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MIESTO  
KONKURENCINGUMAS: 

1. Fizinė aplinka ir jos kompleksiškumas
2. Socio-kultūrinė dinamika 
3. Ekonominė dinamika
4. Tvirtas identitetas
5. Valdžia



ES 2007-2014



Iššūkis #1

Atskirti strateginius ir einamuosius darbus, 
koncentruojantis į teritorijas pasižyminčias 
didžiausiu potencialu ir galinčias transformuoti 
miestą ne tik fiziškai. Galinčias išryškinti jo 
unikalias savybes ir identitetą, bei didinti 
vietos ekonominę dinamiką.
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Dėventerio atvejis (NL)
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Iššūkis #2

Aiškus skirtingų miesto dalių identiteto 
pasirinkimas paremtas galimomis vietos 
sinergijomis, istoriniais ir kultūriniais 
sluoksniais, egzistuojančiais resursais 
bei aiškia bendros miesto struktūros 
argumentacija.
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Iššūkis #3

Vietos ekonominės dinamikos didinimas ir 
tvarios (bei atsparios) vietos ekonomikos 
kūrimas išnaudojant miesto bendruomenės ir 
verslo resursus.



GALIMYBĖ #1
Vietos ekonomiką stimuliuoti 
vietos resursais.

“Lietuvos gyventojai turi rekordiškai daug 
santaupų 26.000.000.000 Lt” Swedbank
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GALIMYBĖ #2
Orientacija į vietos verslo 
augimą tiesiogiai įtakoja 
vietos fizinę transformaciją.

“It is essential to encourage people to spend 
money with local businesses as it encourages 
local bussinesses to do bussines with each 
other.“   

G. Ferguson (Mayor of Bristol)





Iššūkis #4
Kurti mokslo ir verslo sinergiją, atsižvelgiant 
į vietos poreikius, kontekstą ir galimybes. 
Išnaudoti universitetus kaip platformą 
kūrybai ir inovacijoms, o verslą kaip viso to 
laboratoriją.



ONE SIZE DOES 
NOT FIT IT ALL



Iššūkis #5
Aiškiai įvardinti konkrečios teritorijos ar 
aplinkos transformacijos ambicijas, naudotojų 
poreikius, lūkesčius, kokybės kriterijus, 
kūrybiškai žvelgti į galimus finansavimo 
modelius ir projekto įgyvendinimo galimybes. 





2013m. Spalio 8 diena, antradienis. Klaipėdos Senojo turgaus kūrybinių dirbtuvių naujienlaiškis dirbtuvėse dalyvavusiems ir kvartalui neabejingiems žmonėms

IDĖJOS:
LINA: Turgus galėtų konkuruoti 

su Akropoliu. Darganotu oru 

žmonės turi turėti, kur pavaikščioti 

senamiestyje

MIESTIETIS: Galėtų atsirasti 

daugiau meno erdvių, kuriose galėtų 

rinktis jaunimas, kur galėtų išreikšti 

save, piešti, groti ar panašiai...

RASA: turgus galėtų būti 

įvairiaspalvis, kažkas panašaus į 

kinų kvartalus Honkonge.

RIČARDAS: Tai turėtų būti patraukli 

ir patogi vieta prekiauti tikriems 

ūkininkams.

PAULINA: Jaunimui mokslo 

tobulinimo vietos reikia!

LINA: Turgus, aišku, turi likti, tačiau 

reikia daugiau žalumos. Vietos, 

kur pasivaikščioti, pasėdėti, išgerti 

alaus.

Rezultatai:
DAUGIAU NEI 200 dalyvių aplankė 

dirbtuvių palapinę ir išdėstė savo 

vizijas makete, siūlė idėjas “idėjų 

lentoje” bei reagavo į pasaulinės 

praktikos pavyzdžius prezentacijoje 

ir planšetuose.

ŠEŠIŲ SESIJŲ metu buvo išsakyti 

įvairūs požiūriai į turgų ir kvartalą, 

kurie padėjo suprasti teritorijos 

naudotojų interesus ir ambicijas.

IDĖJŲ LENTOJE žmonės aktyviai rašė 

ir teikė savo pasiūlymus, kaip galėtų 

atrodyti turgaus kvartalas arba 

kokių funkcijų čia galėtų atsirasti.

Kūrybinių dirbtuvių metu klaipėdiečiai sukūrė šešis scenarijus 

Senojo turgaus kvartalui

KLAIPĖDIEČIAI KŪRĖ TURGAUS ATEITĮ

TURGUS BUVO IR LIKS 
Apie turgaus istoriją, esamą 

situaciją ir ateitį skaitykite 2 psl.

APIE TURGAUS CHARAKTERĮ
Apie galimus turgaus kvartalo 

charakterius, daugiau rasite  3 psl.

