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Mieli svečiai, gerbiami forumo organizatoriai!
Malonu šiandien Jus visus matyti Vilniaus Gedimino technikos universitete. Matyti žmones, kurie dirba valstybės
institucijose, privataus verslo įmonėse, dirba mokslinį darbą, taip pat ir pagal sutartis. Tai forumas, jungiantis kaip
reta įvairių sričių ir pareigybių žmones. Džiugu, kad Jūs šiandien esate Vilniaus Gedimino technikos universitete,
nes tai aukštoji mokykla, kuri daugiausia prisideda prie šios srities rengdama jaunus specialistus – architektus,
projektuotojus, aplinkosaugininkus, energetikus ir t. t. Malonu, kad Jūs turite galimybę vėl čia susitikti.
Šios dienos tema – labai aktuali Lietuvai šiandien. Vertinant ją urbanistiniu požiūriu galima teigti, kad gyvename
nelengvu ir sudėtingu laikotarpiu. Turime didžiuosius miestus, kuriuose gyvenimas spartus, vyksta didžiulė plėtra, atsiranda architektūrinės taršos ir kitų problemų. Turime ir kitą Lietuvos dalį, kuri yra net didesnė – tai maži
miesteliai. Apie juos retai ir mažai kalbame, o situacija šiuose mažuosiuose miestuose visiškai kitokia nei didžiuosiuose demografinės padėties, emigracijos ir kitaip požiūriais. Diskusija, kurios objektas – miestai ir miesteliai,
yra prasminga ir surengta pačiu laiku. Tenka dalyvauti daugelyje įvairių konferencijų architektūros, energetikos,
nekilnojamojo turto klausimais. Jos organizuojamos siekiant parodyti, kad šios sritys yra svarbios. Urbanistinis
forumas – tai ta konferencija, pasitarimas, seminaras, kuris sujungia šiuos dalykus, t. y. šiandien galime analizuoti
tai, apie ką dažnai svarstome – apie darnų vystymąsi, kurio centre yra žmogus. Kviečiu šiame forume išsakyti savo
mintis iš žmogaus pozicijų, pristatyti mokslinius ir praktinius laimėjimus. Sėkmingo darbo!
VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas
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Šeštojo forumo dalyviai – tai auditorija, kuriai rūpi darnus vystymasis. Turime pereiti nuo retorikos apie Lietuvos miestus ir miestelius prie kokybinio darnaus jų vystymo. Šiandienos tema yra aktuali, atskleidžianti
mūsų integravimosi į urbanizuotas teritorijas mastą. Ši sritis labai išskaidyta. Tai rodo ir Teritorijų planavimo
įstatymo rengimas, kuriam priimti vienos Seimo kadencijos neužtenka, nes šį procesą veikia daugybė nesuderinamų dalykų. Manau, tai yra institucijų ir politikų nenoras deleguoti tam tikras funkcijas specialistams.
Turėtų būti vadovaujamasi principu – leidžiama tai, kas nedraudžiama. To reikia siekti, ir tik mūsų visų pastangos galėtų išjudinti šį žinybų susiskaidymą.
Arūnas Remigijus Zabulėnas, LR aplinkos ministerijos ministro patarėjas
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Mūsų regionų stiprumas, jų gyvybingumas – vienas svarbiausių Lietuvos klausimų. Šiandienė diskusija apie miestų ir miestelių ateitį yra be galo svarbi ir reikalinga žiūrint, visų pirma, į ateinančio naujo Europos programavimo
periodo kontekstą. Diskutuojant apie miestus ir miestelius urbanistiniais aspektais, dera nepamiršti, kad Lietuvoje
neliko nė 3 mln. gyventojų. Gyventojų sumažėjimas skaudžiausiai palietė ir mažuosius, ir didžiuosius miestus. Tai
veikia miestų plėtrą ir gyvenamąją statybą. Ypatingas universitetų ryšys su praktikais, miestų planuotojais stiprina
siekį priartinti viziją, keliamą miestų politikai, prie realybės. Tik tikras miesto lyderis ir miesto bendruomenė gali
iš esmės išspręsti savo klausimus, nes jie geriausiai žino, kas vyksta jų miestuose, ko miestams trūksta. Turime liovęsi galvoti, kad kažkas įves Lietuvoje tvarką. Jei mes patys nesitvarkysime, nieko nesutvarkys miestų ir miestelių
lyderiai. Tik taip galime sukurti patogesnę ir ekonomiškai naudingesnę gyvenamąją aplinką savo gyventojams.
Robertas Dargis, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius

6

Kaip Seimo ir vienos iš frakcijų narys, kaip architektas aš norėčiau pasidžiaugti ir pasveikinti visus šio forumo dalyvius bei padėkoti jo organizatoriams. Tokio lygmens diskusijų mūsų valstybėje stinga. Šiandien mes susipažinsime
su miestų ir miestelių situacija, jų vystymosi linkme. Labai džiugu, kad bandysime spręsti, ką reikėtų padaryti, kad
vystymasis būtų nukreipiamas tuo keliu, kuriuo norime, t. y. darnios aplinkos sukūrimo keliu.
Valentinas Mazuronis, Seimo narys
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ŽALIOJI IR RUDOJI URBANISTIKA,
PRIEŠPRIEŠA AR SĄLYTIS, KONFORMISTINIAI
SPRENDIMAI URBANISTIKOJE

dimensiją traktuojančių ir ekologinius iššūkius sprendžiančių miesto vystymo koncepcijų. Pasaulinės inovatyvių miesto sprendimų organizacijos
(International Eco Cities Initiative, IECI) duomenimis, daugiausia dėmesio
kuriant naujus miesto plėtros modelius skiriama idėjoms, paremtoms
gamtos ir žmogaus sugyvenimu, harmonija, o ne naujomis technologijomis. Skatinami patys įvairiausi technologiniai sprendimai: didžiausio
masto saulės energijos vartojimas; nulinis energijos vartojimas; žalieji
plotai įrengiami ne mažiau kaip 40 proc. teritorijos (ten, kur negalima,
želdinami stogai, namai, naudojamas vertikalusis želdinimas); diegiami
naujos kartos elektros prietaisai; skatinama naudoti vietines medžiagas
(molį, šiaudus, medį, akmenį kt.). Šiuo metu net 174 pasaulio miestai
dalyvauja ekomiesto iniciatyvoje. Mokslininkų nuomone, geriausias ekomiesto modelis turi remtis antriniu esamų miesto struktūrų naudojimu
(retrofit), o ne nauja plėtra (Eco cities surevey 2011).

Mindaugas Pakalnis1, Dalia Bardauskienė2
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, Lietuva
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11,
LT-10223 Vilnius, Lietuva
El. paštas: 1mindaugas.pakalnis@vplanas.lt; 2dalia.bardauskiene@lntpa.lt
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Santrauka. Teoriniai ir praktiniai miestų raidos pavyzdžiai, demografinė
situacija ir tai, kad mažiausią BVP pagaminančios ES šalys (tarp jų ir Lietuva) turi daugiausia užstatytos teritorijos ploto, tenkančio vienam BVP
vienetui, įpareigoja kritiškai vertinti esamą urbanistinę situaciją.

Urbanistinės tendencijos ir praktiniai miestų
plėtros pavyzdžiai

Remiantis teoriniais teiginiais, pažangia pasaulio ir Lietuvos miestų patirtimi, teigtina, kad urbanistiniai sprendimai pirmiausia turi remtis gamtos
ir žmogaus sugyvenimo prioritetu. Sprendimai turi tapti integralia urbanistinės politikos ir miesto plėtros strategijos dalimi, paremta rudojo
lauko, vietos išteklių, kompleksinės renovacijos prioritetais. Visuomenės
švietimas, gerosios praktikos pavyzdžiai gali padėti atsisakyti paradigmos, kad aukštą gyvenimo kokybę galima pasiekti tik gyvenant nuosavame name.

Išanalizavus konkrečius atskirų miestų veiksmus, įgyvendinant ekologiško miesto projektus, pastebima, kad konkretūs veiksmai dažniausiai nukreipiami spręsti konkrečias aktualiausias miestų problemas. Pavyzdžiui,
nedidelis Vokietijos miestas Štutgartas nusprendė turįs labai daug pinigų
ir juos skirsiąs visiems miesto stogams padaryti žaliems (International
Green Roof Association 2012). Didžiosios Britanijos, JAV miestai žaliųjų
erdvių formavimo reikalavimus ir jų kokybinius standartus nustato savo
vietiniuose plėtros standartuose – „Building code“. Kai kurios Kanados
provincijos yra pasirinkusios urbanistinio intensyvinimo politiką – savivaldybės įpareigotos sumažinti naujų teritorijų įsisavinimą. Ontario (Kanada) provincijos Infrastruktūros ministerija, atsakinga už darnų vystymąsi, 2006 m. patvirtino Greater Golden Horseshoe regiono augimo planą
(1 pav.). Šis planas turi įstatymo statusą. Juo reikalaujama iš savivaldybių
papildyti / pakeisti vietos planus ir sumažinti planuotą gamtinių ir žemės
ūkio teritorijų naudojimo mastą urbanizacijos tikslams, padidinti esamo
užstatymo intensyvumą iki minimalaus reikalaujamo standarto. Urbanizuotų teritorijų intensyvinimo standartai plane nustatyti atsižvelgiant į
atskirų teritorijų reikšmę regione. Dideliuose miestuose šis standartas –
400 butų su darbo vietomis / ha; vidutinio dydžio – 200 butų su darbo
vietomis / ha; ir kaimo vietovėse – 150 butų su darbo vietomis / ha. Nurodoma, kad šis sėkmingai įgyvendinamas planas pakeitė regiono vystymosi kryptį: iš vartotojiškos – į taupų išteklių vartojimą (Ontario Ministry
of Infrastructure 2006).

Reikšminiai žodžiai: urbanistinė politika, demografinė situacija, miestų
plėtros planavimas, monitoringas, rudoji urbanistika, urbanistinis forumas.

Įvadas
Urbanistika, kaip ir daugelis viešojo gyvenimo, administravimo ir verslo sričių pastaruoju metu išgyvena pasaulinį „ekobumą“. Jį greičiausiai
sukėlė tiek jau populistiniais tapę kovos su pasauliniu atšilimu šūkiai,
tiek brangstantys energijos ištekliai, kurie skatina veiksmingiau naudoti
teritorinius ir energinius išteklius. Dažnai tai yra ir tam tikras miesto ar
konkretaus projekto rinkodaros veiksmas. Kita vertus, reikia pripažinti, kad civilizacijos raida keičia miestų uždavinius ir santykį su aplinka.
XX a. pradžioje pramonės ir gyvenamųjų kvartalų, funkcinės infrastruktūros įkomponavimas į gamtinę aplinką buvo laikomas sėkme sprendžiant miesto problemas, o XXI a. pradžioje tokia plėtra skatina grėsmingas urbanistines tendencijas (urbanistinį sprogimą, gamtos išteklių
vartojimą, automobilizacijos augimą, taršą ir kt.) (Bardauskiene 2011).
Tačiau tik nedaug paieškoję internete pastebėsime, kad praktikoje beveik nebeliko įprastos investicijų žaliajame lauke – greenfield – ir rudojoje teritorijoje – brownfield – priešpriešos, vietos parinkimą dažniausiai
lemia ekonominė nauda.

Anglijoje rudojo lauko plėtra, mūsų dažniau vadinama konversija, įtraukta į nacionalines planavimo politikos gaires, išdėstyta dalyje „Žaliojo žiedo
žemių apsauga“. Formuojant žaliuosius žiedus apie Anglijos miestus, siekiama penkių pagrindinių tikslų: kontroliuoti didelių teritorijų užstatymo
išdrikimą; išvengti gretimų gyvenviečių susijungimo; apsaugoti nuo urbanistinių struktūrų invazijos į kaimišką kraštovaizdį; išsaugoti istorinių
miestų urbanistines struktūras ir pobūdį; padėti urbanistiniam atsinaujinimui skatinant antrinį degradavusių teritorijų ir kitos urbanizuotos
žemės naudojimą (Department for Communities 2012).

Pasaulyje ieškoma naujų urbanistinių iniciatyvų ir modelių, paremtų
darnaus vystymosi principais. Darnus miestas (angl. sustainable city),
ekomiestas (angl. Eco-city), žaliasis miestas (angl. green city), išmanusis
miestas (angl. smart city), lieknas miestas (angl. slim city), kompaktiškas
miestas (angl. compact city), nulinės energijos miestas (angl. zero energy
city), miestas be CO2 (angl. low carbon city) – tai tik keletas savaip „eco“
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Kitokią – teigiamą – patirtį turi Čekija, iš kurios galėtų mokytis dauguma
šalių. Ji, nepritraukdama naujų gyventojų, sugeba išlaikyti gyvybingus
šalies gimstamumo rodiklius.

a)

Daugelis posovietinių Europos valstybių patiria gyventojų skaičiaus mažėjimo ir senėjimo tendenciją, neturi metodų, leidžiančių rinkos ekonomikos
sąlygomis veiksmingai valdyti miestų plėtrą ir pasiekti, kad plėtra būtų darni, atsižvelgianti į socialinius, ekonominius bei aplinkosaugos uždavinius.
Tai atspindi ir paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenys. Jie parodė, kad demografinė situacija nuo 2000 m. yra prastesnė, nei rodė Eurostat prognozės ir galvojome mes patys. Esame tarp nykstančių ES regionų.
Lietuvoje situacija yra nevienoda: susiformavo „juodieji regionai“ – Šiaurės
Rytų Lietuva ir Pietų Lietuva, kur gyventojų demografinė sudėtis, o kartu
ir raidos prognozė yra ypač bloga – 100 senelių tenka netgi mažiau nei 50
anūkų, t. y. per dvi kartas gyventojų skaičius mažėjo perpus (2 pav.). Visiškai
akivaizdu, kad apie 2030 m., o blogiausiu atveju ir dar anksčiau Lietuvoje
turėsime 2,5 mln. žmonių. Tai yra neišvengiamas iššūkis. Kita vertus, Lietuva jau turi patirtį įveikti ir didesnius iššūkius – kelias emigracijos bangas, karus, marus, kai išmirdavo pusė gyventojų ir populiacija vis tiek sugebėdavo
atsikurti. Šalies raidos patirtis rodo, kad iššūkių nereikia bijoti – juos reikia
suvokti, išanalizuoti ir prognozuoti, ką galima ir reikia daryti.

b)

Didžioji dalis Europos, labiau išsivystę regionai, susiduriantys su akivaizdžiomis demografinėmis gyventojų skaičiaus mažėjimo ir populiacijos senėjimo problemomis, pirmiausia orientuojasi į efektyvų jau
užstatytų teritorijų naudojimą, devastuotų teritorijų atgaivinimą. Palyginus ES valstybių ir Lietuvos užstatytų teritorijų, kelių tinklo ir gyventojų augimo rezultatus matyti, kad Lietuvoje naujos plėtros teritorijų
ir infrastruktūros poreikio augimas neatitinka demografinės situacijos.
Europos aplinkos apsaugos agentūros duomenys rodo, kad užstatytos
teritorijos Europoje didėja, gyventojų skaičius ir infrastruktūra atsilieka (3 pav.). Lietuvoje užstatytų teritorijų daugėja, nauja infrastruktūra
kuriama mažėjant gyventojų skaičiui. Ši urbanistinė plėtra sudaro visuomenei nepakeliamas plėtros išlaidas. Tai įrodo Lietuvos gyventojų
skaičiaus, užstatytų teritorijų, kelių infrastruktūros augimo rodiklių
palyginimo su ES šalių atitinkamų rodiklių vidurkiu rezultatai (Belgija,
Čekija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Olandija, Lenkija,
Slovakija ir Ispanija) (EEA 2006).

