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MIESTO URBANISTINĖS STRUKTŪROS MODELIS 

Centrinė zona XII-XIX a. 

Vidurinė zona XX a. 

Periferinė zona XX-XXI a. 

“3 SKIRTINGI MIESTAI” – 

skirtingos kiekvienos zonos problemos  



Plėtros mieste ir periferijoje santykis 



Plėtros mieste ir periferijoje santykis 



Gyventojų tankis 



Potencialas plėtrai 
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Teritorijų rezervas ir reali plėtra 
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Vidutinis gyventojų amžius 



Vaikų skaičius 



Vaikų dalis bendrame gyventojų skaičiuje 



Bedarbių skaičius 



Bedarbių dalis bendrame gyventojų skaičiuje 



Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis bendrame gyventojų 
skaičiuje 



Gyventojai pagal gimtąją kalbą 



Teigiamas BP 2015 vaidmuo: daugiafunkciškumas 

Užtikrintos veiklos 
parsirinkimo galimybes, kitais 
rodikliais ribojant galimas 
plėtros apimtis; 
 



Tačiau: 

• Pasikeitė žemėnaudos reglamentavimo reikalavimai; 
 

• Atsirado galimybė statybos projektus tiesiogiai vadovaujantis BP 
sprendiniais.; 
 

• Išryškėjo BP sprendinių kolizijos – galimas keleriopas sprendinių 
traktavimas. 



UI reglamentavimas 

Nustatytas užstatymo intensyvumo 
reglamentavimas sumažino 
spekuliacijas žemės rinkoje prekiaujant 
„lūkesčiais“ – nepastatytais 
kvadratiniais metrais; 

Gyvenamajai statybai : 

BP 2005 SPRENDINIAI: UI – 2.5   

BP 2015 SPRENDINIAI : UI – 1.6  



Tačiau: 

Atsirado galimybė spekuliuoti UI reikšme:  
pvz. įforminant butus kaip komercinės paskirties objektus; 



Miesto teritorijos funkcinis 
zonavimas: 

• Patikslinti BP nustatytą žemės naudojimo 
reglamentavimą pagal galiojančią teisinę 
bazę; 
 

• Konkretizuoti bendrojo plano sprendinius 
tikslesniame mastelyje (rekomenduotinas 

M:1:10000, galimas detalizavimas ar savarankiški 
vietovės lygmens bendrieji planai M1:2000); 
 

• Konkretizuoti užstatymo intensyvumo ir 
aukštingumo reikšmes konkretiems 
kvartalams; 
 

• Nustatyti galimas veiklas „terminuotai iki 
2015 m. žemės ūkio ir kitose 
neužstatomose teritorijose 



BP strategija 
 

– Prioritetinis BP tikslas - sudaryti sąlygas pastoviam, ekonomiškai ir 
socialiai motyvuotam  gyvenimo kokybės augimui ir teritorinių 
skirtumų mažinimui 
 

– Prioritetinio tikslo siekiama darnios miesto raidos principais: 
• polifunkcinė ir policentrinė plėtra,  
• socialinė integracija, 
• viešojo transporto prioritetas,  
• taršos mažinimas  

 

– Drauge su kaimyninėmis savivaldybėmis formuojama darni miesto ir 
jam gretimų teritorijų sistema, sukurianti sąlygas didinti miesto ir jo 
partnerių tarptautinį konkurencingumą  

Tačiau – būtina papildyti siekiu plačiau įtraukti bendruomenę 



Tačiau: 

• didėjo disproporcijos tarp 
plėtrai patrauklių ir 
degraduojančių miesto dalių, 

•  augo socialinė segregacija tarp 
atskirų rajonų; 

• vyko ryški jaunų, ekonomiškai 
aktyvių gyventojų migracija į 
priemiestį 

•  būtinos naujos priemonės 
vidinių miesto teritorijų 
patrauklumui didinti; 

augo segregacija, disproporcijos tarp atskirų miesto dalių 



Decentralizuotos koncentracijos modelis 

Parinktas realią dispersiško 
miesto situaciją atitinkantis 
decentralizuotos koncentracijos 
miesto modelis; 



Tačiau:  

trūko viešų investicijų naujų  periferinių centrų infrastruktūrai 



Tačiau:  

Trūko dėmesio  ir 
investicijų istoriniams 
periferiniams centrams 



Miesto centrų sistema: 

• Detalizuoti ir konkretizuoti 
atskirų centrų formavimo 
principus, teritorijos 
naudojimo ir užstatymo 
reglamentus juose; 
 

• Labiau akcentuoti lokalių 
centrų kūrimo galimybes 
naudojant esamų 
gyvenviečių potencialą; 
 

• Nustatyti platesnes 
galimybes aukštą pridėtinę 
vertę kuriančių veiklų 
klasterizacijai, numatyti tam 
tinkamas teritorijas. 



Išsaugotas 
savitumas 

• Įteisinta miesto savitumo 
samprata; 

• Išsaugoti savitumą užtikrinantys 
urbanistinės struktūros bruožai; 

• Didėjo savitumą papildanti, XX-
XXIa. miestą reprezentuojanti 
teritorija (dešinys Neries krantas). 

