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Šventosios upė yra didžiausia upė esanti Palangos 

miesto savivaldybės teritorijoje, kuri teką per Šventosios 

kurortinę gyvenvietę, įteka į uostą ir iš jo į Baltijos jūrą ir 

yra labai svarbus vietovės kraštovaizdžio elementas. 

Todėl labai svarbu turėti Šventosios upės ir jos prieigų 

viziją.  

Pirmu etapu siekant išgryninti tik Šventosios upės ir jos 

prieigų jau galiojančius sprendinius, visa informacija 

nagrinėjama sluoksniais, juos keliant vieną ant kito. Antru 

etapu organizuojamas visuomenės dalyvavimas 

įtraukiant Šventosios bendruomenių atstovus, 

Kraštovaizdžio architektūros kūrybinio plenero dalyvius ir 

atlikta pirminė Šventosios upės slėnio privalumų, 

trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė.  

Sujungus abiejų rengimo etapų gautus rezultatas buvo 

parengta Rengiant Šventosios upės ir jos prieigų 

kraštvaizdžio koncepciją – išsaugoti natūralią gamtą 

didesnėje upės atkarpoje, pasiūlyti įrengti lauko renginių 

zoną prie jūrų uosto, o lankytinas vietas apjungti pesčiųjų 

ir dviračių takais, kurių danga gali būti ne tiek trinkelių, 

kiek kuo artimesnė natūraliai gamtai. Taip pat numatyti 

vietas upėje su nedidelio vandens transporto 

prisišvartavimo galimybe ir šias vietas taip pat sujungti su 

kitais takais. 



  

 

 

 

 

 

Suvestinė Šventosios upės ir jos prieigų su lankytinomis vietmis schema 
 

 
 

 
        Takų ir vandens transporto stotelių įrengimo pavyzdžiai 

 

 

 
PRIVALUMAI TRŪKUMAI GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Natūrali gamta, laukinė 

gamta, angliško sodo tipas, 

bebrų, stirnos, lapės, 

paukčių (nendrėse), žuvys, 

nendrės, smilgos, miško 

masyvai, pelkėtos 

teritorijos 

Trūksta infrastruktūros - 

prieigų prie upės, tiltų 

pėstiesėms, per didelis 

automobilių eismas vasaros 

metu.  

Natūralios gamtos 

skatinimas,laukinių žvėrelių 

išsaugojimas  

Nesvetingi gyventojai, kurie 

varo iš upės kranto slėnio. 

Privataus ir viešo intereso 

konfliktas, kai turi 

dominuoti viešas interesas, 

dominuoja privatus. 

Pramogos – žvejyba, 

valtys, baidarės, vandens 

dviračiai 

Užstatytos pakrantės, 

pakrantėje tualetai, baimė, 

kad gali užstatyti daugiau 

pakrantės. Šiukšlės, 

pavojingos atliekos, 

savavališkai tvarkoma 

pakrante, teršiama upė, teršia 

ir jūrą. 

Apriboti nuotekų patekimą iš 

urbaizuotų ir planuojamų 

urbanizuoti dalių į upės slėnį 

Masinis turizmas naikina 

laukinę gamtą - 

saugotiniems augalams, 

želdiniams, gyvūnams 



  

 

 

Traukos objektai: uostas, 

pažintinis miško takas, 

Liuteronų bažnyčia, Senoji 

švč. Mergelės Marijos, 

Jūrų Žvaigždės bažnyčia, 

Beždžionių tiltas, 

Archologinė vietovės, 

Būtingės evangelikų 

liuteronų bažnyčia, 

Kapinės, Karčiama, 

žemaičių alkas 

Ne sezono metu trūksta 

aktyvaus sporto bazės, 

dviračių, slidžių, renginių, 

pvz. plenerai gamtoje, 

 

Isvalyti pakrante nuo pastatų-

luženų ir vietoje jų įrengti 

rekreacinę infrastruktūrą - 

pliažai, maudyklos, prieplaukos, 

uosteliai, sporto irenginianiai, 

atvira renginių vieta, takai 

pasivaiksciojimui ir 

pasivazinejimui, skulptūrų 

parkai, suoliukai 

Neskiriamas pakankamas 

finansavimas 

Aukšti gruntiniai vandenys Finansavimo trūkumas Skatinti pramoginę žvejybą Nėra politinės valios 

Mažesnis orų permainų 

kontrastas nei prie jūros 

kranto 

 Poilsis panasesnis į Neringa, nes 

yra daugiau gamtos ir aplinkos, 

kurią galima išnaudoti, pvz takai 

po miska. 

Tarpinis variantas tarp Palangos 

ir Neringos. 

 

  Švari upė  

  Tam tikros zonos be automobilio  

 

Šventosios upės slėnio privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių analizė 

 

 

 

 
 

Šventosios upės kontūras papildytas draustinio 

ribomis, migraciniais koridoriais, prioritetinėmis 

intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų 

teritorijomis, miškų ribomis, Natura 2000 teritorijomis 

 

 

 
 

Šventosios ateities užstatymo modeliavimas išsaugant 

šventosios upės natūralius žaliuosius plotus ir įrengiant 

dviračių ir pėsčiųjų takus schema  

 



  

 

 

 

 

 

 

Šventosios upės slėnio eskizai  
(aut. Egidijus Vidrinskas) 

 

  

 
 

 
 

 

Šventosios upės slėnio eskizai  
(aut. Egidijus Vidrinskas) 

 

 
 

 