1 pav. Greater Golden Horseshoe regiono augimo planas Ontario provincijoje
(Kanada), 2006 (https://www.placestogrow.ca/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=9&Itemid=14) (a); Lower Don Lands Project – Lower Don upės žiočių
aplinkos renatūralizacijos Toronte planas (http://www.waterfrontoronto.ca/
explore_projects2/lower_don_lands/planning_the_community) (b)

Nuo nevaldomo gyventojų skaičiaus augimo kenčiančios ar dideliais
ekonominiais ištekliais disponuojančios šalys (Kinija, naftos turtingos
Arabų šalys) kuria naujus, ypatingomis ekologiškomis technologijomis
pagrįstus „ekomiestus“, žalias vertikalios raiškos erdves. Visais atvejais
pasirinkti miestų plėtros sprendimai yra susiję su esminėmis konkretaus
regiono miestų problemomis.
Pagrindinis dabarties iššūkis Europai yra demografinės problemos. Vis
dažniau girdima nuomonė, kad dabartines ekonomines Europos šalių
problemas sukėlė ten kurtas socialinės gerovės valstybės modelis, kuris
pasirodė netvarus. Gerovės sąlygomis susiformavo atvirkščia demografinė piramidė, pradėjo braškėti socialinės rūpybos sistemos, tenka importuoti jaunus gyventojus, darbo jėgą.

2 pav. 100-ui pagyvenusių žmonių tenkantis vaikų skaičius (LR statistikos
departamentas)
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taip nuolat mažindami miestų kompaktiškumą. Tokias tendencijas patvirtina ir Vilniaus miesto bendrojo plano monitoringo rezultatai (4 pav.).
Deja, panašių tyrimų dėl informacijos, o kartais ir intereso stokos kituose
Lietuvos miestuose atlikta nebuvo.
Mūsų plėtros politiką nustatantys bendrieji planai nustato didžiules
miestų augimo galimybes. Vilniuje, realizavus bendrojo plano iki 2015
metų sprendinius, gali gyventi apie 1 mln. gyventojų (šiuo metu – apie
550 tūkst.), Vilniaus rajone – apie 450 tūkst. (šiuo metu – apie 100 tūkst.),
Kaune – 500 tūkst. (šiuo metu – apie 350 tūkst.), Kauno rajone – 250 tūkst.
(šiuo metu – apie 90 tūkst.). Tokie konformistiniai planavimo dokumentų
sprendiniai, parengti augant nekilnojamojo turto burbului, akivaizdžiai
neatitinka demografinių tendencijų, tad būtini valstybės miestų plėtros
politikos pokyčiai.
Akivaizdu, kad Lietuvoje darniosios plėtros principus atitinkančia, t. y.
„žaliąja“, urbanistika turėtume vadinti rudąją urbanistiką (Environmental
Law Institute 2009). Bendruosiuose planuose turėtume orientuotis į jau
užstatytų, devastuotų teritorijų atgaivinimą, skatinti konversiją, o ne plyno lauko investicijas. Tik taip galėsime užtikrinti ekonominį savo miestų
gyvybingumą ir ekologinę jų aplinkos pusiausvyrą. Tačiau tendencijos
tam yra nepalankios (5 pav.). Drastiškai kritus butų statybos apimtims, individualių gyvenamųjų namų statyba sumažėjo tik apie 20 proc. O beveik
pusė iš individualių gyvenamųjų namų pastatoma gyventi nepritaikytose, reikiamos infrastruktūros neturinčiose kolektyvinių sodų teritorijose.

3 pav. Užstatytų teritorijų, kelių tinklo ir gyventojų augimas ES (viršuje) ir Lietuvoje
(EEA 2006; autorių tyrimas 2010)

Lietuvos miestų plėtros situacija ir raidos uždaviniai
Lietuvoje daugėja užstatytų teritorijų, kuriama infrastruktūra, o gyventojų mažėja. Kyla klausimas – kaip mažėjanti Lietuvos populiacija ateityje
sumokės už kuriamą naują ir senstančią infrastruktūrą? Situaciją blogina
tai, kad paskutiniais metais jaunesni gyventojai palieka miesto teritoriją –
jie persikelia į priemiestines ar kolektyvinių sodų teritorijas, kurios neturi
jokios infrastruktūros. Vidutinis gyventojų amžius periferinėje zonoje – iki
40 metų, o sovietinės statybos rajonuose vyrauja kur kas vyresnio, beveik
pensinio amžiaus gyventojai. Akivaizdu, kad jau sukurta infrastruktūra
mūsų miestuose lieka vegetuoti, o priemiestinėje zonoje nėra pakankamo gyventojų tankio, kad ši infrastruktūra apsimokėtų. Susiformuoja
puikios prielaidos švytuoklinei migracijai, kuri didina gyventojų kelionėse sugaištą laiką, brangina susisiekimo infrastruktūrą. Kita vertus, mes
einame atvirkščiu keliu, nei nurodoma ES urbanistinės politikos gairėse,

4 pav. Vidutinis gyventojų amžius užstatytose Vilniaus teritorijose (Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos… 2012)
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5 pav. Būsto statybos Vilniuje struktūros ir teritorinio pasiskirstymo analizė
(Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos… 2012)

Vienas iš kertinių miestų atnaujinimo uždavinių – esamo gyvenamojo
fondo atnaujinimas, Lietuvoje vadinamas renovacija. Deja, renovacija Lietuvoje daugiau suvokta tik kaip pastatų šiluminės varžos didinimas, bet
ne kompleksinė socialinių, kokybiškos aplinkos ir būsto problemų sprendimo priemonė. Kaip rodo turimi duomenys, jauni, šeimas kuriantys gyventojai jau paliko šiuos rajonus, tad sunku tikėtis, kad pensinio amžiaus
žmonės galėjo naudotis bankų teikiamomis paskolomis renovacijai. Renovacijos modelis buvo grynai finansinė abstrakcija, parinkta neįvertinus
realių renovacijos užsakovų, jų mentaliteto ir finansinių galimybių. Tai,
kad jauni žmonės paliko šiuos rajonus, lėmė kelios priežastys (6 pav.).
Pirmiausia – jų atviro plano, laisvo planavimo principais suformuota
užstatymo struktūra. Ši struktūra nesuformuoja saugių, kontroliuojamų,
šiuolaikinei šeimai pritaikytų viešųjų erdvių. Kai kuriuose renovacijai numatytuose pastatuose esančių būstų kokybė tokia, kad jokia renovacija
neatsipirks. Ką jau kalbėti apie specifines ten susiformavusias bendruomenes – socialines stigmas. Analizuojant stambiaplokščių namų butų
struktūrą, vėlgi galima pastebėti, kad jie programuoja sovietinės šeimos
gyvenimo modelį. Akivaizdžiai trūksta šeimai bendrauti skirtų erdvių –
svetainės, valgomojo ar panašiai – įprastų šiuolaikiško būsto elementų.
Neįsivaizduojamai prasta sanitarinių mazgų kokybė. Todėl savo ateitį kuriančios, vaikus saugiai ir komfortiškai auginti siekiančios šeimos palieka
šiuos rajonus ir kuriasi priemiesčiuose – ten, kur yra kitokio standarto
būstas, saugi kiemo aplinka.

6 pav. Sovietinės statybos rajonų socialinio degradavimo priežastys
(www.bing.com/maps/)
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Analogiškas komforto sąlygas galima sudaryti ir mieste. Tai įrodo Vokietijos, Olandijos, Danijos, Suomijos ir kitų šalių patirtis, įgyta formuojant
jų miestams būdingus būstus, kuriuose numatytas daugiabučio kvartalo
aprūpinimas viešąja infrastruktūra ir individualaus namo su sodu komforto lygis (7 pav.).

8 pav. Efektyviai veikiančio plėtros mechanizmo modelis

Todėl norisi priminti tai, kas jau sutarta vykusiuose urbanistiniuose forumuose. Pirmiausia dėl efektyviai veikiančio plėtros mechanizmo ateities
modelio (8 pav.). Manome, kad efektyviai veikiantis plėtros mechanizmas turi būti paremtas aiškia valstybės ilgalaike teritorine ir erdvine vizija. Planuotojams turi būti aiškiai žinomos urbanistinės politikos gairės:
kompaktiškų, atsinaujinančių miestų ir miestelių, kaimo gyvenviečių sistemos vizija, o ne rinkos ir neapgalvotos gyvenimo tikrovės padiktuotas
išskystančių miestų ir miestelių modelis. Bendrasis planavimas turi tapti
integralia socialine, ekonomine ir aplinkosaugos priemone. Būtina rasti
teisinius plėtros ir konversijos mechanizmus reikalingam turto ir žemės
konsolidavimui įvykdyti, sukurti žemės, reikalingos naujai infrastruktūrai
(ne vien susisiekimui) kurti, paėmimo mechanizmus. Būtina pasiekti, kad
plėtra būtų susieta su adekvačiu socialinės ir inžinerinės infrastruktūros
vystymu. Miestai kaip ir verslas, kurdami naujus kvartalus, turi užtikrinti
visavertę gyvenimo kokybę. Plėtros prioritetu turi būti ne naujų teritorijų
įsisavinimas, o esamų degraduojančių teritorijų naudojimas, kompleksinė, kvartalinė būsto renovacija.

7 pav. Kokybiški architektūriniai kvartalų renovavimo sprendimai Vokietijoje
(www.arcitektusajunga.lt)

Deja, pernelyg aukšti mūsų statybos normų standartai ir mūsų vystytojų
nenorėjimas rizikuoti siūlant naujus produktus dažnai tokio būsto realizuoti neleidžia. Kas atsitiktų blogo, jei užsienio šalių pavyzdžiu kai kurios šių rajonų dalys būtų išpirktos ir perstatytos, formuojant uždaresnes,
saugesnes erdves. Kodėl negalima sovietiniuose rajonuose suformuoti
privačių, gyventojų bendrijoms priklausančių erdvių? Ar tikrai išsemtas
šiuose rajonuose esantis teritorinis potencialas? Šias draudžiamas temas
tikrai teks analizuoti artimiausioje ateityje.

Prisijungdami prie pasaulinės Miestų planavimo dienos minėjimo, turime
pagaliau suvokti miesto planavimo reikšmę ir tai, kokias socialines, ekonomines ir aplinkosaugos pasekmes gali sukelti neapgalvoti, neįžvalgūs
urbanistiniai sprendimai. Profesionalų ir patirties jau turime pakankamai,
todėl keičiantis vyriausybėms tikimės ir laukiame konkrečių darbų.
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GREEN AND BROWN BROWN FIELD URBANIZATION: OPPOSITES OR
CONFORMISTIC SOLUTIONS IN URBANISTICS
M. Pakalnis, D. Bardauskienė
Summary
The samplers of the cities development, current demographic trends
and information about the growing use of the natural areas for the construction in countries with low GDP (as well in Lithuania), is obliged us to
take a critical approach to the existing situation and new green architecture concept.
Green architecture is a quite new global concept, therefore, it is necessary to evaluate its ability to solve current tasks. Based on the theoretical and practical research, the authors express opinion that In Lithuania
priority for the green urban solutions must focus on wellbeing of nature
and human, integrated urban policy and strategies of the urban renovation, the use of local recourses. The public education, Urban Forum
discussions and dissemination of best practice could help to change the
public opinion that the best quality of life could be reached in own home
in suburb.
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Eenerginis istorinių pastatų efektyvumas

ir tai kelia didelį visuomenės susirūpinimą pastatų išlaikymo sąnaudomis. Seniau ir pagal žemesnius standartus statyti pastatai vis dažniau
renovuojami. Nors LR statistikos departamentas nepateikia duomenų apie tai, kokią statybos darbų apimtį sudaro renovacijos, palyginti
su naujų pastatų statyba, šis santykis greitai keičiasi. Vokietijoje dar
2008 m. jis sudarė 30 proc. bendrų statybos darbų apimties, o 2011 m. –
jau 60 proc.

Jurgis Zagorskas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva
El. paštas jurgis.zagorskas@gmail.com
Santrauka. Straipsnyje aptariamos bendros istorinių pastatų atnaujinimo problemos, naujovės, padedančios taupyti energiją nekeičiant pastato fasadų ir išorės. Pateikiamos išvados dėl istorinių pastatų energinio
efektyvumo didinimo. Straipsnis parengtas pagal tarptautinio projekto
Co2olBricks seminarų medžiagą.

