, suprojektuoti individualiai, taikantis prie vietovơs gamtiniǐ ir
estetiniǐ ypatumǐ, originalumo. Medžiagos ir konstrukcijos – šiuolaikinơs, elementai – industriniai ir standartizuoti.
5. Pastatai pastatyti pagal tipinius projektus, taip
pat pagal projektus, kuriǐ architektǌroje iš dalies dominuoja standartiniai, pasikartojantys tǌriai, fasado ritmas,
plano struktǌra ir kt. Konstrukcijos ir medžiagos – šiuolaikinơs, dažniausiai industrinơs gamybos, daugelis ele-
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aspektai, erdvơs, kaip rekreacinơs aplinkos, kokybinơs
charakteristikos.

mentǐ standartizuoti. Šiǐ pastatǐ architektǌra neteikia
estetinio pasigơrơjimo (Stauskas 1976).
Rekreacinơs architektǌros vertinimo problematika
Vienas iš pagrindiniǐ šiandiena kylanþiǐ uždaviniǐ Lietuvos architektams, urbanistams, kraštotvarkininkams ir
kitǐ sriþiǐ specialistams yra humaniškos architektǌrinơs
aplinkos formavimas. ŠƳ procesą stabdo architektǌrinơs
teorijos atsilikimas nuo praktikos. Taip pat stokojama
dalykiškos analizơs, metodinơs paramos. Ypaþ daug tokio
pobǌdžio problemǐ yra rekreacinơs architektǌros srityje.
Kaip žinome, tradicinơs architektǌros aksiologijos
pamatas yra Vitruvijaus triada: firmitas, utilitas, venustas
(patvarumas, nauda, grožis). Joje svarbiausią vietą užima
grožis, apimantis visus estetinius reikalavimus, kuriǐ
pagrindas yra proporcingumas. Patvarumas atspindi statinio statikos, konstrukcijos ir statybiniǐ medžiagǐ išmanymą, o naudingumas reiškia sklandǐ, ištisinƳ pastato
funkcinƳ naudojimą. Šie trys vertinimo aspektai tiesiogiai
veikia ir rekreacinơs architektǌros vertinimą (Štelbienơ
2000).
Analizuodamas rekreacinơs architektǌros vertinimo
principus, pirmiausiai išanalizavau pirmuosius darbus
apie rekreacinĊ architektǌrą. Vienas pirmǐjǐ darbǐ yra
V. Stausko „Rekreacinơ architektǌra. Objektas, uždaviniai, diapazonas“ (1976 m.), kur gana išsamiai aprašytas
laisvalaikio skirstymas, rekreacijos samprata, išskirtos
penkios pagrindinơs rekreaciniǐ pastatǐ skirstymo kryptys, pateikti jǐ pavyzdžiai.
Kitas gana svarbus darbas atliekant rekreacinơs architektǌros vertinimą bǌtǐ P. Greceviþiaus, V. Stausko
atliktas Lietuvos kurortǐ architektǌros tyrimas (1985 m.),
pagal kurƳ parengta ir rekreacinơs aplinkos objekto vertinimo schema (1 pav.).
Vienas iš paskutiniǐ darbǐ bǌtǐ menotyrininkơs
J. Tutlytơs rengti straipsniai ir apginta daktaro disertacija
apie rekreacinơs architektǌros raidą Lietuvos kurortuose.
Ji taip pat išskyrơ atskirus rekreacinơs architektǌros vertinimo kriterijus. Pagal juos pagrindiniai rekreacinio objekto vertinimo aspektai yra: aplinka, forma, funkcija,
formos ir funkcijos santykis, objekto originalumas, novatoriškumas, regionalumas, techninơ bǌklơ, santykis su
naudotojais.
Taip pat bǌtina paminơti Klaipơdos universiteto,
rekreacinơs architektǌros ir kraštotvarkos (dabar kraštovaizdžio architektǌros ir aplinkos planavimo katedros)
išleistą metodinĊ medžiagą „Rekreacinơs architektǌros
objekto analizơs ir vertinimo metodika“, kur gana detaliai
apžvelgti architektǌrinơs aplinkos suvokimo ir vertinimo