ŠEŠIOS VIZIJOS
Kūrybinių dirbtuvių šešių sesijų 

rezultatai  4 - 9 psl.

KLAIPĖDIEČIAI NORI ĮVAIROVĖS
Dirbtuvių rezultatų apžvalga. O kas 

toliau? 10 psl.

Rugsėjo 27d. InNovaCamp festivalio 

svečiai, miestiečiai, verslininkai, 

savivaldybės atstovai, kultūros 

veikėjai, studentai ir praeiviai kartu 

su MMAP ir PUPA urbanistais kūrė 

Senojo turgaus kvartalo vystymo 

scenarijus.

Klaipėda rengia ilgalaikę ir tvarią 

viziją Senojo turgaus kvartalui, 

kuriame tiek savivaldybė, tiek turgus 

turi nemažai nekilnojamojo turto. 

Tačiau kaip sukurti bendrą viziją ten, 

kur tiek daug skirtingų nuomonių ir 

interesų? 

Europos praktika parodė, kad rengiant 

viziją pradžioje svarbu yra išklausyti 

ir išgirsti visas nuomones, o tik po to 

siūlyti sprendimus. Todėl Klaipėdos 

senajam turgui urbanistai surengė 

kūrybines dirbtuves, kuriose žmonės 

galėjo ne tik akimirksniu išvysti savo 

idėjas teritorijos makete, bet ir siūlyti 

sprendimus, bei išsakyti pastebėjimus 

idėjų lentoje. 

Dirbtuvės - ne proceso pradžia, o 

pirmojo etapo kulminacija. Prieš tai 

vyko daugybė susitikimų su teritorijos 

naudotojais, savivaldybės atstovais, 

verslininkais, kultūros veikėjais, kurių 

metu buvo diskutuojama apie tai, kas 

svarbu Klaipėdai: apie problemas, 

apie šių problemų ištakas ir galimus 

sprendimų būdus. Taip pat buvo 

gilinamasi į vietos istorines vertybes, 

bei įvardinamos Klaipėdos stipriosios 

pusės, kurios galėtų tarnauti kaip 

atspirties taškai kvartalo atnaujinimui. 

Dirbtuvių metu Klaipėdiečiams 

buvo pristatyti šeši galimi kvartalo 

charakteriai iliustruojantys skirtingas 

vystymo kryptis ir kviečiantys 

išsirinkti labiausiai patikusį ar 

atitinkantį asmeninius interesus. 

Taip pat dirbtuvių dalyviams buvo 

paruoštas didelis teritorijos maketas, 

kuriame renkantis iš skirtingų detalių  

buvo galima sudėlioti savo kvartalo 

viziją. 

Iš viso įvyko šešios kūrybinių 

dirbtuvių sesijos, kur kiekviena 

dalyvių grupelė sukūrė savaip 

vertingą ir žavingą vietos vystymo 

scenarijų. Žmonės siūlė ne tik 

erdvinius sprendinius, bet ir galimus 

funkcijų derinius, o taip pat ir 

sprendė privažiavimo bei automobilių 

stovėjimo problemas. Svarbu tai, 

kad kiekviena grupė pateikė itin 

įdomių sprendinių, tiek kalbant 

apie teritorijos struktūrą, tiek apie 

funkcijas joje. Taip pat nepamiršo 

vietos dvasios ir miesto istorijos. 

Diskutavo apie poreikį didinti aplinkos 

įvairovę mieste, kultūrinį gyvenimą, 

jaunimo užimtumą. 

Kiekvieno kūrybinių dirbtuvių dalyvio 

išsakytos nuomonės ir idėjos buvo 

dokumentuotos. Tai pagrindas Senojo 

turgaus kvartalo vizijai ir strateginiam 

planui.

Festivalio metu dirbtuves aplankė virš dviejų šimtų klaipėdiečių

Dalyviai aktyviai dalinosi savo pastebėjimais ir idėjomis
Dalyviai teikė pasiūlymus idėjų lentoje ir reagavo į charakterius.

SENOJO 
TURGAUS 
KVARTALO 
VIZIJA
Kaip Senojo turgaus kvartalo transformacija gali 

Intereso suformulavimas



Pagrindiniai iššūkiai

1. Prioritetų ir struktūros identifikavimas
2. Aiškus charakteris
3. Tvarios vietos ekonomikos kūrimas
4. Mokslo ir verslo integracija
5. Fizinės aplinkos tvari transformacija



Aiški miesto politika, aiškūs 
prioritetai bei galudus verslo 
ir mokslo bendradarbiavimas 
leidžia didinti miesto 
konkurencingumą ir užtikrina 
tvarią jo ir jo ekonomikos 
ateitį.



“You can not build a great 
city without breaking some 
rules. If you keep to all 
building rules and planning 
regulations you get a boring 
city.” 

G. Ferguson