Normatyvai, brangstant energijai ir augant komforto lygiui, pastaruoju
metu taip pat buvo keičiami gana intensyviai. Per kelis paskutinius dešimtmečius visose ES šalyse reikalavimai naujai statomų pastatų energiniam efektyvumui buvo padidinti du ir daugiau kartų. Seniau statyti
pastatai, žinoma, liko tokio paties energinio efektyvumo lygio. Per pastaruosius dešimtmečius atsirado daug naujų energijos taupymo pastatuose pakraipų – tai ir saulės energiją naudojantys pastatai, pastatai
su labai gerai apšiltintomis sienomis, aukštos klasės langais, rekuperacinėmis sistemomis, šilumos siurbliais. Išpopuliarėjo tokios idėjos, kaip
pasyvūs namai, namai, kuriuose iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių
pagaminama daugiau energijos negu sunaudojama. Buvo sukurti energijos efektyvumo sertifikatai, jie pradėti taikyti ir pastatams. Skirtumas
tarp šiuolaikinių pastatų ir istorinių pastatų tapo didesnis nei buvo bet
kada anksčiau (1 pav.).

Reikšminiai žodžiai: istoriniai pastatai, nekilnojamojo kultūros paveldo
objektai, pastatų renovacija, energinis pastatų efektyvumas.

Įvadas
Lietuvos miestai, kaip ir daugelis Baltijos jūros regiono šalių miestų, išsiskiria charakteringais mūriniais istoriniais pastatais, kurie buvo statyti
dar iki didžiosios 1960-ųjų naftos krizės, kai buvo itin susirūpinta energijos sąnaudomis pastatams šildyti. Istoriniai pastatai buvo statomi ne
tik kitokių energijos šaltinių ir kainų laikotarpiu, bet ir žmonės, gyvenę
juose, turėjo kitokį supratimą apie komfortą. Senesnių laikų paveiksluose
vaizduojami žmonės, šaltuoju metų laiku vaikštantys namuose su šiltais
drabužiais, kaip lauke, kambariuose kūrenami židiniai ir krosnys, žmonės
dirba savo darbus patalpos viduryje, toliau nuo šaltų lauko sienų ir langų. Dabartiniai žmonės namie įpratę gyventi bent +15 °C temperatūroje
bet kuriuo metų laiku, patalpos ne tik šildomos žiemą, bet vis dažniau ir
šaldomos vasarą.

Šis skirtumas dažnai istorinius pastatus padaro nerentabilius, juos tenka
atnaujinti arba kraštutiniu atveju, dažniau pasitaikančiu Vakarų Europos
šalių praktikoje, griauti. Sprendžiant pastato galimybes išlikti ateities kartoms motyvai gali būti įvairūs:
–– Bendra pastato vertė.
–– Kultūrinė vertė.
–– Kokio lygio energinį efektyvumą įmanoma pasiekti konkrečiame
pastate.
–– Kokį komforto lygį galima pasiekti.
–– Ar tai apsimokės ekonomiškai.

Teigiama, kad šiuo metu pasaulyje yra apie 2 milijardus tokių komfortiškų būstų ir prognozuojama, kad iki 2050-ųjų metų pasaulyje atsiras
dar 3 milijardai gyventojų, pajėgsiančių išlaikyti ir įsigyti būstus, atitinkančius šiuolaikinius standartus. Tai gali būti rimta prielaida griauti
energiškai neefektyvius pastatus. Dažnai pastatą energiškai atnaujinti
yra kur kas brangiau, nei pastatyti naują iš tuo metu populiarių statybos pramonės gaminių. Deja, šiuolaikiniai pastatai nebeturi tokio autentiškumo ir vietovės charakterio kaip kad istoriniai. Dažniausiai tai
„globalinio“ architektūros stiliaus ir šiuolaikinių technologijų rezultatas.
Miestų unikalumas pamažu mažėja, ir tai yra pripažintas faktas. Siekiant
užkirsti kelią istorinių mūrinių pastatų naikinimui, ES rengiamas tarptautinis projektas, kurio tikslai – padėti pritaikyti šiuolaikines technologijas istoriniuose pastatuose nesumažinant jų vertės, autentiškumo,
sukurti istorinių pastatų atnaujinimo ir energetinio efektyvumo padidinimo teisinę ir norminę bazę ar rekomendacijas. Projektas sąlygiškai
pavadintas „Co2olBricks“, turint omenyje energijos sąnaudų mažinimą
(energijos sąnaudos gali būti pamatuotos CO2 išskyrimu į aplinką) ir istorinius mūro pastatus.

Problemos aktualumas

1 pav. Skirtumo tarp naujų ir istorinių pastatų energinio efektyvumo didėjimas
(remiantis dr. R. Plaque, Dresdeno technikos universitetas)

Lietuvoje, kaip ir didžiojoje dalyje Baltijos jūros regiono šalių, pastatų
ploto, tenkančio vienam gyventojui, nuolat daugėja. Energija brangsta,
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Istorinių pastatų energetinio efektyvumo didinimo
galimybės

1 lentelė. Priemonių, tinkamų istorinių pastatų energetiniam efektyvumui didinti,
reitingavimas
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Atnaujinant pastatą visada tenka ieškoti kompromiso tarp atsiperkamumo, komforto lygio ir pastato autentiškumo išsaugojimo. Dažniausiai
atnaujinant pastatus ir verčiant juos energiškai efektyvesniais, neišeina
išsaugoti viso istorinių pastatų grožio (2 pav.). Ypač aktuali problema –
plytų mūro fasadų, būdingų Baltijos jūros regionui, šiltinimas iš išorės.
Nors yra sugalvota daug būdų, kaip tai padaryti naudojant brangiai kainuojančias plytų imitacijas, tokios sienos niekada nebūna iki galo panašios į tikras plytų mūro sienas.
Šiuolaikinės šiltinimo medžiagos leistų pastatus šiltinti ir iš vidaus, neprarandant daug ploto – užtenka 5 cm storio vakuuminės plokštės ar
„aerogelio“, ir siena būtų apšiltinta taip pat, kaip pridėjus 20 cm akmens
vatos ar putų polistireno. Tačiau čia susiduriama su problemomis, atsirandančiomis dėl drėgmės ir „rasos taško“. Istorinių pastatų sienos turi
vėdintis, jos turi būti šiek tiek šiltos, kad drėgmė, patenkanti iš išorės
ir besikondensuojanti iš oro, spėtų išgaruoti, o nesikauptų sienoje. Per
daug apšiltinus sieną iš vidaus, sienos pradeda drėkti, įdrėkęs mūras po
keliolikos užšalimo ciklų pradeda irti. Dauguma šiuolaikinių medžiagų turi labai geras šilumos izoliacines savybes, bet visiškai nepraleidžia
vandens garų – drėgmės, kuri, keičiantis metų laikams, turėtų patekti ir
išeiti iš pastato sienų. Žinoma, yra sienų šiltinimo iš vidaus komercinių
produktų, išsprendžiančių visas minėtas problemas, bet tokios sistemos
dažniausiai yra labai brangios (60–100 Lt/m2).

Reitingas
30
29
24
23
20
17
15
13
11
11
9
8
7
6
5

Priemonė
Nauji langai
Palėpių ir viršutinio aukšto lubų apšiltinimas
Sandarumo užtikrinimas
Lauko sienų apšiltinimas iš vidaus
Šilumos siurbliai
Elektrą taupantis apšvietimas
Daugiakameriai langai, šilumą atspindinčios plėvelės
Rūsio perdangos apšiltinimas
Elektrinių prietaisų išjungimo kontrolė
Šildymas infraraudonaisiais spinduliais
Šildymo sistemos atnaujinimas
Sieninis šildymas (atliekami tyrimai)
Konvekcinės šildymo sistemos
Vandens šildymas saulės energija
Reguliuojama ventiliacija

Istorinių pastatų atnaujinimo ir pritaikymo pavyzdžiai
Projekto „Co2olBricks“ partneriai vadovavo daugelio istorinių pastatų
atnaujinimo projektams ir juos rengė. Istorinius pastatus Vakarų šalyse
tvarko ir dabartiniams poreikiams pritaiko tiek valstybinės institucijos,
tiek privačios bendrovės. Visais atvejais naudojamos ES lėšos, kitos valstybinės kompensacijos, kitaip tokie darbai ekonomiškai neatsipirktų. Tipiškas pavyzdys yra Kavalergården pastato rekonstrukcija Kopenhagos
priemiestyje, Danijoje (3 pav.). Pastatas buvo pastatytas 1877 m. kaip
Bernstorff rūmų architektūrinio pastatų ansamblio dalis. Pastatas nusidėvėjo, ir buvo nuspręsta jį ne tik remontuoti, bet ir energiškai atnaujinti.
Atnaujinant buvo pakeista stogo danga, stogas papildomai apšiltintas,
įstatyti naujoviški stoglangiai, apšiltintos nuolaidžios pastogės sienos,
langų stiklai pakeisti į atspindinčius šilumą į vidų, pakeistos durys ir įdiegta taupi apšvietimo sistema. Pagal skaičiavimus pastatams šildyti turėjo
būti sutaupoma apie 22 proc. energijos. Po metų atlikti tyrimai parodė,
kad energijos buvo sutaupyta tik 14 proc. Tyrimai bus atliekami ir ateityje,
siekiant nustatyti, kodėl teoriniai skaičiavimai nepasitvirtino.

„Co2olBricks“ projekto ekspertų grupė nagrinėjo šiuo metu taikomas
priemones istoriniams pastatams atnaujinti ir iki šiol atlieka kai kurių komercinių produktų efektyvumo tyrimus. Ekspertai priėjo prie išvadų, kad
mažai kurios priemonės tinka istoriniams pastatams ir, nors kiekvienam
pastatui turėtų būti taikomos individualios priemonės, sudarė efektyviausių ir šiuo metu labiausiai atsiperkančių priemonių sąrašą (1 lentelė). Kaip rodo ir Lietuvos praktika, nereikia ekspertų išvadų, kad žmonės
patys pradėtų naudoti mažiausiai kainuojančias ir didžiausią efektą duodančias priemones. Tai rodo langų keitimo bumas, praėjęs Lietuvoje.
Ankstesniais laikais ar mažesnes pajamas turintys žmonės paprasčiausiai
žiemą sandarindavo visus langų ir durų plyšius. Tai – vienos efektyviausių
ir mažiausiai kainuojančių priemonių.

2 pav. Istorinio pastato apšiltinimo pavyzdys Švedijoje, kai buvo labai pagerintas
energetinis efektyvumas, bet sunaikintas pastato autentiškumas

3 pav. Atnaujintas Kavalergården pastatas
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Kitas pavyzdys – gyvenamojo daugiabučio namo Emehuset Kopenhagoje, Danijoje, atnaujinimas, kai pagrindinė priemonė buvo sienų ir stogo
apšiltinimas (4 pav.). 2009 m. šis pastatas buvo visiškai nusidėvėjęs ir
beveik apleistas, virtuvę ir sanitarinius mazgus reikėjo kapitališkai atnaujinti, pakeisti langus. Vertingosios pastato savybės – fasadai (jų nebuvo
galima keisti), tad pastatas turėjo derėti prie aplinkinių pastatų, todėl
pakeisti pastato tūrio ar pastatyti priestato nebuvo galima. Pastato energinis efektyvumas buvo G klasės. Buvo pritaikytos energinį efektyvumą
gerinančios priemonės: stogo apšiltinimas, lauko durų ir langų pakeitimas, elektros instaliacijos, vamzdynų pakeitimas, apšvietimo, radiatorių
ir ventiliacijos sistemų atnaujinimas, vidinis laiptinių išorinių sienų apšiltinimas. Atnaujintas pastatas priskirtas C energinio efektyvumo klasei.
Daugiausia diskusijų buvo dėl pastato sienų apšiltinimo. Konsultantai
parengė sienų drėgmės režimo ir energijos suvartojimo skaičiavimus.
Architektai ir inžinieriai siūlė visas išorines pastato sienas šiltinti 20 cm
mineralinės vatos sluoksniu, taip pastatas atitiktų dabartinius reikalavimus. Kartu su šia priemone būtų reikėję įrengti mechaninę ventiliaciją.
Pastato administracija ir projekto konsultantai abejojo tokios priemonės
tikslingumu dėl šių priežasčių:
–– Naudingojo ploto sumažėjimas (papildomas sienų apšiltinimas
iš vidaus būtų sumažinęs patalpų plotą 6 proc.).
–– Ekonominis atsiperkamumas.
–– Mechaninės ventiliacijos įrengimo kaina.
–– Pelėsio atsiradimo rizika.
–– Šalčio tilteliai.
Mechaninė ventiliacija pasirodė esanti per daug brangi, o daugelyje
pastato vietų šalčio tiltelių išvengti nebūtų pavykę, todėl galiausiai buvo
nuspręsta šiltinti tik iš pastato išsikišusias laiptinių lauko sienas. Ekspertų
skaičiavimai parodė, kad šiltinti sienas galima tik 7,5 cm storio mineralinės vatos sluoksniu, siekiant išvengti pelėsio atsiradimo rizikos.

5 pav. Sandėlių pastatas, pritaikytas muziejui. Hamburgas, Vokietija

Dažnai renovuojant istorinius pastatus sienos papildomai nešiltinamos.
Hamburge pritaikant sandėlių pastatus muziejaus reikmėms, energija
buvo taupoma diegiant novatorišką šildymo, vėdinimo ir apšvietimo
sistemą (5 pav.). Pastatas turėjo 80 cm ir daugiau storio mūrines sienas.
Rūsyje buvo pakankamai vietos šiuolaikinei katilinei įrengti. Pirmame
pastato aukšte buvo įrengtos šildomosios grindys. Nauji langai su reguliuojamąja ventiliacija leidžia orui patekti į pastato vidų, ir šiltas oras natūraliai kyla į viršų per pastato centre esantį holą, o išeina pro stoge įrengtas
ventiliacijos angas. Taip pat kiekviename aukšte ant lubų buvo įrengtos
infraraudonųjų spindulių plokštės, šildančios muziejaus patalpas papildomai pagal poreikį. Pastato pritaikymas kainavo 28 mln. eurų.

