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Klaipėda 
 
Posėdžio pirmininkas  – Petras Džervus. 
Posėdžio sekretorė  – Liuda Bartkienė. 
Klaipėdos regioninės architektūros tarybos (toliau –Taryba) nariai dalyvavę teikiant pasiūlymus, 
išvadas ir rekomendacijas: Petras Džervus, Laimonas Bogušas, Edmundas Andrijauskas, Laima 
Šliogerienė, Vytautas Grykšas, Rolandas Rakevičius, Edmundas Benetis, Margarita Ramanauskienė, 
Vigilija Paulionienė, Gintautas Blažiūnas, Saulius Danius. 
 
Tarybos posėdyje projekto sprendinių pakeitimus pristatė ir pakomentavo:  architektas /projekto 
vadovas – Stasys Juška (UAB „S. Juškos architektūros studija“), architektė Margarita Juškienė.  
Prašymą pateikusieji:  architektas / projekto vadovas Stasys Juška. 
 
I. NAGRINĖJAMI KLAUSIMAI 
Lietuvos architektų rūmai (toliau –Rūmai) 2021-03-12 gavo UAB „S. Juškos architektūros studijos“ 
vadovo Stasio Juškos prašymą pakartotinai atlikti „Poilsio paskirties pastato ir pagalbinio pastato, 
adresu: Gedimino g. 2, Palangos m., statybos projekto“ (toliau - Projektas) architektūros kokybės 
vertinimą, pateikiant išvadą. 
 
Prie Prašymo pridėti šie dokumentai:  

1. Paaiškinamasis raštas pagal RAT 2021-02-05 posėdžio pastabas - 2psl. 
2. Projekto pagrindiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, urbanistinė analizė, sklypo sutvarkymo 

ir architektūriniai brėžiniai) – 55 psl. 
3. Projekto vizualizacijos – 7 psl . 
4. Priedai (dokumentai) – 18 psl. 

 
II. KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMUI REIKŠMINGOS APLINKYBĖS 
Svarstomo projekto autorius ir projekto vadovas, architektas S. Juška (toliau - Autorius) pristatė 
projekto sprendinius, kuriuos atliko siekiant pakoreguoti projektą ir papildyti pagal Klaipėdos RAT 
2021-02-05 posėdžio išvadoje pateiktas rekomendacijas projekto tobulinimui.  
 
Autorius pristatė papildomai atliktą architektūrinę - urbanistinę analizę:  

 pastato tūrių ir proporcijų santykio su aplinkiniais statiniais analizę (schemas), pakomentavo 
įžvelgiamą stogų formų analogiją;  

 projektinių sprendinių atitikimą būdingos žemaitiškosios architektūros spalviniam principui;  
 urbanistinę gretimos aplinkos užstatymo su gamtiniais elementais analizę (3D modelio 

vaizdai iš paukščio skrydžio perspektyvos) ir gretimų statinių architektūriniais vaizdais. 
Autoriaus teigimu, ši analizė atsako į projektuojamų pastatų kontekstualumo, įskaitant 
santykinio projektuojamų pastatų mastelio atitikimą aplinkiniam užstatymui, atitikimą 
vyraujančiam vertingam užstatymo principui, statinių išdėstymui sklype, Gedimino gatvės ir 
Birutės alėjos išklotinių formavimui, fasadų medžiagiškumui. 

 
Autorius pakomentavo sklype augančių medžio šaknų apsaugos principus, pademonstravo metodines 
gaires (schemą), kuriomis bus vadovaujamasi atliekant statybos ir teritorijos įrengimo darbus, 
zonose, kuriose yra medžių šaknys. Autoriaus teigimu, pristatomi sprendiniai yra aprobuoti 
arboristikos specialistų, kurie nagrinėja medžių šaknų išsaugojimą statybose ir kurių pagalba bus 
pasitelkta statybos metu. 
 