Šnipiškių sektorius 

Besiformuojantis kol kas chaotiškas 

užstatymas. 

Suformuojamas perimetrinis lygus 

užstatymas papildomas jau esamų 

vertikalių 

  



Tačiau: 
Šnipiškių sektorius 

Besiformuojantis kol kas chaotiškas 

užstatymas. 

Suformuojamas perimetrinis lygus 

užstatymas papildomas jau esamų 

vertikalių 

  • Savitumo bruožai 
nesusiformavo 
periferiniuose 
centruose; 

• Degradavo sovietinės 
statybos rajonai; 



Miesto savitumas, aukštybinių pastatų statyba: 

• Tikslinti specifinius atskirų miesto rajonų savitumo bruožus; 
• Tikslinti aukštybinių pastatų statybai skirtų teritorijų ribas; 
• Nustatyti specifinius užstatymo reglamentus aukštybinio 

užstatymo teritorijoms (UI); 
• Tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, išskiriant 

foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir 
parametrus. 



Išorės struktūra: 

• Europinės vėžės geležinkelio atšaka 
• Sukoordinuoti sprendinius su kitais 

TPD: 
•  Išvažiavimas per Pilaitę 
•  Tiltas Balsiuose 
•   Lėktuvų kilimo – tūpimo takas 



Suformuotas greito eismo gatvių tinklas 

• BP sprendiniai sudarė 
sąlygas naudojant ES 
paramą vykdyti 
susisiekimo ir inžinerinės 
infrastruktūros plėtrą; 



VT  pertvarka 

• Realizuotas greito 
susisiekimo GRA (BRT) tipo 
viešojo transporto 
maršrutinis tinklas  

• Miesto viešojo transporto 
maršrutinis tinklas užtikrina 
norminį 80% urbanizuotos 
teritorijos dengiamumą 
 

 



Tolesnė gatvių tinklo plėtra 

• Būtinas tęstinumas: 
o Įgyvendinti Šiaurinę ir 

Mokslininkų g.; 
o Įrengti skirtingo lygio 

sankryžas su Geležinio Vilko 
gatve, taip užtikrinant jai 
A1kategoriją.  

• Pasikeitus normatyvinei 
bazei (STR), peržiūrėti 
atskirus susisiekimo 
sprendinius ir gatvių 
kategorijas. 



Transportinio koridoriaus modelis 

• Tolesnė miesto plėtra pagal VT 
koridoriaus modelį; 

• P+R įgyvendinimas; 
• Dviračių transporto 

integravimas. 
 

 

schema pagal Farr Associates 



Bemotorio transporto plėtra 

Būtina : 
• Sukurti magistralinių 

dviračių takų tinklą 
• Sukurti rekreacines 

teritorijas apjungiantį 
pėsčiųjų - dviračių takų 
žiedą; 

• Identifikuoti 
probleminius dviračių 
takų mazgus ir ruožus, 
numatyti esamų takų 
rekonstrukcijos 
prioritetus; 

Įdiegta dviračių nuomos 
sistema 



BP 2015  - Inventorizuoti želdynai 

• Formuojami atskirųjų 
želdynų sklypai; 

• Parengti ar rengiami želdynų 
apsaugą užtikrinantys 
dokumentai; 

• Įrengiami ir atnaujinami 
želdiniai centrinėje miesto 
dalyje; 

• Regioniniuose parkuose 
vykdoma gamtinių vertybių 
apsauga, tvarkymas ir 
populiarinimas; 

• Įsteigus VŠĮ „Vilniaus miesto 
parkai“, pagerėjo viešųjų 
erdvių tvarkymas; 



Tačiau: pakito gamtinio karkaso reglamentavimas 

• Koreguoti GK lokalizaciją; 

• Aiškiai apibrėžti GK 
reglamentavimą, nustatyti 
adekvačius užstatymo reglamentus; 

• Želdynus  ir GK elementus nagrinėti 
didesnio tikslumo masteliu 

• Fiksuoti svarbiausius atskiruosius 
želdynus, dėl kurių išsaugojimo ir įrengimo 

galutinai apsispręsta; 
 
• Suskaidyti teritorijas į urbanistinius 

segmentus, nustatant 
diferencijuotą želdynų poreikio 
normatyvą; 

 

 



Tačiau: nėra aiškių kriterijų želdynų konkretizavimui 

• Konkretizuojant BP sprendinius mažėja želdynams skirti plotai; 

• Želdynų teritorijos nepaimamos visuomenės poreikiams; 



Kultūros vertybės: 
• Integruoti esamus SP, suderinti 
saugojimo principus; 
 

• Patikslinti Senamiesčio apžvalgos 
vietas, nustatyti aiškesnius miestovaizdžio 
formavimo principus; 
 

• Įvertinti BP-2007 numatytų 
savivaldybės lygmens draustinių 
perspektyvą; 

 

• Išnagrinėti valstybės valdymo institucijų 
iškėlimo iš Senamiesčio klausimą, pasiūlant 
alternatyvas (aktualiausia – konversinių 
teritorijų vietoje); 