Istorinių pastatų saugojimas šiandienėje Lietuvoje
Lietuvoje istorinių pastatų apsauga teisiškai dažnai yra net aiškiau ir
tiksliau reglamentuota nei kai kuriose Vakarų šalyse. Saugomi kultūros
paveldo objektai – pastatai – įregistruoti kultūros vertybių registre, kiekvienam prieinamame internetu. Pastatai turi tikslų vertingųjų savybių
sąrašą, pateiktos nuorodos į istorinius konkretaus pastato tyrimus, dokumentai dėl jo pripažinimo saugotinu ir visa kita reikalinga informacija.
Pastatų tvarkybos pavyzdžiu galėtų būti Vilniaus miesto savivaldybės
2012 m. patvirtintos Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijos.
Jose rašoma, kad šiltinti išorines istorinių pastatų sienas rekomenduojama tik iš pastato vidaus. Atliekant kultūros paveldo statinių tvarkymo
darbus, nerekomenduojama keisti ir naikinti autentiškas fasadų, stogų,
tvorų, tarpuvarčių architektūros detales, elementus (rustus, portalus, apvadus, sandrikus, karnizus, lizenas, piliastrus, stoglangius, dekoratyvinius
stogų elementus, kaminus ir kt.), polichrominį dekorą, istorinius tapytus
ir raižytus įrašus, senas akmens ar metalo iškabas, įmūrytas į sienas ir
pan., taip pat istorinius tinko sluoksnius.

Buvo pakeista visa stogo konstrukcija ir danga (senoji buvo supuvusi ir
sudūlėjusi). Stogas buvo apšiltintas pagal šiuolaikinius reikalavimus, bet
buvo atkartotos visos detalės, kad pastatas derėtų prie aplinkinių pastatų.

Deja, pastatų savininkams ar naudotojams gauti paramą ar kompensaciją iš valstybės Lietuvoje yra sudėtingiau nei Vakarų šalyse. Tai iš esmės ir
lemia, kad apleistų istorinių pastatų nuolat daugėja. Valstybės saugomų
objektų savininkai gali gauti kompensacijas už vykdomus renovacijos,

4 pav. Atnaujintas Emehuset pastatas
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konservavimo ir avarinės būklės pašalinimo darbus, tačiau tam iš pradžių
jie turi patys parengti projektus, sudaryti sutartis su renovacijos darbus
atliekančiomis įmonėmis ir investuoti savo lėšų. Architektūriniai ir archeologiniai tyrimai kompensuojami 100 proc., medinių pastatų renovacija –
iki 70 proc., o mūrinių – iki 50 proc.
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2. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas pagal STR 2.01.09:2005
šiuo metu neprivalomas pastatams, kurie įtraukti į kultūros paveldo registrą, jeigu, laikantis reikalavimų, nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda. Tai panaikina teisines kliūtis rengti kultūros
paveldo pastatų atnaujinimo projektus, bet ignoruojami energinio efektyvumo ir komfortiškumo klausimai.
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Energy efficiency of historical buildings

3. Yra nemažai autentiškų pastatų, kurie nepriskirti kultūros paveldui, bet
turi vertingųjų savybių, kurias reikėtų išsaugoti. Tokių ir istorinių pastatų
energinio naudingumo sertifikavimas suteiktų daugiau informacijos jų
naudotojams, leistų įvertinti energijos nuostolius ir skatintų ieškoti visų
įmanomų energijos taupymo būdų.

J. Zagorskas
Summary
In this paper the general problems of energetic refurbishment of historical buildings are adressed, innovative methods how to improove neregy
efficiency without changing the outlook of the building are given. The
article is prepared using Co2olBricks international Project research data
and presentations in projects international forums.

4. Pagal Vakarų Europos šalių praktiką energinio pastatų naudingumo
sertifikavimo sistema gali būti pradėta taikyti ir istoriniams pastatams,
tačiau reikalavimai turės atitikti pastato paveldosauginę vertę, kad nebūtų sunaikintas mūsų miestų unikalumas. Labiausiai tikėtina, kad tikrai
autentiškiems pastatams, kurie turi daug saugotinų savybių, energinio
efektyvumo lygį pakelti pavyks tik per vieną ar dvi kategorijas (6 pav.).

6 pav. Pastatų energinio efektyvumo padidinimo galimybės
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Urbanistinio paveldo apsauga:
nuo kritikos prie konstruktyvaus
bendradarbiavimo

niai – įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Kultūros ministerijos suformuotą nekilnojamojo kultūros paveldo, įrašyto į Kultūros
vertybių registrą, apsaugos nacionalinę politiką; metodiškai vadovauti ir
atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas.

Diana Varnaitė

Kultūros paveldo departamentas organizuoja konkrečių nekilnojamųjų
kultūros vertybių atskleidimą. Atskirais atvejais tai gali vykdyti savivaldybių paveldosaugos padaliniai ir kitos institucijos. Nekilnojamųjų kultūros
vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes, remiantis teisės aktais, nustato ir teritorijų ribas apibrėžia
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37;
2004, Nr. 153-5571) nurodytų institucijų sudarytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos.

Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos,
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, Lietuva
El. paštas varnaite@heritage.lt
Santrauka. Straipsnyje pateikiami Lietuvos Respublikos įsipareigojimai,
ratifikavus Europos architektūros paveldo apsaugos konvenciją. Apibūdinamas nekilnojamasis kultūros paveldas, aptariami Kultūros paveldo
departamento uždaviniai, funkcijos ir veikla, siekiant išsaugoti urbanistinį paveldą kaip vieną iš nekilnojamojo kultūros paveldo rūšių. Analizuojama urbanistinio kultūros paveldo sklaida Lietuvos teritorijoje, mažieji
miesteliai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planavimas kaip viena iš urbanistinio paveldo apsaugos priemonių, taip pat
specialiojo planavimo sprendinių pavyzdžiai.

Nekilnojamojo kultūros paveldo skirstymas,
urbanistinės vertybės
Nekilnojamasis kultūros paveldas skirstomas pagal sandarą ir pagal reikšmingumą, lemiantį vertingųjų savybių pobūdį. Vertingoji savybė – tai
kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.

Reikšminiai žodžiai: kultūros paveldas, urbanistinės vertybės, paveldo
problemos, paveldo sklaida, kultūros paveldo apsauga, specialieji planai.

Nekilnojamasis kultūros paveldas pagal sandarą yra:
pavienis objektas – vieta, statinys ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis
vertingųjų savybių;

Įvadas

kompleksinis objektas – kultūros paveldo objektų grupė, reikšminga savo
visuma;

Urbanistinis kultūros paveldas – viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo
rūšių. Tai reikšmingomis pripažintos istorinės miestų dalys (senamiesčiai),
miesteliai ir panašios vietos bei vietovės, skiriamos pagal tam tikrą reikšmingumą, lemiantį vertingųjų savybių pobūdį (bruožą). Kultūros paveldo
departamentas, vadovaudamasis teisės aktais, be kita ko, koordinuoja ir
atlieka šio paveldo apsaugą, jo apskaitą bei stebėseną. Analizuodamas
kylančias problemas ir siekdamas užtikrinti tinkamą urbanistinio paveldo
išsaugojimą, Kultūros paveldo departamentas organizuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planavimą siekdamas reglamentuoti reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą patikslintose
urbanistinių vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose.

vietovė – teritorija, pasižyminti istoriškai susiformavusiais ypatumais, visumos darna ir (arba) derme su gamtine aplinka ir kurioje yra kultūros
paveldo objektų.
Urbanistinėje vertybėje – kultūros paveldo vietovėje bendruoju atveju
saugomos istorinės, urbanistinės, architektūrinės, kultūrinės ir kraštovaizdžio vertybės, tai yra:
–– atitinkamu istoriniu laikotarpiu susiformavusi planinė ir erdvinė
miesto struktūra bei jos fragmentai, atitinkantys to meto
tradicinę socialinę ir ekonominę miesto sanklodą:
–– vietovės istorinio reljefo formos; gatvės, aikštės ir jų dangos;
–– miesto kvartalai su jiems būdingais žemės sklypais (posesijomis), jų dydis, forma ir pan.,
–– kvartalų sklypų užstatymas ir jo architektūra, gatvių išklotinės ir
statiniai, formuojantys būdingą kvartalų užstatymą;
–– išlikę priemiesčio dvarelių, rezidencijų ar palivarkų sodai,
parkai, jų fragmentai ir istoriniai želdynai, želdiniai bei mažosios
architektūrinės formos;
–– vietovėje esančios laidojimo ir kitos memorialinės vietos;
–– istoriniai, tradiciniai vietovardžiai ir gatvėvardžiai;
–– panoramos, užstatymo siluetai ir kt.;
–– vizualiniai ryšiai į/iš atskirų miesto dalių ar objektų ir pan.

Lietuva, 1999 mm. gruodžio 7 d. ratifikavusi Europos architektūros paveldo apsaugos konvenciją (Granada, 1985 m. spalio 3 d.), įsipareigojo užtikrinti architektūros paveldo apsaugą kaip esminį miesto ir kaimo vietovių planavimo tikslą visuose etapuose – tiek sudarant plėtros planus, tiek
suteikiant leidimus vykdyti darbus. Atsižvelgiant į šią Konvenciją svarbią
planavimo politikos dalį Lietuvoje turi sudaryti architektūrinio paveldo
konservavimas, rėmimas ir stiprinimas. Esminis veiksnys, užtikrinsiantis
architektūros, urbanistinio paveldo ateitį – tradicinių įgūdžių bei medžiagų taikymas ir darni plėtra.
Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią sudaro
praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai
susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija. Architektūrinis, urbanistinis paveldas yra kultūros paveldo sudedamoji dalis. Kultūros
paveldo departamentas yra ta organizacija, kurios svarbiausieji uždavi-

Vienos memorandume, kuris buvo priimtas Tarptautinėje konferencijoje
„Pasaulio paveldas ir šiuolaikinė architektūra – istorinio urbanistinio kraštovaizdžio valdymas“ ir 2005 m. pristatytas Pasaulio paveldo komiteto
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29-ajai sesijai, teigiama, kad gyvieji istoriniai miestai reikalauja tokios
miesto planavimo ir valdymo politikos, kuri esminį dėmesį skirtų istoriniam miesto autentiškumui ir vientisumui išsaugoti. Sprendimus dėl
intervencijos į istorinį urbanistinį darinį reikia išsamiai svarstyti, analizuoti susiformavusį erdvinį kontekstą, istorinės struktūros autentiškumą
ir vientisumą. Bet kuri struktūrinė intervencija privalo būti grindžiama
nuodugniu istorinio urbanistinio kraštovaizdžio, kaip vertybių ir svarbos
išraiškos, tyrimu ir analize. Aukštos kokybės architektūroje istorinėse vietovėse turi būti skiriamas deramas dėmesys esamam masteliui, ypač kai
kalbama apie pastatų apimtį ir aukštį. Svarbu, kad naujybės turėtų kuo
mažesnį tiesioginį poveikį svarbiems istoriniams dariniams. Urbanistinio
planavimo infrastruktūros paveldo zonoje turi būti naudojamos visos
priemonės, užtikrinančios pagarbą istorinei struktūrai, pastatų visumai
ir kontekstui, leidžiančios sušvelninti neigiamą transporto eismo ir automobilių poveikį.

Urbanistinio paveldo problemos
Nesant urbanistinio paveldo apsaugos reglamentų, aktyvi ūkinė veikla
žaloja kai kurių didžiųjų senamiesčių ar istorinių miestų dalių, miestelių
urbanistinį paveldą daugiau nei natūralūs fiziniai procesai. Mažieji miesteliai sudaro atskirą specifinę, nykstančio urbanistinio paveldo grupę.
Nyksta autentiški mediniai (ypač Žemaitijoje) ir mūriniai pastatai, nepatenkinama jų priežiūra, neišspręsti kultūros paveldo pastatų naudojimo
bei miestelių atgaivinimo, susieto su tradicinių amatų, verslo skatinimu,
klausimai.
Imkime pavyzdį, kaip atrodo saugotini miesteliai, nejautriai įsiskverbus
naujovėms į jų istorines centrines dalis:
1993-12-07 į Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašą
įrašyto Šilalės rajone esančio Kvėdarnos miestelio (unikalusis kodas kultūros vertybių registre 17094, kitas kodas – UV25) yra saugotina: gatvių
tinklas, aikštės planas, kapitalinio užstatymo fragmentas šioje apibrėžtoje teritorijoje (1 pav.). Dabartinė situacija pavaizduota 2 pav.

2 pav. Kvėdarnos miestelio vaizdai

Akivaizdžiai matyti, kad miestelis perkirstas nauja, jo mastelio neatitinkančia transporto magistrale, kuri turėjo aplenkti centrinę dalį.
Dar vienas Šilalės rajono miestelis – Laukuva, taip pat 1993-12-07 į Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašą įrašyta vietovė
(unikalusis kodas kultūros vertybių registre 17095, kitas kodas – UV26).
Čia saugotina: gatvių tinklas, aikštės planas ir tūrinė erdvinė kompozicija,
užstatymo fragmentas, miestelio panorama. Šios kultūros paveldo vertybės teritorija parodyta 3 pav. Dabartinis vaizdas pateiktas 4 pav.
Tai tik keli pavyzdžiai, kaip nesant tam tikro paveldosauginio reglamentavimo, naujovės gana drastiškai įsiterpia į istorines erdves, kurios po tokios
invazijos praranda savo autentišką vaizdą, savo tikrąją vertę.
Vertinga urbanistinio paveldo struktūra keičiama, žalojama ir dėl pastatų
tūrių sustambinimo, stambaus verslo objektų ar net kompleksų statybos
(5 pav.).
1 pav. Kvėdarnos miestelio urbanistinės vietovės teritorijos ribos
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3 pav. Laukuvos miestelio urbanistinės vietovės teritorijos ribos

5 pav. Kauno Naujamiesčio fragmentas

Urbanistinio paveldo sklaida Lietuvos teritorijoje
Be kitų Kultūros vertybių registre įregistruotų kultūros vertybių, 2012 m.
lapkričio 1 d. į Kultūros vertybių registro sąrašą įtrauktos 159 vietovės, iš
kurių:
1. Miestų, miestelių senamiesčiai, istorinės dalys:
–– Valstybės saugomos – 43.
–– Savivaldybių saugomos – 3.
–– Registruotos Kultūros vertybių registre – 65.
2. Gyvenvietės, kaimai:
–– Valstybės saugomi – 6.
–– Registruoti Kultūros vertybių registre – 42.