Autorius pakomentavo projekto sklypo plano pakeitimus ir papildymą: 



 

 automobilių rampos projektinių sprendinių pakeitimus, siekiant padidinti jo naudojimosi 
patogumą; 

 planuojamos sklypo infrastruktūros geresnio pritaikymo žmonėms su negalia sprendinius. 
 
Autorius pakomentavo pastatų planų ir statinių architektūros korekcijas: 

- geresnio patalpų pritaikomumo žmonių su negalia poreikiams – pirmajame aukšte 2 poilsio 
apartamentai pilnai pritaikomi ŽN reikmėms; 

- projektinius mansardos sprendinius, kuriais pasiekiamas atitikimas teisės aktais nustatytiems 
reikalavimams mansardos sienos aukščiui iki nuožulnios šlaitinės stogo konstrukcijos (1,6m). 
Šiame mansardiniame aukšte įrengiama antresolė.  

- pagrindinio pastato stogo užbaigimo sprendinio korekcijas – atsisakyta dekoratyvinių 
ažūrinių grotelių, skirtų inžinerinių įrenginių paslėpimui, taip išlaikant teritorijų planavimo 
dokumentais reglamentuotą leistiną projektuojamų pastatų aukštį; 

- projektuojamų pastatų aukščių, atsižvelgiant į esamus reljefo aukščius, suplanavimo 
sprendinių patikslinimą – projektuojamų pastatų pirmųjų aukštų grindų viršaus altitudės 
sutapatinamos su esamais reljefo altitudžių aukščiais. 

- pagalbinio pastato planinį sprendinį ir šio pastato būsimo naudojimo logiką. 
 
Autorius pristatė projekto su pakeitimais vizualizacijas. 
 
Posėdžio pirmininkas pasiūlė pasisakyti posėdyje dalyvavusiems Užsakovo atstovams. Užsakovo 
atstovai nepasisakė.  
 
Po projekto pristatymo, tarybos nariai Autoriui uždavė klausimus ir paprašė pakomentuojant 
patikslinti kai kuriuos projekto sprendinius: 
 
Autoriaus paklausta, kokiais teritorijų planavimo dokumentais yra vadovaujamasi rengiant svarstomą 
projektą, nes iš Autoriaus pasisakymų galima daryti prielaidą, kad yra vadovaujamasi nepatvirtinto 
detaliojo plano patvirtinta korektūra. Autorius atsakė, kad galbūt toks painus įspūdis susidarė dėl 
netiksliai įvardintų teritorijų planavimo dokumentų, ir patikslino, kad pristatymo metu minėtas 
detalusis planas šiuo metu yra rengiamas kitam greta projektuojamo sklypo esančiam sklypui, o 
svarstomas projektas parengtas, vadovaujantis parengtu ir 2017 patvirtintu ir registruotu detaliuoju 
planu. Autoriaus dar kartą buvo paprašyta patikslinti kokiu galiojančiu detaliuoju planu 
vadovaujamasi rengiant Projektą. Autorius patikslino, kad rengiant Projektą vadovaujamasi Palangos 
miesto savivaldybės administracijos 2017-08-03 direktoriaus įsakymu Nr. A1-1049 patvirtintu 
„Teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo 

plano koregavimo žemės sklype Gedimino g. 2 detaliuoju planu“ (toliau – Detalusis planas). 
 
Autoriaus buvo paprašyta paaiškinti ar galiojantis „Teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės 

al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Gedimino g. 2 

detalusis planas“ parengtas ir patvirtintas kaip pilnai neparengto, nesuderinto ir nepatvirtinto 
„Teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo 

plano“ koregavimas t.y. pradėtas rengti detalusis planas neparengtas ir nepatvirtintas, bet jau yra 
parengta ir patvirtinta šio detaliojo plano korektūra vienam sklypui. Autorius atsakė, kad jis 
vadovaujasi patvirtinta detaliojo plano korektūra, o kitos aplinkybės, liečiančios minėtų detaliųjų 
planų parengimą ir patvirtinimą, jam nėra žinomos. 
 
