
TERITORIJOS

TAURAGĖ



POILSIO TERITORIJA 
BALSKŲ KAIME

TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Teritorija Tauragės r., Balskų k. apima du kitos paskirties sklypus (visas teritorijos plotas apie 
4,5738 ha): 
1. žemės sklypas (Užtvankos g.7, plotas 2.1393 ha), naudojimo būdas - gyvenamosios 
teritorijos, sklype registruoti du gyvenamieji namai su daugybe priklausinių; 

2.  Kitos paskirties, naudojimo būdas rekreacinės teritorijos, yra valčių nuleidimo takas. 

Tauragės rajono savivaldybės bendrajame plane numatyta  Balskų poilsiavietė, teritorija saugo-
ma yra Pagramančio regioniniame parke.
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TERITORIJOS LŪKESČIAI

Parengti sklypo išplanavimo ir architektūrinius pasiūlymus, apimančius du sklypus panaudos teise 
valdomus Tauragės r. savivaldybės. Pageidaujamas kranto įveiklinimas dalyse -A dalyje trumpalaikis 
poilsis, infrastruktūros įrengimas: sporto įrenginius, lauko poilsio baldus, takus, aikšteles, terasas 
– pritaikant žmonėms su negalia, B dalyje paslaugų objektai  – ilgalaikio apgyvendinimo (naujų 
pastatų statyba/ rekonstravimas), sporto, maitinimo, ar kt. paskirties. Visoje teritorijoje būtinas želd-
inių planavimas.

Teritorija naudojama poilsiui, maudynėms, tvenkinyje vyksta žvejyba, vandens sporto renginiai. Skur-
doka infrastruktūra, nepatogus kranto nuolydis patekimui prie vandens, yra poreikis išnaudoti esa-
mus statinius rekreacijai, paslaugomis teikti

TERITORIJOS PROBLEMATIKA



TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Sklypo plotas – 24,4949 ha. Pagal Tauragės miesto bendrojo plano sprendinius patenka  – kitos 
paskirties – atskirųjų želdynų/gyvenamąsias teritorijas. Teritorija  -  laisva valstybinė žemė. Teri-
torijoje galioja tik bendrojo plano sprendiniai, kitų teritorijų planavimo dokumentų nėra. 

POILSIO IR SPORTO PARKAS 
TAURAGĖJE TERITORIJOJE 
TARP JŪROS G. IR JŪROS UPĖS
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TERITORIJOS PROBLEMATIKA

TERITORIJOS LŪKESČIAI

Teritorija pastatų nėra. Sklypo padėtis miesto atžvilgiu šiaurės vakarinėje pusėje Teritorija visiškai 
neįveiklinta , apaugusi krūmynai žemumos su vandens telkiniais, be to teritorija 0.01 % tikimybe yra 
užliejama. 

Parengti teritorijos išplanavimo ir architektūrinių pasiūlymų viziją- atskirųjų želdynų (parko) teritori-
ja skirta tauragiškiui sportuoti, senjorams pasivaikščioti ir pramogauti.. Poilsio atžvilgiu labai svarbi 
jungtis apjungiant pajūrio takus nuo vasaros estrados, maudyklės iki perplanuoto buvusio karinio 
miestelio su parkeliu Vytauto g.53 ir miesto stadionu tuo pat ir praplečiant rekreacines teritorija prie 
Jūros upės. Numatyti poilsio, sporto zonomis, takų įrengimu, vandens telkinių sutvarkymu, įvertinti 
prieigas prie Jūros upės ir jos  panaudojimą pramogomis. Įvertinti esamus želdinius: saugoti/ naujai 
sodinti  (gal būt remtis istorine medžiaga – kelio likutis?), su dviračių takais  pritaikymą rekreacinei/ 
sporto paskirčiai.  



TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA
Bažnyčių gatvė miesto centre, seno užstatymo sanklodoje, atkarpa tarp dviejų bažnyčių. Gatvė 
prasideda pėsčiųjų takų J. Kalvano parke šalia Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios  ir baigiasi 
stovinčia Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia. Gatvės ilgis 538 m., žemės sklypas  nesuformuotas. 

BAŽNYČIŲ GATVĖS , TAURAGĖJE 
KONVERSIJA Į PĖSČIŲJŲ GATVĘ
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TERITORIJOS  PROBLEMATIKA

TERITORIJOS LŪKESČIAI

Gatvėje automobilių eismas vienpusis, keblus ir per didelis parkavimas, danga trinkelių. Bažnyčių gat-
vė miesto švenčių metu uždaroma ir naudojama pėsčiųjų eismui, prekybai ir pramogomis. Gatvėje 
yra gyvenamųjų namų.

Parengti gatvės išplanavimo ir architektūrinių pasiūlymų viziją – numatant patrauklią ir patogią erdvę 
pėstiesiems (pasiūlymai pėsčiųjų gatvei savaitgaliais ar vien pėsčiųjų gatvės planavimas), pasiūlymai 
dėl automobilių mažesnio naudojimo/ parkavimo sprendimai, pasiūlymai su gatve besiribojančiomis 
erdvėmis. Pasiūlyti įveiklinti gatvę taip, kad gyventojai noriai lankytųsi joje.



TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA
Nagrinėjama teritorija yra Skaudvilės miesto centras – Turgaus aikštė, į kurią įsikerta Upynos gatvė, 
prisiglaudusi prie Tauragės gatvės. Tai yra 4,8139 ha ploto kultūros paveldo teritorija. 
Skaudvilės miesto istorinės dalies unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17110. XIX a. pradžioje  
miestelyje susidarė savito radialinio plano užuomazga: tarp dviejų kryžkelių plytėjo turgaus aikšte 
tapusi ankstesnės kaimavietės gatvė ar jos atkarpa. 1832–1858 m. nutiesus Rygos–Tauragės plentą, 
Skaudvilėje galutinai susiformavo radialinis planas su aikšte Centrinėje dalyje.

Teritorijoje yra kitas kultūros paveldo objektas Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios statinių komplekso 
šventoriaus tvora ir vartai (kodas 28207).

SKAUDVILĖS SENAMIESČIO 
CENTRO REGENERAVIMAS
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TERITORIJOS  PROBLEMATIKA

TERITORIJOS LŪKESČIAI

Senamiestis vakarais tuštokas, nepatraukli Turgaus aikštė, fasadai, gatvės elementai. Saugoma daug 
urbanistinių elementų – planinės struktūros tipas, planinės struktūros tinklas, keliai, gatvės, aikštės, 
įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, dangos, gamtiniai elementai, tūrinės erdvinės struk-
tūros sandara, užstatymo tipai. 

Išsaugant kultūros paveldo ypatumus, Skaudvilės senamiestį, turintį istorinių ir kultūrinių vertybių, 
paversti patrauklia, jaukia, modernia ir šiuolaikine miesto vieta. Sukurti jaukias erdves renginiams, 
turistams, miesto gyventojams. Iššūkis – pateikti gatvių tinklo, pėsčiųjų judėjimo gerinimui, želdiniai, 
fasadų apdailos gerinimo, jaunimo ir verslo pritraukimui sprendimus/siūlymus. 