4 pav. Laukuvos miestelio vaizdai

Schemoje matyti Kultūros vertybių registro sąraše esančių urbanistinių
vietovių išsidėstymas mūsų šalies teritorijoje (6 pav.)
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Urbanistiniam paveldui iki 2012 m. lapkričio 1 d. yra parengta daug nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų.
2010 m. parengtas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu patvirtintas Vilniaus senamiesčio (Vilniaus istorinio centro, 1994 m. gruodžio 17 d. įtraukto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą,
16073, U1P) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas (7 pav.). Jame patikslinta pasaulio paveldo vertybės teritorija, jos plotas – 352,09 ha. Nustatytas vertybės apsaugos zonos plotas – 1912,24 ha. Teritorijos plotas,
kuris 1992 m. buvo apskaičiuotas rankomis pagal tuometines technines
galimybes, pasikeitė nedaug, nes, atsižvelgus į Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, teritorijos ribos buvo sutapdintos
su žemės sklypų ar jų dalių, kurie yra teisės objektai (registruotos nekilnojamojo turto kadastre), ribomis. Pasitelkus šiuolaikinę techninę įrangą,
ištaisytos ankstesnės paklaidos, teritorijos ribų lūžio taškai koordinuoti
LKS-1994 koordinačių sistemoje. Taip pat patikslinta žmogaus veiklos
neigiamą poveikį švelninanti tarpinė apsaugos (buferinė) zona. Kadangi
Vilniaus senamiesčio apsaugai gretimose teritorijose svarbiausias yra vizualinis aspektas, apsaugos zoną sudaro tik vizualinės apsaugos pozonis.
Plotas – 1912,24 ha.

6 pav. Urbanistinio paveldo sklaida Lietuvos teritorijoje

Kultūros ministro įsakymu patvirtinus ribas, pradėtas rengti Vilniaus senamiesčio paveldotvarkos projektas. Šiuo metu parengta esamos būklės
analizė, koncepcija ir rengiami sprendiniai, remiantis informacija, sukaupta atliekant esamos būklės analizę, t. y. surinktais duomenimis apie
planuojamoje teritorijoje esančią paveldo vietovę, parengtus apskaitos ir
apsaugos dokumentus, anksčiau atliktus tyrimus, istorine medžiaga. Prie
šio pasaulio paveldo objekto paveldotvarkos projekto rengimo prisideda
nemažas būrys specialistų, ekspertų, karštai diskutuojama, ieškoma optimalių sprendimų.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialieji planai
Siekiant užtikrinti tinkamą reikšmingomis pripažintų istorinių miestų dalių, jų senamiesčių, miestelių ir panašių vietų bei vietovių apsaugą, rengiami nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai įpareigoja Kultūros paveldo departamentą organizuoti
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų planavimą,
nustatantį teritorines apsaugos priemones, kai valstybė skelbia ar jau paskelbė saugomais kultūros paveldo vietoves.
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai – specialiojo
teritorijų planavimo dokumentai, rengiami pagal Nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo
taisyklėse nustatytus reikalavimus.
2005 m. įsigaliojus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymui,
Kultūros paveldo departamentas organizuoja ir finansuoja (atskirais
atvejais finansuoti turi teisę ir kitos organizacijos) šių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimą:
–– kultūros paveldo teritorijų ir apsaugos zonų ribų planai – ren
giami kultūros paveldo teritorijų, apsaugos zonų riboms nustatyti ar pakeisti;
–– paveldotvarkos projektai rengiami paveldosaugos reikalavimams ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemai nustatyti ar
pakeisti. Paveldosaugos reikalavimai šiuose planavimo dokumentuose, be kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų, taip
pat reglamentuoja žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą,
statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.

7 pav. Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano
pagrindinis brėžinys
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siekdami uždėti draudimą bet ką daryti. Pabrėžtina, kad Kultūros ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu patvirtintas Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei kiti
pirmiau minėti ribų planai tik patikslina vertybių teritorijų ir apsaugos
zonų ribas, bet neįteisina jokio griežto reglamentavimo.

Taip pat yra parengti šie urbanistinių vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai:
–– Kauno miesto istorinės dalies, vad. Žaliakalniu (22148, U31), teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas;
–– Kauno senamiesčio (20171, U15) teritorijos ir apsaugos zonos
ribų planas;
–– Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22149, U30),
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas (8 pav.);
–– Klaipėdos senamiesčio (16075, U17) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas;
–– Klaipėdos miesto istorinės dalies (22012, U16) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas;
–– Ukmergės senamiesčio (17116, U36) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas;
–– Rokiškio miesto istorinės dalies (17102, U33) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas;
–– Druskininkų miesto istorinės dalies (30185, U52) teritorijos ir
apsaugos zonos ribų planas;
–– Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos liekanomis (16943; U8)
teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas;
Patvirtinus teritorijų ribas, kitu etapu pradedami rengti paveldotvarkos
projektai.

Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritorijos ir apsaugos
zonos ribų plano rengimo metu istorinės raidos analizė parodė, kad buvusios teritorijos ribos turėjo būti peržiūrėtos apimant kiek didesnį arealą, nei
buvo nurodyta Kultūros vertybių registre pradėjus specialųjį planavimą.
Ribų išplėtimas užtikrina istoriškai susiklosčiusių Kauno Naujamiesčio
struktūrų išsaugojimą. Istorinė miesto dalis turi urbanistinį, architektūrinį
vertingųjų savybių pobūdį ir atsižvelgus į tai, kad miesto istorinės dalies
planinė, tūrinė ir užstatymo struktūra suformuota XIX a. – XX a. 1-ojoje
pusėje, vertinimo atskaitos tašku, t. y. kas yra istorinis, o kas ne, laikytinas
laikotarpis iki pirmosios Nepriklausomybės laikotarpio pabaigos. Autentiškumas ir vientisumas yra susieti su XIX a. – XX a. 1-osios pusės miestu su
kai kuriais vėlesniais intarpais. Greta Naujamiesčio esančiose teritorijose
susiformavo vertingos urbanistinės struktūros, kompleksai, pastatų grupės, kurios atspindi tam tikrų laikotarpių Kauno miesto plėtrą, jo vystymąsi.
Prijungti jas prie vertybės teritorijos buvo tikslinga dėl organiškos jų sąsajos su Naujamiesčio reiškiniu. Pvz., po 1860 m. susiformavusi teritorija tarp
geležinkelio stoties ir anksčiau urbanizuotos dalies (pagal 1847 m. planą)
yra neatsietina nuo Kauno gubernijos laikotarpio raidos etapo. Be to, gretimose buvusiai vertybei teritorijose matoma didelė plėtros interesų raiška,
kuri ne visuomet palanki kultūros paveldo vertybei. Todėl, siekiant užtikrinti vertingos urbanistinės struktūros ir atskirų vertingų objektų išsaugojimą,
buvo tikslinga praplėsti neigiamą kultūros vertybės teritorijos ir žmogaus
veiklos poveikį švelninančios apsaugos zonos ribas.

Trūkstant asignavimų iš biudžeto, 2008 m. projektai pradėti rengti, bet
darbai pristabdyti kai kurių urbanistinių objektų teritorijos ir apsaugos
zonos ribų specialiųjų planų, kurie, gavus pakankamai lėšų, bus rengiami toliau jau kartu su paveldotvarkos projektais. Tai: Telšių senamiesčio
(17113, U32), Kėdainių senamiesčio (16074; U35), Šilutės miesto istorinės
dalies (12331; U45), Rusnės miesto istorinės dalies (2933; U46), Rusnės
miesto dalies, vad. Skirvytėle (10304, U47).
Kaip parodė praktika, vienu metu rengti teritorijos ir apsaugos zonos ribų
planus bei paveldotvarkos projektus yra tikslingiau ir ekonomiškiau. Kaip
sakoma, iš klaidų mokomasi, taigi dabar pradedami rengti iškart abiejų
tipų urbanistinių vietovių pirmiau minėti specialieji planai. Tikslinamos
teritorijų bei apsaugos zonų ribos ir nustatomi paveldosaugos reikalavimai bei konkrečių tvarkymo priemonių sistema vertybių teritorijose ir jų
apsaugos zonose.
2011 m. pradėti rengti Preilos, Pervalkos, Nidos, Juodkrantės, Smiltynės gyvenviečių, Palangos miesto istorinės dalies teritorijų ir apsaugos
zonų ribų planai kartu su paveldotvarkos projektais, kuriuose nustatytais
sprendiniais bus ne tik patikslintos ribos, bet ir užtikrintas vertybės ir jos
teritorijos išsaugojimas, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimas.
Savivaldybėse derinant ribų planus tokių urbanistinių vertybių, kaip Klaipėdos senamiestis, Klaipėdos miesto istorinė dalis, Kauno miesto istorinė
dalis, vad. Naujamiesčiu, vyko daug diskusijų, sulaukta priekaištų, kad patikslinus ir atskirose vietose praplėtus teritorijų bei apsaugos zonų ribas,
atsiranda neaiškumų, kaip bus elgiamasi naujai prijungtuose plotuose,
kol neįteisinti taikytini paveldosaugos reikalavimai. Architektai, projektuojantys ir besirengiantys projektuoti minėtose teritorijose, nerimavo,
kaltino Kultūros paveldo departamentą ir specialiųjų planų rengėjus,

8 pav. Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritorijos ir apsaugos
zonos ribų plano pagrindinis brėžinys
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URBAN HERITAGE: FROM THE CRITICISM TO
CONSTRUCTIVE COOPERATION

Toks sprendimas (8 pav.) sulaukė kai kurių Kauno miesto architektų nepritarimo, bet po diskusijų specialiojo plano sprendiniuose pasiūlytos ribos
buvo patvirtintos. Neatidėliojant buvo pradėtas rengti paveldotvarkos
projektas, pakvietus ekspertus, kitus specialistus ir suinteresuotus asmenis planavimo metu teikti konsultacijas, siekiant atrasti optimalius sprendimus, kartu išlaikant pagarbą istorinės struktūros vientisumui ir pastatų
autentiškumui.

D. Varnaitė
Summary
This Article outlines the commitments of the Republic of Lithuania following the ratification of the Convention for the Protection of Archaeological Heritage of Europe. It describes immovable cultural heritage. It
also addresses the objectives, functions and activities of the Cultural
Heritage Department aimed at preserving urban heritage as part of
immovable cultural heritage. Furthermore, the dissemination of urban
cultural heritage within the territory of Lithuania and related problems
are addressed, and the situation in small towns is reviewed. The Article
also describes special planning for the protection of immovable cultural
heritage as one of the measures used to protect urban heritage and provides some examples of special planning solutions.

Siektina kiekvienu konkrečiu atveju, rengiant urbanistinio paveldo specialiojo planavimo dokumentus, kruopščiai išanalizuoti erdvinį seno ir
naujo kontekstą ir priimti tinkamus sprendimus.

Apibendrinimas
Nesant urbanistinio paveldo apsaugos reglamentavimo, aktyvi ūkinė
veikla, nejautriai įsiskverbus naujovėms, žaloja kai kurių didžiųjų senamiesčių ar istorinių miestų dalių, miestelių urbanistinį paveldą daugiau
nei natūralūs fiziniai procesai. Parengti nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos specialieji planai tiksliai apibrėžia vertybių teritorijas, nustatys apsaugos zonas ir reglamentuos veiklą jose, užtikrins architektūros,
urbanistinio paveldo ateitį, darnią jo plėtrą, kuri nekenks vertingosioms
savybėms ir užtikrins šio paveldo išlikimą ateities kartoms. Siekiamybė –
parengti visų urbanistinių vertybių specialiuosius planus. Deja, lėšų, skiriamų šiam paveldotvarkos klausimui, trūkumas lėtina specialiojo planavimo procesą.
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BESITRAUKIANČIŲ MIESTŲ FENOMENAS: ERDVINĖS STRUKTŪROS POKYČIAI, REVITALIZACIJOS
PRINCIPAI IR VYSTYMO GALIMYBĖS

niausiai ekonominių sunkumų laikotarpiu patiria didžiulį ir daugiau nei
keletą metų trunkantį gyventojų skaičiaus mažėjimą (Wiechmann 2006,
2007; Liebmann 2006; Herz 2006; Oswalt et al. 2007; Hollander et al. 2009;
Florentin 2011 ir kt.).
Besitraukiančių miestų fenomenas, jo priežastys ir situacija Europoje,
taip pat ir Lietuvoje, yra šio straipsnio objektas. Pagrindiniai tyrimo uždaviniai – nustatyti Lietuvos miestų plėtros (susitraukimo) tendencijas,
išnagrinėti Lietuvos miestų bendrųjų planų sprendinius besitraukiančių
miestų reiškinio fone, suformuoti naują požiūrį į miesto vystymąsi, ieškant vidinių teritorinių rezervų ir optimizuojant kokybinius miesto urbanistinės ir erdvinės struktūros parametrus.

Sigitas Čereškevičius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Urbanistikos katedra
Pylimo g. 26 / Trakų g. 1, LT-01132 Vilnius, Lietuva
El. paštas: sigitas.cereskevicius@gmail.com; urbkat@vgtu.lt
Santrauka. Miestai – savotiškas visuomenės vystymosi veidrodis, kuriame atsispindi žmonijos išsivystymo lygis, ekonominis valstybės potencialas, pasiekimai, socialiniai reiškiniai ir problemos. Straipsnio tikslas – atskleisti paskutinių dviejų dešimtmečių išsivysčiusių šalių miesto
vystymosi praktikoje įsivyraujančias tendencijas – didelį gyventojų
skaičiaus mažėjimą (besitraukiančių miestų fenomeną), atskleisti šio
reiškinio priežastis. Autorius pateikia Lietuvos demografinę ir miestų
statistiką, parengtų Lietuvos miestų bendrųjų planų sprendinių analizę
besitraukiančių miestų kontekste, įrodydamas šių sprendinių neatitiktį
susiklosčiusioms ekonominėms sąlygoms, esant neigiamai demografinei
situacijai. Pateikiama Europos patirtis plėtojant miestus pagal darniųjų
miestų sampratą, suvokiant būtinybę prisitaikyti prie kintančių socialinių
ir ekonominių sąlygų. Suformuluotos strateginės urbanistinių struktūrų
transformacijų bei Lietuvos Respublikos urbanistinį projektavimą ir teritorinį planavimą reglamentuojančių dokumentų tobulinimo nuostatos.