Tarybos nariai teiravosi apie galiojančio detaliojo plano nuostatas, kalbančias apie šlaitinius stogus. 
Autorius atsakė, kad detaliajame plane yra pastato aukštingumo reglamentas – 2 aukštų pastatas su 
mansardiniu aukštu.  
 
Tarybos nariai iškėlė klausimą, kodėl projektuojamas didysis pastatas turi 3 aukštų su mansarda 
vizualinius požymius, t.y. neatitinka projektuojamai teritorijai taikomų ir galiojančių Detaliojo plano 



 

ir „Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano“ 
(toliau – Specialusis planas) reikalavimų, kuriuose nurodomas projektuojamų pastatų aukštingumas 
aukštais – 2 aukštai su mansarda. 
Autorius atsakė, kad vadovaujamasi mansardinio aukšto apibrėžimu, kuriame sakoma, kad 
mansardinis aukštas yra aukštas, kurio vertikali siena yra ne aukštesnė nei 1,6m iki šlaitinės stogo 
konstrukcijos. Taip pat paminėjo, kad mansardoje įrengiama antresolė atitinka visus teisės aktais 
nustatytus reikalavimus. 
 
Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad nežiūrint formalaus mansardos sprendinių atitikimo nustatytiems 
reikalavimams, fasade naudojamos priemonės (sienų ir stogo medžiagų vienodumas, langų įrengimo 
principas) suniveliuoja fasadų ir stogo plokštumas ir rezultate pastatas vizualiai atpažįstamas kaip 
daugiabutis, 3 aukštų su mansarda, pastatas.  
 
Tarybos nariai iškėlė viso Projekto pavadinime nurodytos pastato ir jo priklausinio paskirties 
atitikimo realiai projektuojamų pastatų paskirčiai atitikimo klausimą.  
Projekto pavadinime nurodyta projektuojamo pastato (ir jo priklausinio) paskirtis „Poilsio paskirties 
pastato ir pagalbinio pastato, adresu Gedimino g. 2, Palangoje, statybos projektas“ neatitinka ir 
prieštarauja statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (toliau - 
STR) 7.13. punkto nuostatai, kurioje yra nurodyta, kad projektuojamas „poilsio paskirties pastatas“ 
yra negyvenamųjų pastatų grupės pogrupis, o ne tame pogrupyje nurodyti konkretūs  pastatai. 
Autoriaus paprašyta pakartotinai nurodyti projekte konkrečią projektuojamų pastatų paskirtį pagal 
STR „Statinių klasifikavimas“ reikalavimus. 
 
Autorius atsakė, kad projektuojami pastatai, pagal STR „Statinių klasifikavimas“ yra „poilsio 
paskirties pastatai“. Taip pat nurodė, kad vieno iš projektuojamų pastatų pavadinimas „pagalbiniu 
pastatu“ yra užprogramuotas Specialiojo plano reikalavimuose, kuriais vadovaujantis yra 
projektuojamas kompleksas, sudarytas iš „pagrindinio Vilos pastato“ ir „pagalbinio Vilos pastato“. 
Dėl šio Specialiojo plano reikalavimo, projektuojamas mažesnysis pastatas Projekte turi būti 
pavadinamas „pagalbiniu pastatu“.   
Autoriaus paprašyta dar kartą patikslinti projektuojamo didesniojo pastato paskirtį. Autorius atsakė, 
kad projektuojamas didesnysis pastatas priskiriamas Poilsio paskirties pastatų paskirčiai.  
Autoriui pateiktas pasiūlymas pagal tai pakoreguoti Projektą, pradedant nuo Projekto pavadinimo, 
t.y. jeigu projektuojamas (-i) pastatas (-ai) yra priskiriami poilsio paskirties pastatų pogrupio 
pastatams, kurie yra įvardinti kiti poilsio paskirties pastatai, tuomet visame Projekte ir jo pavadinime 
reikia aiškiai įrašyti, kad projektuojami Kiti poilsio paskirties pastatai. Taip pat atkreiptas dėmesys, 
kad pagal STR „Statinių klasifikavimas“ reikalavimus Projekto pavadinime turi būti nurodytos 
abiejų projektuojamų pastatų paskirtys. 
 