1 pav. Rekreacinơs aplinkos objekto vertinimo schema
(Pridotkienơ, Greceviþius 2006)
Fig. 1. Evaluating scheme of recreational environment object
(Pridotkienơ, Greceviþius, 2006)

Patikslinus šiuos kriterijus pagal šiandienines tendencijas, galima bǌtǐ tinkamai Ƴvertinti Lietuvos pajǌrio
žemyninơs dalies rekreacinĊ architektǌrą.
Kaip žinoma, Lietuvos pajǌrio žemyninơje dalyje
didžiausi pokyþiai vyksta zonoje nuo Klaipơdos iki Latvijos pasienio. Šią atkarpą suskirsþiau Ƴ atskiras zonas:
Klaipơdos rekreacinis arealas (pajǌrio ruožas su I, II
Melnragơs, Giruliǐ gyvenvietơmis), saugomǐ teritorijǐ
rekreacinis arealas (Pajǌrio regioninis parkas), didysis
Palangos rekreacinis arealas, mažasis Palangos rekreacinis arealas (gyvenamosios teritorijos tarp Palangos ir
Šventosios), Šventosios rekreacinis arealas, atskiri
užmiesþio rekreaciniai objektai.
Analizuojant šios teritorijos gyvenvieþiǐ rekreacinĊ architektǌrą, pirmiausia reikơtǐ kriterijus tobulinti
dơl pastarojo laikotarpio vyraujanþiǐ neigiamǐ statybǐ
tendencijǐ. Taip pat ir dơl visiškai naujo tipo rekreaciniǐ pastatǐ statymo, naujǐ ir senǐ pastatǐ netinkamo
tarpusavio derinimo, nepakankamo gamtinơs aplinkos
išnaudojimo, taip pat netinkamo rekreacinio krašto-
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Bǌtent ši grupơ savitǐ darbǐ sudaro vertingą tǐ Ƴstaigǐ
rekreacinơs architektǌros palikimo dalƳ.
Rekreaciniǐ objektǐ santykio su aplinka analizơ
atskleidơ Ƴvairius, skirtingus pastatǐ tarpusavio ryšius,
santykius su architektǌrine urbanistine aplinkos ir
gamtinơmis vertybơmis. Daugiausiai nuostoliǐ architektǌra patyrơ dơl menkai panaudoto gamtiniǐ vietos
ištekliǐ potencialo, struktǌra ne visuomet išplaukia iš
gamtiniǐ vietos sąlygǐ. Statiniǐ išdơstymas dažnai
mechaniškas, ignoruojami vandens telkiniai, želdiniai,
dinamiškas reljefas. Tai ne tik sumenkina Ƴstaigǐ rekreacinƳ potencialą, bet kartu ir nuskurdina aplinką, nes
vandens telkiniai, želdiniai, dinamiškas reljefas izoliuojami nuo vaizdingǐ teritorijǐ. Pabrơžtina, kad dažnai tokƳ gamtinƳ resursǐ nedalyvavimą architektǌros
kompozicijoje lemia planavimo strategijos nebuvimas.
Vienas nepalankiausiǐ bruožǐ pastatǐ santykio su
žaliomis, užstatytomis teritorijomis požiǌriu yra stambǌs, masyvǌs pastatǐ tǌriai. Masyvios architektǌros
pavyzdžiai tiesmukai Ƴsirơžơ Ƴ vietos kraštovaizdƳ ir
užgožơ gamtinius elementus bei pažeidơ vietos mastelƳ.
Per dideli Ƴmantriǐ moderniǐ formǐ statiniai gamtinơje
aplinkoje sudaro „netaktišką“ konkurenciją tarp aplinkos pastatǐ. Teigiamai iš visǐ penkiǐ objektǐ vertinþiau tik kuriamą japoniško stiliaus parką su
rekreaciniais objektais (3 pav.).