Besitraukiančių miestų reiškinio priežastys
Besitraukiančių miestų tendencijos pastebimos daugelyje pasaulio ir Europos miestų, ypač jos sustiprėjo po 1990 m. Rytų Europos miestuose.

Reikšminiai žodžiai: besitraukiantys miestai, urbanistinė struktūra, globalizacija, transformacijos, urbanistinis projektavimas, planavimas, plėtros valdymas, tvari urbanistinė plėtra.

1 pav. Gyventojų skaičiaus mažėjimą patyrusių miestų skaičius Vakarų šalyse
1950–2000 m. (Oswalt 2007)

Pagrindinės priežastys, davusios stiprų impulsą besitraukiantiems miestams atsirasti yra:

Įvadas

–– poindustrinių miestų profilio kaita iš pramoninių į paslaugų ir
aptarnavimo sferą;
–– suburbanizacijos procesas;
–– ekonominės ir finansų krizės;
–– ekologinės katastrofos;
–– politiniai sprendimai dėl gyvenviečių perkėlimo, gyventojų iškeldinimo ir t. t.
Pramoninių miestų profilio kaita, ypač Rytų Europos miestuose, sukelta
Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir jos įtakos praradimo. Ekonominės konkurencijos sąlygomis daugelis Rytų Europos pramonės įmonių savo produkcija nesugebėjo konkuruoti su Vakarų Europos įmonėmis: mažino
jos kiekius ar visiškai bankrutavo. Dešimtys tūkstančių miesto gyventojų
neteko darbo. Dalis jų verslą pradėjo paslaugų ir aptarnavimo sferoje, o
nemažai dirbančiųjų buvo priversti emigruoti į Vakarų Europos šalis.

Miestai – savotiškas visuomenės vystymosi veidrodis. Jame atsispindi
žmonijos išsivystymo lygis, ekonominis valstybės potencialas, teigiami
ir neigiami socialiniai reiškiniai, tradicijos, kultūros ir mokslo pasiekimai.
Kiekvienas miestas yra skirtingas. Daugumą miestų galima apibrėžti kaip
unikalius pagal susiklosčiusią erdvinę struktūrą ar funkcinę sandarą, vystymąsi lemiančius veiksnius ar plėtros mastus, susiklosčiusius socialinius
reiškinius, vyraujančias vystymosi tendencijas ir t. t. Pagal skirtingas vystymosi charakteristikas miestai gali būti priskirti vienoms ar kitoms charakteringoms grupėms.
Pagal vystymąsi lemiančius veiksnius ir augimo tempus miestus galima
skirstyti į (Genske et al. 2006):
–– augančius – besiplečiančius (angl. expanding cities);
–– besitraukiančius – nykstančius (angl. shrinking cities);
–– darnius (angl. sustainable cities).
Nors urbanizacijos procesai pasaulyje turi aiškią tendenciją – plėtotis, o
augantys miestai ir ateityje išliks dominuojanti grupė, tačiau paskutinių
kelių dešimtmečių ypač išsivysčiusių pasaulio šalių miestų raidoje pastebimas vystymosi tempų lėtėjimas bei didžiulis gyventojų skaičiaus
mažėjimas. Šį reiškinį tyrinėję daugelis žinomų urbanistų įvardija kaip
besitraukiančių miestų fenomeną, kurį apibendrintai galima būtų nusakyti taip: tai tankiai apgyvendintos urbanizuotos vietovės, kurios daž-

Dalis miestų pasiturinčių gyventojų, taip pat jaunos šeimos, turėjusios
nuolatinį darbą ir galėjusios pasinaudoti bankų kreditais, statėsi savo
būstus priemiesčių gyvenvietėse. Tokiu būdu natūraliai vyko miesto gyventojų gyvenamosios vietos kaita, dar labiau mažinusi miestų gyventojų skaičių (suburbanizacijos procesas). Šį procesą gilino tuo metu sparčiai
plintanti kompiuterizacija, internetinis verslas ir automobilizacijos lygio
kilimas, vis labiau „atrišantys“ darbo ir gyvenamosios vietos atstumo pri-
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klausomybę.
Ekonominės ir finansinės krizės, tarp jų pasaulinė 2008–2011 m. krizė,
skaudžių pasekmių sukėlė daugelyje valstybių. Ypatingų ekonominių ir
finansinių sunkumų Europoje patyrė Graikija, Ispanija, Italija, Rytų Europos valstybės, tarp jų ir Lietuva: didėjantis nedarbas, mažėjančios pajamos vertė žmones ieškoti darbo labiau pasiturinčiose valstybėse.
Ekologinės katastrofos, politiniai sprendimai dėl gyvenviečių perkėlimo
ir ypač pirmiau minėtos priežastys sudarė miesto gyventojų mažėjimo
prielaidas, realias besitraukiančių miestų atsiradimo sąlygas. Daugumą
išsivysčiusių šalių miestų pastarųjų kelių dešimtmečių ekonominių procesų fone galima būtų priskirti prie besitraukiančiųjų.

3 pav. Gimstamumas Lietuvoje (tūkst. žm.) (Gimstamumas... Lietuvos statistikos
departamentas)

Lietuvos miestai ir demografinė situacija
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 1989–2011 m. beveik visuose Lietuvos miestuose, didesniuose nei 10 tūkst. gyventojų (išskyrus
Gargždus, Kretingą ir Garliavą), gyventojų skaičius sumažėjimą.

4 pav. Tarptautinė migracija Lietuvoje (tūkst. žm.) (Tarptautinė... Lietuvos
statistikos departamentas)

2 pav. Gyventojų skaičius Lietuvoje (tūkst. gyv.) (Gyventojų sudėtis. Lietuvos
statistikos departamentas)

Per du dešimtmečius Lietuva neteko 649,4 tūkst. gyventojų. Realūs skaičiai turėtų būti dar įspūdingesni. Panagrinėjus statistinius duomenis
atskirais dešimtmečiais, ryškėja grėsminga tendencija (2 pav.): Lietuvos
gyventojų skaičiaus mažėjimo mastai ypač išaugo per antrąjį nagrinėjamo laikotarpio dešimtmetį (2001–2011 metus) ir siekia net 12,46 %, o
per 1991–2001 metų laikotarpį gyventojų sumažėjo 5,81 %. Per antrąjį
dešimtmetį ypač daug gyventojų neteko kaimo gyvenvietės – 11,9 %, kurios santykinai beveik prisivijo miesto gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijas – 12,73 %. Pažymėtina, kad 1991–2001 m. gyventojų miestuose
sumažėjo 7,62 %. Akivaizdu, kad ir taip neigiamą Lietuvos demografinę
situaciją dar labiau sukomplikavo 2008–2011 m. ekonominė krizė.

5 pav. Senatvės lygis Lietuvoje (%) (Gyventojų sudėtis. Lietuvos statistikos
departamentas)

Natūrali Lietuvos gyventojų kaita (skirtumas tarp gimstančiųjų ir mirštančiųjų skaičiaus) išlieka neigiama, nors gimstančiųjų kiek padaugėjo nuo
2006 m. Susirūpinimą kelia dideli emigrantų srautai. Aukščiausias emigracijos lygis pasiektas 2010 m., kai iš Lietuvos išvyko per 83 tūkst. žmonių (4 pav.). Nors emigrantų skaičius 2011 m. sumažėjo (siekė 54 tūkst.), o
imigravusių žmonių padaugėjo, vis dėlto išlieka gana aukšto lygio neigiama neto migracija (minus 38 178 žmonės 2011 m.). Esant mažam gimstamumui ir dideliems darbingo amžiaus žmonių emigracijos srautams,
natūralu, kad Lietuvos visuomenė grėsmingai sensta (5 pav.). Pastebimas tolygus santykinis vyresnių nei 60 metų žmonių skaičiaus didėjimas
nuo 1989 m. Tuomet jis sudarė 12,6 %, o 2011 m. šis rodiklis pasiekė net
23,2 %.

Lietuvos demografinė situacija ateityje dar labiau blogės, pažvelgus
į gimstamumo rodiklius (3 pav.), tarptautinės migracijos tendencijas
(4 pav.) ir Lietuvos gyventojų senėjimo procesą (5 pav.).
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Bendros neigiamos demografinės tendencijos Lietuvoje daro tiesioginę
įtaką ir miestų vystymuisi. 1989–2011 m. gyventojų Vilniuje sumažėjo
beveik 52 tūkst. žmonių, o tai sudarė 8,98 % 1989 m. buvusio gyventojų
skaičiaus, Kaune sumažėjo atitinkamai per 102 tūkst. gyventojų (24,4 %),
Klaipėdoje – apie 40 tūkst. gyventojų (19,71 %), Šiauliuose – 36 tūkst.
gyventojų (24,66 %), Panevėžyje – 26,5 tūkst. gyventojų (20,95 %) (6 ir
7 pav.).

tų BP sprendiniais. Analizei parinkti dešimt miestų, priskirtinų įvairioms
kategorijoms pagal administracinį statusą ir dydį, leido daryti kai kurias
apibendrinamąsias išvadas.
Analizuojamų miestų BP sprendiniai numatė nors optimistinės, bet minimalios plėtros scenarijus. Atsižvelgus į miestų plėtros tendencijas ikiprojektiniu laikotarpiu ir įvertinus Lietuvos teritorijos bendrojo plano
sprendiniuose numatytus galimos nagrinėjamų miestų plėtros scenarijus: statusą ir rangą, urbanistinės ir ūkinės plėtros prioritetus ir apimtis,
gyventojų skaičiaus augimas 10 metų sprendinių galiojimo periodui numatytas nuo 1,5 % Jurbarke iki 15,4 % Panevėžyje (1 lentelė).
1 lentelė. Prognozuojamas miestų bendrųjų planų sprendinių gyventojų skaičiaus
pokytis (parengta pagal atitinkamų miestų teritorijų bendrojo plano sprendinius
2008–2012)
Jurbarkas
Švenčionėliai
Anykščiai
Rokiškis
Gelgaudiškis
Jieznas
Utena
Daugai
Šiauliai
Švenčionys
Panevėžys

6 pav. Gyventojų skaičius miestuose 1989–2011 m. (tūkst. žm.) (Gyventojų sudėtis.
Lietuvos statistikos departamentas)

Daugumą Lietuvos miestų kaip ir daugumą išsivysčiusių Europos šalių
miestų galima įvardyti besitraukiančiais. Pagrindinės priežastys, lėmusios didžiulį miestų gyventojų skaičiaus mažėjimą per 1991–2011 metus,
yra tapačios Europos miestams: pramonės įmonių uždarymas, persikėlimas gyventi į priemiestines gyvenvietes, ekonominės krizės sukeltas
nedarbas ir mažėjančios pajamos. Globaliame pasaulyje išsivysčiusių šalių miestai turi būti pasirengę spręsti problemas, susijusias su neigiama
demografine situacija.

+15 %
+1,6 %
+2,5 %
+3,2 %
+3,3 %
+5,1 %
+5,2 %
+5,9 %
+6,2 %
+8,9 %
+15,4 %

Pažymėtina, kad kuo aukštesnis administracinis miesto rangas, tuo didesnis numatytas jo gyventojų skaičiaus augimas: miestuose – regiono
centuose 8,9 %, miestuose – rajono centruose – 4 %, kituose miestuose –
3,9 %. Vidutiniškai nagrinėjamų miestų sprendiniuose numatytas 5,3 %
gyventojų prieaugis.
Teritorinė nagrinėjamų miestų plėtra planuojamiems laikotarpiams numatyta gana didelė: vidutiniškai – 44,7 %, iš to skaičiaus regioninių centrų – 50,6 %, rajoninių centrų – 37 %, kitų miestų – 31,4 % (neįskaičiavus
išskirtinių Daugų miesto BP sprendinių, kurie numatė net 103,5 % teritorinę plėtrą (2 lentelė). Tokia didelė plėtra numatyta dėl prijungiamų prie
miesto urbanizuotų priemiestinių teritorijų.
2 lentelė. Miestų bendruosiuose planuose numatyta teritorinė miestų plėtra
skaičiuojamajam laikotarpiui (parengta pagal atitinkamų miestų teritorijų
bendrojo plano sprendinius 2008–2012)

7 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis miestuose per 1989–2011 m. (%) (Gyventojų
sudėtis. Lietuvos statistikos departamentas)

Gelgaudiškis
Šiauliai
Jurbarkas
Anykščiai
Jieznas
Rokiškis
Švenčionys
Švenčionėliai
Utena
Daugai

Lietuvos miestų teritorijų bendrųjų planų (toliau – BP)
sprendiniai besitraukiančių miestų reiškinio kontekste
Miestų vystymosi perspektyvos juridinius pagrindus įgauna patvirtinus
miestų teritorijų bendrųjų planų sprendinius. Šios analizės rezultatai apibrėžti UAB „Urbanistika“1 per 2005–2010 metų laikotarpį parengtų miesUAB „Urbanistika“ – viena didžiausių Lietuvos projektavimo įmonių, kurios specializacija – teritorijų planavimas ir miestų projektavimas. 2005–2010 m. bendrovė parengė 35-ių apskričių, rajonų
savivaldybių ir miestų teritorijų bendruosius planus. Šiuo periodu straipsnio autoriui teko vadovauti įmonei, bendrųjų planų rengimo metodikai, kontroliuoti miestų plėtros projektus, pačiam
juos rengti.

1
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0%
8,3 %
22,4 %
26,9 %
32,9 %
44,8 %
53,9 %
61,2 %
92,9 %
103,5 %

pastangos suderinti ekonominį miesto augimą ir socialinę pažangą, taupiai vartojant gamtos išteklius, nekeliant grėsmės ekologinei pusiausvyrai ir sveikai aplinkai. Visa tai pasiekti neįmanoma be gyventojų iniciatyvų, bendruomenės konstruktyvumo ir aktyvumo.

Dėl įvardytos priežasties santykiškai didelė teritorinė plėtra numatyta
Utenoje (92,9 %), Švenčionėliuose (61,2 %), Švenčionyse (53,9 %). Deja,
tenka pripažinti, kad dalies miestų teritorinės plėtros mastai bei kryptys,
nustatytos BP sprendiniuose, nėra objektyviai pagrįstos miestų augimo
logika, o „pakoreguotos“ vietos savivaldybių politikų ir už jų stovėjusių
įtakingų verslininkų interesų įtakos.