Autoriaus paprašyta pakomentuoti Projekto pakeitimų sprendinius, liečiančius žmonių su negalia 
poreikius, atkreiptas dėmesys, kad Projekte ir po pakoregavimo liko dviprasmiškų vietų, tokių kaip 
sandėliukų, projektuojamų pastato rūsyje pasiekiamumas ir kt.  
Autorius atsakė, kad šio Projektu projektuojami pastatai bus naudojami konkrečių asmenų, kuriems 
ŽN poreikiai nėra aktualūs, o atsiradus tokiems poreikiams, projektuojamame pastate besiilsintys 
žmonės su negalia bus lydimi kitų asmenų, kurie galės naudotis sandėliukais, įrengiamais rūsyje, 
patenkant per laiptus. Taip pat lieka galimybė nusileidimui į rūsį naudotis automobilių rampa. 
Autoriaus teigimu, kad žmonėms, turintiems regėjimo ar judėjimo negalia, dviračio laikymas rūsyje 
įrengtame sandėliuke nėra aktualus, o kiti sprendiniai – 1 aukštų patalpų pritaikymas ŽN poreikiams 
yra Projekte numatomi. 
 
Autoriaus paklausta, kodėl buvo atsisakyta lauko laiptų, kuriais prie mažesniojo pastato buvo 
suprojektuotas tiesioginis patekimas į rūsį, skirtas patogesniam dviračių nuvedimui ar nunešimui į 
tam skirtas patalpas rūsyje. Autoriaus teigimu, laiptų buvo atsisakyta dėl siekio nepažeisti 



 

detaliajame plane nustatytos užstatymo zonos ribos, o funkciškai dviračių naudojimas užtikrinamas 
bendra laiptine arba pagrindinį įvažiavimą į automobilių saugyklą rūsyje. 
 
Autoriaus paklausta ar kartu su Užsakovu buvo galutinai išdiskutuotas klausimas dėl lifto įrengimo. 
Autorius patvirtino, kad galutinio Užsakovo sprendimo dar nėra, bet tokiu atveju jeigu būtų 
nuspręsta liftą projektuoti ir įrengti, būtų rengiamas Projekto koregavimas.  
 
Tarybos nariai dar kartą atkreipė dėmesį į tai, kad Specialiajame plane, pateikiama aiški Palangos 
istorinio centro užstatymo urbanistinių struktūrų tipologija – galimi valdos (sklypo) užstatymo tipai 
(morfologiniai tipai). Teritorijoms „T1“, į kurią patenka ir projektuojamas sklypas, nustatytas 
teritorijos užstatymo tipas – Miesto „Vilos“, bei pateikiamas šio užstatymo tipo apibūdinimas: 
Būdingi didesnio tūrio, taisyklingo stačiakampio ar kvadratinio plano pastatai, statomi erdvesniuose 

gausiai apželdintuose sklypuose atitrauktai nuo sklypų ribų, be didesnių ūkinių-pagalbinių pastatų. 

Labai dideliuose sklypuose atskirtos želdinių gali stovėti ir kelios vilos. 

Autorius pakomentavo, kad teritorijų planavimo dokumentuose yra aiškiai įvardintas „pagrindinio 
Vilos pastato“ ir „pagalbinio Vilos pastato“ tūrio ir ploto santykis 1:3. 
Tarybos nuomone Miesto Vilos morfotipo aprašymas Specialiajame plane yra objektyvus, tačiau 
Detaliajame plane atsiranda Miesto Vilų morfotipui nebūdingų sprendinių, tokių kaip „pagalbiniai 
pastatai“, kurie būdingi ne Vilų, bet Sodybinio užstatymo morfotipui, ir tai sąlygoja ir 
užprogramuoja nekokybiškus projektinius planuojamų sklypų ir projektuojamų statinių sprendinius, 
vertinant juos  urbanistiniu ir dalinai architektūriniu aspektais. 
 