vaizdžio projektavimo, dơl to ir kraštovaizdžio natǌralumas yra prarandamas.
Analizuojamos teritorijos stambesnius užmiesþio
rekreacinius objektus galima išskirti šiuos:
− „HBH Juozo alus“. ƲsikǌrĊs Kretingos rajone,
Žibininkǐ kaime, šalia kelio Darbơnai–Palanga.
− „Vienkiemis“. ƲsikǌrĊs Kretingos rajone, Kurmaiþiǐ kaime, šalia kelio Kretinga–Skuodas.
− „Virkštininkǐ dvaras“. ƲsikǌrĊs Kretingos rajone, Vydmantǐ gyvenvietơje, greta kelio Kretinga–Palanga.
− „Žvejo sodyba“. Yra Klaipơdos rajone, Karklơs gyvenvietơje, šalia kelio Melnragơ–Palanga.
− Japoniško stiliaus parkas su rekreaciniǐ paslaugǐ objektais. Parkas statomas Kretingos rajone,
Mažuþiǐ kaime.
Vienas iš svarbiausiǐ užmiesþio rekreaciniǐ
kompleksǐ pranašumas – teikiamǐ rekreaciniǐ paslaugǐ Ƴvairovơ, išskirtinơ gamtinơ aplinka, teritorijos dydis. Taip pat bǌtina paminơti, kad šie kompleksai
savotiškai paskirsto rekreaciniǐ objektǐ koncentraciją.
Dơl to, kad yra tokiǐ kompleksǐ, rekreaciniǐ paslaugǐ
gaunama ne tik paþiose pajǌrio gyvenvietơse (Palanga,
Šventoji), bet ir atokiau, taip pat išpleþiama paslaugǐ
Ƴvairovơ. 2 pav. pateikti rekreacinơs architektǌros kontrastai Šventojoje.

3 pav. Tinkamos rekreacinơs aplinkos formavimas (nuotr. aut.
J. Abromas, 2008 m.)

2 pav. Rekreacinơs architektǌros kontrastai Šventojoje (nuotr.
aut. J. Abromas, 2008 m.)

Fig 3. Proper formation of recreational environment (autor‘s
photo, 2008)

Fig. 2. Contrasts of recreational architecture in Šventoji (autor‘s
photo, 2008)

Išvados

Pagal išanalizuotus užmiesþio rekreacinius objektus galima išskirti šias pagrindines apibendrintas stiliaus kryptis: retrospektyvios stilistikos; originalios,
savitos architektǌros. Pirmoji kryptis – retrospektyvioji stilistika kaip oficialios Lietuvos pajǌrio liaudiškos
architektǌros atspindys. Antroji – savitǐ, individualiǐ
architektǌriniǐ sprendimǐ ieškota dažniausiai pavieniuose atskiruose rekreacinơs paskirties objektuose.

1. Nustatyta, kad šiuo metu nepakankamai dơmesio
skiriama rekreaciniǐ objektǐ kraštovaizdžio architektǌriniam projektavimui.
2. Pajǌrio rekreacinei architektǌrai bǌdinga keletas
ryškiausiǐ kompoziciniǐ principǐ: architektǌros ir gamtos harmoniškumas, lankstus tipiškumas, ansambliškumas, saikingumas bei logiškumas.

33

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LITHUANIAN
SEACOAST RECREATIONAL OBJECTS

3. Išanalizavus galima teigti, kad bǌtinas bendros
pajǌrio rekreacinơs architektǌros struktǌros, vientisumo
išsaugojimas.
4. Pajǌrio rekreacinơs architektǌros pagrindą sudaro rekreacinơ aplinka, kurios savitumą lemia gamtiniai
ištekliai ir vertybơs.

J. Abromas
Summary
Recreational architecture is a branch of architectural activity
whose main object is formation of recreational spaces (territories,
buildings, complexes) and equipment. The goal of recreational
architecture is to create optimal (comfortable, lovely and realizable) environment for all recreation types and forms. This goal is
realized by projects which are based on scientific research and
recommendations..This activity needs more than casual work and
living environment. It needs special space and equipment: territory, water area, buildings, and rooms. Everything can be called
recreational environment. Recreational environment can be of
various dimensional scales: enormous seaside or lake areas intended for recreation, resorts, recreational institution complexes
and many single buildings, beaches, forest parks, pools. Recreational environment is possible not only out of town but in town as
well. Beginning of recreational architecture is observed in antique
cultures, but as a separate specific architectural activity branch it
rapidly began to spread in last century first half and in Lithuania –
in the last four decades. In this work, analysis of evaluating recreational architecture is made seeking to reveal recreational architecture evaluating criteria and their use.
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