Išsivystę Europos regionai ir jų miestai, susiduriantys su demografinėmis
problemomis, visų pirma veiksmingai išnaudoja esamas miesto teritorijas, taikydami įvairias urbanistines priemones nuo užstatymo sutankinimo iki visiškos atskirų miestų zonų konversijos. Viena veiksmingiausių
priemonių – racionaliai išnaudoti apleistas miesto teritorijas: buvusius
pramonės rajonus, nepatrauklius gyvenamuosius kvartalus, degradavusių želdynų plotus. Vienas iš tokių pavyzdžių – Helsinkio miesto (Suomija)
Kalasatama rajono projektas (8 pav.).

Realiausius ir kartu nerealius miestų plėtros prognozės mastus rodo gyvenamųjų teritorijų plėtra (3 lentelė).
3 lentelė. Miestų bendruosiuose planuose numatyta gyvenamųjų teritorijų
plėtra skaičiuojamajam laikotarpiui (parengta pagal atitinkamų miestų teritorijų
bendrojo plano sprendinius 2008–2012)
Švenčionėliai
Rokiškis
Gelgaudiškis
Švenčionys
Daugai
Panevėžys
Jurbarkas
Anykščiai
Utena

21,4 %
27,4 %
28,8 %
32,3 %
33,2 %
50,8 %
51,2 %
57,7 %
61,4 %

Reikia pripažinti, kad numatyta didesnė nei 50 % teritorijų plėtra dešimties metų skaičiuojamajam periodui yra nepagrįstai didelė: regioniniuose
centruose – 56,1 %, rajonų centruose – 42,2 %, o kituose miestuose –
27,8 % (vidutiniškai 40,5 %). Santykinai didelė siūloma gyvenamųjų teritorijų plėtra nulemta ne tiek jų poreikio užtikrinti augantį perspektyvinį
gyventojų skaičių, kiek pagerinti miesto gyventojų gyvenimo komfortą,
didinant naudingo gyvenamojo ploto normą gyventojui nuo esamų
20,8–28,7 iki 30,6–31,6 kv. m. Pastarieji perspektyviniai rodikliai yra ne
kas kita kaip 2005 ir 2007 metų ES valstybių naudingo gyvenamojo ploto,
tenkančio vienam gyventojui, vidurkiai. Vadinasi, Lietuvos miestams nustatytas tikslas ES 2005 (2007) metų naudingo gyvenamojo ploto vidurkį
pasiekti skaičiuojamojo periodo pabaigoje 2017 (2020) metais – yra per
daug optimistinis, nerealus.
Miestų BP sprendinių rengimo periodu (2006–2008 m.) siūloma miestų
plėtra atrodė optimali ir reali. Šių dienų besitraukiančių miestų kontekste
ir vis dar vykstančios ekonominės ir finansų krizės akivaizdoje teritoriniai
miestų plėtros rodikliai akivaizdžiai per aukšti. Būtina formuoti naują požiūrį į miesto vystymąsi: miestai privalo ieškoti vidinių teritorinių rezervų,
optimizuodami kokybinius urbanistinės ir erdvinės miesto struktūros parametrus, o ne plėstis į išorę. Miestų (rajonų) savivaldybių administracijos, siekdamos optimaliai ir racionaliai išnaudoti biudžetines lėšas miesto
plėtrai, privalo parengti miestų BP sprendinių papildymus, kuriuose būtų
numatytos prioritetinės (pirmosios eilės) teritorinės plėtros zonos ir svarbiausi miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros objektai.

8 pav. Kalasatama rajono Helsinkyje (Suomija) konversija (Kalasatama 2005)

Vakarų Europos patirtis plėtojant miestus pagal tvarių
miestų scenarijus

Projekte numatyta pramoninės teritorijos konversija į mišrios paskirties
teritoriją: gyvenamieji kvartalai, verslo, rekreacijos, kultūros, sveikatos
subjektai. Teritorija erdviškai ir funkcionaliai sujungiama su Helsinkio
centru, gerai organizuotas susisiekimas (metro, tramvajus, pėsčiųjų ir
dviračių takų tinklas), išplėtojama miesto viešųjų erdvių sistema, siūlomi
įvairūs būsto tipai.

Išsivysčiusių šalių specialistai ir politikai suvokia būtinybę prisitaikyti prie
kintančių socialinių ir ekonominių sąlygų bei siekti, kad miestai vystytųsi pagal tvarių miestų scenarijus. Miesto ir jo sistemų tvarioji plėtra – tai

Patraukliomis į miesto urbanistinį audinį išradingai integruotomis struktūromis tampa net buvusios miesto periferinės sunkiosios pramonės zonos (9 pav.).
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9 pav. Belval-Ouest pramoninės zonos konversija (Liuksemburgas)
(Belval-Ouest 2002)
11 pav. Lietaus vandens surinkimo sistemos Leinefelde (Experiencing 1994–2008)

Pagrindiniu urbanistinės koncepcijos akcentu siūlomos dvi 90 metrų
aukščio krosnys – istorinio pramoninio paveldo objektai, šalia kurių formuojama pagrindinė viešoji erdvė. Buvusi pramoninė zona konvertuojama į daugiafunkcį mokslo ir kultūros centrą su gyvenamaisiais kvartalais.
Tinkamai išryškintas vietos identitetas, tiksliai parinktos funkcijos, įdomūs architektūriniai sprendimai periferinę zoną daro itin patrauklią.
Įdomių pasiūlymų, kaip atgaivinti Rytų Vokietijos pramoninius miestus,
teikia Vokietijos architektai ir urbanistai, būtent kaip regeneruoti senus
nepatrauklius masinius gyvenamuosius rajonus (Dresdenas, Leipcigas,
Leinefelde ir kt.). Po Vokietijos susivienijimo Rytų Vokietijos pramonės
įmonėms praradus konkurencingumą, masinis darbo vietų skaičiaus
mažinimas paskatino emigraciją ir urbanistinę miestų degradaciją. Tokia
situacija susidarė ir Leinefelde. Jame gyvenamieji rajonai tapo pustuščiai,
nepatrauklūs gyventi. Kompleksinė gyvenamųjų rajonų regeneracija leido Leinefelde pasiekti naują gyvenimo kokybę (10–13 pav.).

12 pav. Erdvė prie gyvenamųjų namų Leinefelde (Experiencing 1994–2008)

10 pav. Daugiabučių kiemai Leinefelde (Vokietija) po rajono regeneracijos
(Experiencing 1994–2008)
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14 pav. BerlinTempelhof – ateities miesto kūrimo vizija
(Ecological Urbanism 2010)

13 pav. Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos pavyzdžiai Leinefelde
(Experiencing 1994–2008)

Naujos, drąsios idėjos gali būti plėtojamos ir istoriniuose Europos miestuose. Čia, siekiant suderinti kultūrinį ir dvasinį visuomenės palikimą ir
modernius poreikius, reikia ypatingo atsakingumo ir profesinės kompetencijos. Vienas tokių strateginių pasiūlymų – Berlin Tempelhof – ateities
miesto kūrimo vizija (14 pav.).
Pasiūlymo pagrindas – sudaryti žmonėms galimybę laisvai prisidėti prie
miesto plėtros, siekti bendrų interesų, pasireikšti kūrybiškai, formuojant
miesto architektūrines ir menines erdves bei formas.
Tvaraus miesto kūrimo idėjų realizavimas ypatingų ir inovatyvių sprendimų sulaukė ekologiškų miestų (ekopolių) kūrimo praktikoje, kuriems
būdingas:
–– taupumas (saikingumas);
–– autonomiškumas, savęs apsirūpinimas energiniais ir kitais ištekliais;
–– maisto produktai, auginami pačiuose miestuose;
–– pagrindiniai energijos šaltiniai – saulė ir vėjas;
–– aplinkos tausojimas;
–– plečiamas visuomeninis transportas, plėtojami dviračių ir pėsčiųjų takų tinklai;
–– gyvenimo, darbo, poilsio aplinkos komfortas;
–– miesto intelektualumas.
Šiais principais paremti projektai Saulės gyvenvietės Maljorkoje (Ispanija),
8 km šiauriau Palmos miesto Baleariko saloje (15 pav.), Saulės miestas LinzPichling (Austrija) (Breuste et al. 2007), miestai Arabų Emyratuose ir kiti.

15 pav. Saulės gyvenvietė ParcBIT Maljorkoje (Ispanija) (Saulės 1994)

Įdomus pasiūlymas realizuotas Madride (Ispanija) – ekobulvaras. Tai
miesto dalies mikroklimato regeneravimo, oro valymo ir drėkinimo įrenginiai su žaliaisiais erdviniais miesto kanalais (16 pav.).
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–– Užstatymo pobūdį.
–– Deformacijų pobūdį ir mastą.
–– Fizinio ir moralinio susidėvėjimo lygį.
Ypatingą reikšmę formuojant bendrą miesto urbanistinę struktūrą turi
centrinė miesto dalis, kurios transformacijos yra:
–– Glaudžiai susietos su likusių miesto struktūrinių dalių pokyčiais ir
būtinos formuojant bendrą erdvinę miesto struktūrą bei užtikrinant išskirtinį socialinį, dvasinį ir funkcinį miesto centro statusą
bei kompozicinį vaidmenį.
–– Sukeltos centrinės dalies vidinių pokyčių, išnaudojant teritorinius rezervus: konvertuojant apleistas pramonines zonas, modernizuojant morališkai ir fiziškai nusidėvėjusius gyvenamuosius
kvartalus, tiesiog tankinant užstatymą.
–– Būtinos, integruojant centrinę miesto dalį į bendrą vystomo
miesto gatvių tinklą, optimizuojant periferinių miesto rajonų ir
centrinės dalies susisiekimą (stambesnių gatvių sankirtų įrengimas, gatvių praplėtimas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas).
Optimizuojant erdvinę miesto struktūrą ir siekiant atgaivinti centrines
miesto dalis svarbu:
–– Taupumas (saikingumas).
–– Autonomiškumas, savęs apsirūpinimas energiniais ir kitais ištekliais.
–– Miesto urbanistinės struktūros transformacijos, diegiant naujas
technologijas, taikant ekologiškus sprendimus.
–– Maisto produktai auginami pačiuose miestuose.
–– Pagrindiniai energijos šaltiniai – saulė ir vėjas.
–– Aplinkos tausojimas.
–– Plečiamas visuomeninis transportas, plėtojami dviračių ir pėsčiųjų takų tinklai.
–– Gyvenimo, darbo, poilsio aplinkos komfortas.
–– Miesto intelektualumas.
–– Sukurti ekonomiškai konkurencingą miestą, skatinti verslus, kooperaciją, subalansuoti pasiūlą ir paklausą.

16 pav. Ekobulvaras Madride – miesto mikroklimato regeneravimo įrenginiai
(Ispanija) (Ekobulvaras)

Ekologiškų miestų ar miestų pagal tvaraus miesto sampratą pavyzdžių
yra pakankamai. Tokių miestų projektavimo klausimai – aktuali tema, kurią vertą nagrinėti atskirai. Šiems klausimams vis daugiau dėmesio skiria
ne tik atskiri architektai urbanistai ar atskiros valstybės, bet ir ES politinės
struktūros. ES regionų komiteto Kopenhagos deklaracijoje „Gražūs, ekologiški, pažangūs ir įtraukūs miestai“ (ES regionų... 2012) siūloma:
–– Kurti ekologiškesnius ir gražesnius miestus, nedarančius po
veikio klimatui, taupiai vartojančius energiją, našios gamybos
miestus.
–– Siekti miestų ir natūralios aplinkos pusiausvyros, išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą.
–– Geriau integruoti miestus ir regionus, sudaryti sąlygas darniam
mažų ir vidutinio dydžio miestų tinklui, tokiu būdu išvengiant
miestų driekos.
–– Parengti tikrą Europos ateities miestų politiką.

Miesto atgaivinimo sėkmė susideda iš istorinės, dvasinės, socialinės, gyvenimo kokybės, fizinės verčių respektavimo ir jų tarpusavio sąveikos,
kokybiškai valdant miesto planavimo procesus.

Išvados
1.

Miestų urbanistinių struktūrų transformacijų strategija
Miestas – gyvas organizmas, kurio forma ir struktūra nuolatos kinta dėl
įvairių objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Nustatant miesto ir atskirų jo
dalių urbanistinės struktūros formavimosi ypatumus, būtina įvertinti:
–– Esamo užstatymo laiką ir mastą.
–– Planinės struktūros savitumą, urbanizuotų ir gamtinių teritorijų
dermę.
–– Kultūros vertybių lygį ir mastą.
–– Kompozicinį erdvinės struktūros raiškumą, vizualinių ryšių sistemą.

2.