 

• Nustatyti principus, kuriais būtų 
vadovaujamasi, skatinant gyvenamojo 
būsto išlikimą ir didėjimą Senamiestyje 



Socialinė infrastruktūra: 

• Išsaugotos 
teritorijos 
socialinės 
infrastruktūros 
plėtrai 

 
• Akivaizdus vietų 

darželiuose 
trūkumas 

• Neįgyvendinti 
bendruomenių 
centrų projektai 
 



Socialinė infrastruktūra: 

Vaikų darželių sklaida 

• Socuialinės infrastruktūros teritorijos nepaimamos visuomenės poreikiams; 
• Būtina išanalizuoti realius naujos socialinės infrastruktūros kiekio ir sklaidos 

poreikius, nustatyti efektyviausius socialinių paslaugų teikimo būdus. 

Mokyklų sklaida 



Nekokybiškas gyvenamųjų teritorijų 
planavimas: 



Gyvenamosios teritorijos: 

• Patikslinti teritorijų poreikį; 

• Tikslinti sodų konversijos į 
gyvenamuosius kvartalus 
galimybes -  nustatyti specifinius 

reglamentus, mokesčių politiką, skatinti 

konsoliduoti teritorijas; 

• Skatinti individualiam namui 
konkurencingo būsto statybą 
mieste; 

• Sudaryti galimybes formuoti 
municipalinio būsto fondą, 
numatant tam tinkamą 
reglamentavimą. 
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Gyvenamosios teritorijos: 

• Detalizuoti BP sprendinius 
svarbiausioms esamoms 
gyvenamosioms teritorijoms, (viešos 

erdvės, tankinimo galimybės, užstatymo 
principai); 

• Konkretizuoti sovietinės statybos 
miegamųjų rajonų atgaivinimo 
būdus, parengti kompleksiškus sovietinės 

statybos rajonų renovacijos sprendimus; 



Gyvenamosios teritorijos: 

• Konkretizuoti buvusių 
pramoninių teritorijų 
konversijos, pritaikant 
būstui, reikalavimus, 
aiškiau nustatyti konversijos 
galimybes Vilkpėdėje, 
Žirmūnų šiaurinėje dalyje, 
Savanorių pr.; 



Prekybos centrų išdėstymas: 

• Prekybos centrų išdėstymo 
schema neatlieka 
reglamentavimo funkcijos; 

Būtina: 
• Diferencijuoti prekybos 
centrus pagal jų tipologiją, 
išskiriant prekybines gatves su 
viešąja funkcija ; 

• Pagal tipologiją 
diferencijuoti prekybinių 
kompleksų statybos galimybes 
ir reglamentus; 
• Tikslinti prekybos centrų 
bendrą plotą nustatantį 
zonavimą. 



Inžinerinė infrastruktūra: 

• Peržiūrėti inžinerinės 
infrastruktūros plėtros 
prioritetus (akcentas esamoms 
užstatytoms teritorijoms); 
 

• Diferencijuoti miesto 
teritoriją į zonas (skirtingi 

plėtros mokesčiai); 
 

• Peržiūrėti energetinės 
sistemos situaciją (VilniausTEC 2 

ir geležinkelis iki jos). 

Vandentiekio tinklo plėtra 2007-2014 m. 



Patikslinti BP sprendimus pagal gautus naujus 
duomenis 

   Objektyvesnė analizuoti atskirų kvartalų gyventojų socialinė sudėtis 
   Tikslesni  urbanistinių struktūrų parametrai, 
    Tikslesnės miesto funkcionavimo problemos 
    Konkretesni, labiau gyventojų lūkesčius atitinkantys ir skaidresnes 
sąlygas verslui garantuojantys sprendiniai 



Plėtros prioritetai: 

• Aiškiau, tiksliau ir konkrečiau 
apibrėžti miesto plėtros 
prioritetus; 
 

• Numatyti projektų įgyvendinimo 
eiliškumą ir terminus; 
 

• Koncentruotis BP sprendiniuose 
numatytų prioritetinių plėtros 
krypčių įgyvendinimui – vidinių, jau 

užstatytų teritorijų efektyvesniam 
panaudojimui ir trims naujai vystomoms 

Vakarų, Šiaurės vakarų ir Rytų kryptims.  



Išvados: 

BP sprendinius siūloma keisti: 
• Aktualizuoti atsižvelgiant į ataskaitoje nustatytas plėtros 

tendencijas, naujai gautus duomenis; 
• Tikslesniame mastelyje detalizuoti sprendinius kvartalams ir 

rajonams, konkretizuoti želdynų teritorijas; 
• Suformuoti sovietinės statybos rajonų kompleksiškos renovacijos 

ir rekonstrukcijos politiką; 
• Nustatyti esamų miesto rajonų išraiškos formavimo reikalavimus; 
• Sukurti bendradarbiavimo su bendruomenėmis platformą BP 

sprendinių įgyvendinimui; 
• Plėtros prioritetus konkretizuoti erdvėje ir laike; 
• Suderinti BP sprendinius su dabartiniais teisiniais reikalavimais. 

 