Tarybos nariai uždavė klausimą ar derinančios institucijos pagal savo kompetenciją nebuvo 
iškėlusios klausimo dėl poreikio išlaikyti Gedimino g. užstatymo liniją. Autorius atsakė, kad 
tradiciškai vilos statomos laisvo išdėstymo sklype principu ir Projektas parengtas vadovaujantis 
galiojančio detaliojo plano reglamentais. 
 
III. TARYBOS ARGUMENTAI 
Tarybos nariai apibendrintai įvertino pakoreguoto projekto medžiagą, vadovaudamiesi 
specialiosiomis architektūros srities žiniomis, profesionalumo ir objektyvumo principais, 
atsižvelgdami į principinę Architektūros įstatyme nustatytų architektūros kokybės kriterijų visumą, 
papildė savo pasisakymus profesinėmis įžvalgomis.  
 
Pasisakymų metu dauguma tarybos narių sutarė, jog pagrindinė rengiamo Projekto problema kyla iš 
nevienareikšmių parengtų ir patvirtintų Detaliojo plano ir Specialiojo plano sprendinių, kuriais yra 
vadovaujamasi rengiant Projektą, ypač dėl Detaliuoju planu leidžiamo užstatymo principo, kuris 
negali būti traktuotinas, kaip atitinkantis Miesto Vilų morfotipą, bei nereglamentuotos gatvės 
užstatymo linijos. Tarybai suprantama, kad Autorius siekia įgyvendinti Užsakovo viziją, 
vadovaujantis galiojančio Detaliojo ir Specialiojo planų reglamentais, tačiau esančios Detaliojo ir 
Specialiojo planų nuostatų prieštaros, dėl projektuojamų pastatų morfotipo ir teritorijai būdingo 
sklypo užstatymo principo, nesudaro prielaidos ignoruoti Specialiajame plane nurodytą sklypui 
taikytiną užstatymo morfotipą ar neatsižvelgti į konkretaus užstatymo tipo apibūdinimą.  
 
Tarybos nariai pasisakė dėl architektūrinės projektuojamų pastatų išraiškos. Daliai tarybos narių kyla 
pagrįsta abejonė dėl projektuojamų pastatų mastelio ir bendros architektūrinės išraiškos atitikimo 
vilos architektūrinei sampratai. Taip pat paminėta, kad projektuojamų statinių architektūrinė išraiška 
yra pernelyg vienoda, tuo apsunkinamas vizualinis pagrindinės vilos ir pagalbinio vilos pastato 
atskyrimas, o taip pat nepasiekiama bendra architektūrinė darna. 
 
Taryba konstatavo, kad Projekto korekcijos nepakeitė bendros pastatų architektūrinės išraiškos ir, 
svarbiausia, projektuojamų pastatų turinio taip, kad sukuriama komplekso architektūra būtų 
vienareikšmiškai identifikuojama kaip vilos pastato (-ų), bet ne daugiabučio gyvenamojo pastato.  



 

Taryba pasisakė, kad ir pakoreguotas Projektas ir Projekto pavadinimas neatitinka STR „Statinių 
klasifikavimas“ nuostatų.  
Tarybos narys E. Benetis dar kartą iškėlė klausimą dėl painiavos teritorijų planavimo dokumentuose: 
šiuo atveju „Teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, 

Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Gedimino g. 2 detalusis planas“ parengtas ir 
patvirtintas kaip pilnai neparengto, nesuderinto ir nepatvirtinto „Teritorijos tarp Birutės al., Kęstučio 

g., Meilės al. ir Gedimino g. abiejų pusių, Palangoje, detaliojo plano“ koregavimas t.y. detalusis 
planas neparengtas ir nepatvirtintas, o bet jau yra parengta ir įregistruota šio detaliojo plano 
korektūra vienam konkrečiam sklypui.  
 
