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NUOMONĖ DĖL TILTO STATYBOS PER KURŠIŲ MARIAS GALIMYBIŲ 

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šių metų balandžio 4 d. organizuoja apskrito 

stalo diskusiją dėl tilto per Kuršių marias statybos galimybių. Būdama pakviesta dalyvauti 

diskusijoje ir įvertinusi jos temą bei bendrą kontekstą, kuriame yra formuluojamas šis klausimas, 

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos valdyba mano, kad: 

1. Poreikis statyti tiltą per Kuršių marias iki šiol nebuvo nuosekliai argumentuotas. Nėra 

aiškiai įvardinta, ar iš tikrųjų egzistuoja susisiekimo per Kuršių marias problema. 

2. Jei minėta problema egzistuoja, jos sprendimo būdai turi būti svarstomi vertinant tokio 

objekto poveikį visoms esamoms Klaipėdos miesto ir Neringos teritorijoje pakankamai 

sėkmingai veikiančioms sausumos ir vandens susisiekimo sistemoms, gamtinei Kuršių 

Nerijos aplinkai ir socialinei terpei. Turi būti svarstomi ir alternatyvūs sprendimo 

variantai. 

3. Esama susisiekimo sistemos būklė per Kuršių marias nebuvo įvardinta tarp grėsmių 

kompleksiškai rengiant Klaipėdos miesto 2014 – 2020 metų strateginį planą, kurio 

rengimo procese dalyvavo ir teikė siūlymus visi pagrindiniai Klaipėdos mieste veikiantys 

subjektai. Todėl šiame plane nėra numatytos priemonės ir veiksmai nagrinėti susisiekimo 

sistemos per marias pakeitimo galimybes. 

4. Komentuoti tokio lygio statinio atsiradimo galimybę santykio su kraštovaizdžiu aspektu 

šio metu būtų ankstoka. Mūsų nuomone šis klausimas yra visų pirma strateginio, o tik po 

to fizinio planavimo lygmens. 

5. Siūlome Uosto direkcijai aiškiai suformuluoti problemą ar uždavinius, kuriuos siekiama 

išspręsti. Ir tik tada pradėti nuoseklias diskusijas geriausiam sprendimo keliui išrinkti. 

6. Sprendimų alternatyvas turėtų vertinti nepriklausomi ekspertai, tarp jų neturėtų būti 

konkrečios alternatyvos įgyvendinimu suinteresuotų asmenų. 

7. Architektų bendruomenė pagal savo kompetenciją galės ir sieks padėti savo ekspertine 

nuomone bei suinteresuotos visuomenės balsu. 
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