Taryba dar kartą konstatavo, kad dalinai kai kurių sprendinių problematika buvo užprogramuota 
galiojančiuose Detaliajame ir Specialiajame planuose, kuriuose yra nustatyti užstatymo reglamentai 
leidžia statyti du pastatus. Toks užstatymas yra būdingas ne vilų morfotipui, o sodybinio tipo 
užstatymui (gyvenamasis pastatas su ūkiniu pastatu). Taryba pakartotinai atkreipia dėmesį į tai, kad 
paveldo prasme jautriose teritorijose, detaliaisiais ir Specialiuoju planais keičiami vyraujančio 
vertingo morfotipo užstatymo principai yra ydinga praktika, ilguoju laikotarpiu negrįžtamai keičianti 
vertingą vietos miestovaizdį.  
 
 
IV. TARYBOS IŠVADOS 
Taryba, išnagrinėjusi pakoreguoto „Poilsio paskirties pastato ir pagalbinio pastato Gedimino g.2, 

Palangoje statybos  projekto“ sprendinius, konstatuoja, kad dalinis projekto sprendinių 
patobulinimas traktuotinas teigiamai, tačiau projektinio sprendinio atitikimas esminiams 
urbanistinės-architektūrinės kokybės parametrams, tokiems kaip saugomas būdingas užstatymo 
morfotipas, projektuojamų statinių paskirties sprendinių, jų turinio atitikimas galiojančių teisės aktų 
reikalavimams ir realiam projektuojamų statinių naudojimui ateityje, sudarant galimybę keisti 
statinių ar jų dalių paskirtis, pritaikant pirminiu projektu neprojektuotoms paskirtims liko nepakitęs. 
Atsižvelgiant į tai, Taryba teikia išvadas: 

1. Projektas neatitinka architektūros kokybės kriterijų visumos, nes tenkinami ne visi kriterijai. 
2. Projektas neatitinka urbanistinio integralumo kriterijaus, dėl projektuojamo sklypo užstatymo 

principo parinkimo, projektuojamų pastatų dydžio santykio.  
3. Projektas neatitinka atitikties darnaus vystymosi principui, nes sudaromos prielaidos 

projektuojamame pagalbiniame pastate įrengti ir ateityje eksploatuoti kitos paskirties patalpas 
nei numatoma svarstymui pateiktame projekte.  

4. Projektas neatitinka nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo kriterijaus, dėl Detaliuoju 
planu reglamentuoto užstatymo ir Specialiajame plane nurodyto užstatymo Vilos morfotipo ir 
jo architektūrinės-urbanistinės sampratos prieštaravimų. 

5. Projektas neatitinka funkcionalios pastato struktūros kūrimo kriterijaus, nes pateikiami 
projektuojamų pastatų paskirčių sprendiniai neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų ir 
yra dviprasmiški. 

 
V. TARYBOS REKOMENDACIJOS 
Tolimesniam Projekto rengimui Taryba teikia tokias rekomendacijas: 

1. Projektą reikia taisyti, nurodant konkrečias projektuojamo pastato ir jo priklausinio 
naudojimo paskirtis pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, atitinkančias projektuojamoje 
teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimus. 

2. Tinkamai įvertinti projektuojamų pastatų santykį su egzistuojančiu urbanistiniu kontekstu, 
siekti sprendinių atitikimo Vilos morfotipui.  

3. Projekto sprendiniais nesudaryti prielaidų pastatuose įrengti ir ateityje eksploatuoti kitos 
paskirties patalpų nei numatoma Projekte. 

 
 
 



 

Posėdžio pirmininkas 
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Posėdžio sekretorė 

 
Liuda Bartkienė 

 
 
 
 
      