30

Paskutinių kelių dešimtmečių laikotarpiu išsivysčiusių pasaulio šalių
miestų raidoje pastebima, kad labai mažėja gyventojų. Šį reiškinį
urbanistikos specialistai įvardijo besitraukiančių miestų fenomenu
(angl. shrinking cities). Šis reiškinys ypatingus mastus yra įgavęs Rytų
Europos šalyse, neaplenkė ir Lietuvos.
Pagrindinės priežastys, davusios stiprų impulsą besitraukiantiems
miestams atsirasti, yra poindustrinių miestų profilio kaita, pagimdžiusi aukštą nedarbo lygį, ekonominės ir finansinės krizės bei suburbanizacijos procesas. Dėl šių priežasčių ir Lietuvos miestai per
paskutinius keletą dešimtmečių prarado daug savo gyventojų.
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1989–2011 m. beveik visuose Lietuvos miestuose, didesniuose nei
10 tūkst. gyventojų, gyventojų labai sumažėjo: Vilnius neteko beveik
9 %, Kaunas ir Šiauliai – per 24 %, Klaipėda – beveik 20 %, Panevėžys – beveik 21 % gyventojų. Labiausiai nerimą kelią gyventojų
skaičiaus miestuose mažėjimo dinamika: per antrąjį nagrinėjamo
laikotarpio dešimtmetį gyventojų mažėjo intensyviau (12,7 %) negu
per pirmąjį (7,62 %).
Lietuvos statistikos departamento duomenys turėtų priversti sune
rimti visus: 1991–2011 m. Lietuva neteko 649,4 tūkst. gyventojų, o
jų mažėjimo tendencijos auga.
Natūrali kaita išlieka neigiama.
Išlieka aukšto lygio neigiama neto migracija (minus 38 178 žmonės
2011 m.).
Lietuvos visuomenė sensta. Vyresnių kaip 60 metų žmonių skaičius
atitinkamai padidėjo nuo 12,6 % 1989 m. iki 23,2 % 2011 m.
Jeigu nebus imamasi radikalių kompleksinių priemonių neigiamai
demografinei situacijai suvaldyti, kils reali grėsmė Lietuvos ekonominei ir politinei nepriklausomybei.
Miestų vystymosi perspektyvos juridinius pagrindus įgauna patvirtinus miestų teritorijų bendrųjų planų (BP) sprendinius. Miestų BP
sprendinių (parengtų UAB „Urbanistika“) analizė rodo, kad priimti
nors ir optimistinės, bet minimalios plėtros scenarijai šių dienų besitraukiančių miestų fone atrodo nepagrįstai išpūsti, numatantys vidutiniškai 5,3 % gyventojų prieaugį, 44,7 % teritorinę plėtrą ir 40,5 %
gyvenamųjų teritorijų plėtrą.
Miestų BP sprendiniuose siūlyta gyvenamųjų teritorijų plėtra nulemta ne tiek planuojamo skaičiuojamajam periodui didesnio gyventojų
skaičiaus, kiek siekio pagerinti gyvenimo komfortą, didinant naudingo gyvenamojo ploto normą gyventojui nuo esamo 20,8–28,7 kv. m
iki 30,6–31,6 kv. m. Šie rodikliai buvę ES šalių 2005–2007 m. vidurkiai,
priimti Lietuvos miestams kaip skaičiuojamieji dydžiai, 2017–2020
metams yra praktiškai nerealūs.
Besitraukiančių miestų kontekste būtina formuoti naują požiūrį į
miesto vystymąsi: miestai privalo ieškoti vidinių teritorinių rezervų,
optimizuoti urbanistinę miesto erdvinę struktūrą. Viena iš racionaliausių priemonių – maksimaliai išnaudoti apleistas teritorijas, jose
formuojant patrauklias daugiafunkces zonas.
Būtina iš esmės keisti požiūrį į daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją. Tik kompleksinė gyvenamųjų rajonų (kvartalų) regeneracija ir
modernizacija, o ne atskirų pastatų renovacija gali iš esmės pakeisti
miestų gyvenamųjų rajonų veidus, grąžinti jiems patrauklumą.
Optimizuojant erdvinę miesto struktūrą svarbu neprarasti miesto
identiteto, puoselėti istorinę miesto aplinką, formuoti gyvybingų
viešųjų erdvių sistemą, diegti naujas technologijas, siekiant kurti
naują gyvenimo kokybę, plėtoti savitą struktūrinių miesto dalių ir
architektūrinių akcentų kompozicinių ir vizualinių ryšių sistemą.
Miesto atgaivinimo sėkmę sudaro istorinė, dvasinė, socialinė, gyvenimo kokybė, fizinė verčių respektavimo ir jų tarpusavio sąveika,
kokybiškai valdant miesto planavimo procesus.
Siekti miestus vystyti pagal tvariųjų miestų scenarijus, derinant ekonominį miesto augimą ir socialinę pažangą, taupiai vartojant gamtos
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išteklius, nekeliant grėsmės ekologinei pusiausvyrai ir sveikai aplinkai, siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą bei leidžiant pasireikšti gyventojų iniciatyvoms.
Siekti geriau integruoti miestus ir regionus, sudaryti sąlygas darniam
mažų ir vidutinio dydžio miestų tinklui, išvengiant miestų driekos.
Tikslinga parengti Europos ateities miestų politiką.
Profesionaliai teisingai suvokiant teritorinio planavimo veiklos esmę,
svarbiausia nepasiklysti tarp sąvokų (profesionali urbanistinio projektavimo ir planavimo sąvokų analizė: Daunora 2008, 2010) bei
egzistuojančių urbanistinio planavimo deformacijų (esminių deformacijų apžvalga: Juškevičius et al. 2010), kurios iškraipė teritorinio planavimo esmę. Tikslinga būtų aiškiau juridiškai apibrėžti ir
reglamentuoti dvi specifines veiklos sritis, jas atskiriant į: urbanistinio projektavimo ir planavimo, kuri spręstų urbanizuotų teritorijų
vystymą, jų erdvinės struktūros formavimą ir teritorinio planavimo,
nagrinėjančio neurbanizuotų (agrarinių ir gamtinių) teritorijų vystymą, tvarkymą bei apsaugą.
Tobulinant urbanistinį projektavimą ir planavimą bei teritorinį planavimą reglamentuojančius dokumentus, būtina įtvirtinti kompleksinių projektų ir planų sprendinių aukštesnę teisinę galią kitų
specializuotų dokumentų sprendinių atžvilgiu, aiškiau apibrėžti reikalavimus atskiriems projektų ir planų lygmenims, diferencijuoti ir
supaprastinti projektų ir planų rengimo procedūras.
Būtina parengti minėtų projektų ir planų kokybės vertinimo sistemą
bei jų sprendinių realizavimo monitoringo vykdymo metodikas.
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kultūriniams regiono kraštovaizdžiams daro pastarojo meto urbanistiniai
procesai? Tenka konstatuoti, kad 1990–2010 m. regione daugėjo urbanistinių dykrų, jų gali atsirasti ir artimiausioje ateityje. Įvertinant vienkieminių sodybų raidą, galima konstatuoti, kad atokiau nuo jūros po kurio
laiko daugės atvirų erdvių, vyraus stambūs dirbamos žemės plotai. Regione šiuo metu išskirtini du specifiniai ruožai, kuriuose vyksta saviti urbanistiniai procesai. Dėl Klaipėdos miesto įtakos esančiose teritorijose stichiškai vystosi urbanistinė Lietuvos metropolija. Metropolijoje Kretingos,
Gargždų ir Palangos centrai bei Klaipėdos plėtros centras yra susiję tarpusavyje ir sudaro urbanistinį tinklą (auksinis ketvirtainis). Dabar ir ateityje
plėtra bus nukreipta į šiuos centrus ir apribota teritorijoje tarp jų, taip
stiprinant kritinę masę centruose, išsaugant jų savitumą ir išlaikant infrastruktūros plėtros galimybes ateityje. Kiekvienas tinklo komponentas
atlieka savitą vaidmenį. Tobulinant transporto infrastruktūrą, dar labiau
sutrumpės susisiekimo tarp šių centrų trukmė, kiekvieno iš jų plėtra taps
intensyvesnė. Dėl to daugės gyventojų, vidutinėje ir tolimoje perspektyvoje didės užimtumas. Urbanistinis tinklas bus svarbi varomoji regiono
ekonomikos jėga. Intensyviausia šio urbanistinio darinio plėtra vyksta
20–30 km spinduliu nuo Klaipėdos miesto. Gyventojų tankis Klaipėdos
apskrityje, išskyrus Klaipėdą (1964 žm./km²) ir Palangą (223 žm./km²),
didžiausias Kretingoje (46 žm./km²), mažiausias Skuode (28 žm./km²). Kitokia situacija yra teritorijose, esančiose atokiau nuo jūros, t. y. 60–90 km
spinduliu. Palyginti stabiliau formuojasi tik miestai, atliekantys rajoninių
centrų funkciją. Sparčiau nyksta miesteliai. Mažieji miestai ar miesteliai
labai skiriasi gyventojų skaičiumi. Vidutiniškai juose gyvena 1539 gyventojai. Mažųjų miestų grupėje didžiausias miestas Venta 2009 m. pradžioje turėjo 2940 gyventojų. Mažiausiame mieste Panemunėje tebuvo 312
gyventojų. Taigi didžiausia mažųjų miestų grupės gyvenvietė gyventojų
skaičiumi nuo mažiausiosios skiriasi net 9,4 karto (Zemlevičienė 2009).
Miesteliai nyksta dėl įvairių priežasčių. Jų skaičiaus mažėjimo tendencĳą
1960–2009 m. lėmė šios aplinkybės ar administraciniai veiksmai:
1. Miestas buvo prijungiamas prie kito miesto (Giruliai 1975 m. buvo
prijungti prie Klaipėdos miesto).
2. Miestelių sujungimas į stambesnius urbanistinius darinius. 1961 m.
lapkričio 15 d. Juodkrantė, Preila ir Nida buvo sujungtos į vieną miestą – Neringą, Smiltynė priskirta Klaipėdai. Suformuotas Palangos kurortas, į kurį įjungta Šventoji ir kelios smulkios pajūrio gyvenvietės.
3. Padaugėjus gyventojų, miestas ar miestelis priskiriamas kitai miestų
grupei (Šilalė, Molėtai, Rietavas, Gargždai, Neringa).
4. Miestas neteko arba atsisakė miesto statuso (tokių miestų buvo 13).

Petras Grecevičius, Jonas Abromas, Andrius Rimkus
Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos
planavimo katedra, H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, Lietuva
El. paštas kaapk.gmmf@ku.lt
Santrauka. Straipsnyje aptariami pastarojo laikotarpio Vakarų Lietuvos
miestelių kaitos aspektai. Tyrimą paskatino autorių patirtis rengiant Kretingos, Skuodo ir Mažeikių rajonų savivaldybių teritorijų bendruosius planus. Analizuojant šių rajonų urbanistines struktūras atkreiptas dėmesys į
labai keblias kai kurių miestelių situacijas. Pavyzdžiui, Žemalės miestelis
Mažeikių rajone. Jis yra atokiau nuo svarbesnių rekreacinių teritorijų, gan
toli svarbus traukos centras – Mažeikiai. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus, žemės ūkio gamybos nuosmukio, gyventojų senėjimo ir kitų priežasčių miesteliai traukiasi ir pamažu nyksta iš rajonų geografinių žemėlapių. Straipsnyje nagrinėjamos miestelių erdvių naudojimo intensyvumo
didinimo ir jų patrauklumo gerinimo galimybės, rengiamos apibendrintos rekomendacijos projektuotojams ir naudotojams.
Reikšminiai žodžiai: architektūra, viešoji erdvė, želdynai, miestelio plėtros koncepcija, miestelio įvaizdis.

Įvadas
Lietuvos miestuose 1989–2011 m. gyventojų sumažėjo dėl emigracijos, persikėlimo gyventi į užmiesčius ir neigiamos natūralios kaitos. Didieji miestai Kaunas ir Šiauliai neteko per 24 proc., Panevėžys – beveik
21 proc., Klaipėda – beveik 20 proc., Vilnius – 9 proc. gyventojų. Lietuvoje
sumažėjo 12 proc. gyventojų, nors teritorijų statyboms naudojama vis
daugiau. Šalia besitraukiančių didžiųjų miestų ne mažiau raiškus ir mažų
miestelių traukimasis.
Šį tyrimą paskatino autorių patirtis rengiant Kretingos, Skuodo ir Mažeikių
rajonų savivaldybių teritorijų bendruosius planus, kitų Vakarų Lietuvos
regionų specialiuosius planus, įvairias mokslines studijas. Analizuojant
urbanistines rajonų struktūras atkreiptas dėmesys į labai keblias kai kurių
miestelių situacijas. Pavyzdžiui, Žemalės miestelis Mažeikių rajone. Jis yra
atokiau nuo svarbesnių rekreacinių teritorijų, gan toli yra svarbus traukos
centras – Mažeikiai. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus, žemės ūkio gamybos nuosmukio, gyventojų senėjimo ir kitų priežasčių miesteliai traukiasi
ir pamažu nyksta iš rajono geografinių žemėlapių. Tyrimo metu nagrinėtos miestelių erdvių naudojimo intensyvumo didinimo ir jų patrauklumo
gerinimo galimybės, pateiktos apibendrintos rekomendacijos projektuotojams ir teritorijų naudotojams. Tyrimai atlikti naudojant statistinius demografinius tyrimus, ekspertų apklausą. Daug dėmesio skirta tyrimams
natūralioje aplinkoje, vykdyta kartografinė miestelių analizė.

Analizuojant urbanistinę Lietuvos pajūrio struktūrą, neatsiejamos yra
Klaipėdos miesto formavimosi ir teritorinės plėtotės tendencijos. Tai
grindžiama tuo, kad Lietuvos pajūrio regione tarptautinės transporto sistemos pagrindas yra Baltijos jūra. Tai vienas svarbiausių aspektų
formuojantis jūrinei metropolijai. Šiuos procesus galime įvardyti ir kaip
Klaipėdos miesto plėtrą, todėl dabar Lietuvos Baltijos jūros kranto zonoje
pastebima akivaizdžių ir urbanizacijos proceso pokyčių. Skatinama gyvenamosios statybos, socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra. Vyksta Klaipėdos, Gargždų, Kretingos, Palangos miestų suartėjimas. Taip pat
pastebima Klaipėdos plėtra ir pietų kryptimi Šilutės link (1 pav.).

Urbanistinis Vakarų Lietuvos tinklas.
Tipologinė gyvenviečių charakteristika
Analizuojant Vakarų Lietuvos miestelių būklę pirmiausia tenka atsakyti
į klausimą – ką reiškia Vakarų Lietuvai ir pajūriui miesteliai? Kokį poveikį
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3 pav. Neigiami miestelių būklės pavyzdžiai (nuotr. aut. P. Grecevičius, 2010 m.)
1 lentelė. Miestelių urbanistinio ir architektūrinio paveldo objektų naudojimo
turizmo sektoriaus plėtrai galimybės (šaltinis: www.kpc.lt)
Objektas
a)

b)

Naudojimo turizmo plėtroje galimybės
Urbanistinio paveldo objektai

c)

1 pav. Teritorinė pajūrio urbanizacijos plėtra: a – Lietuvos jūrinės metropolijos
formavimosi kryptys; b – Palangos kurorto plėtros koncepcija; c – Kretingos rajono
bendrojo plano funkciniai prioritetai (Grecevičius, Mureika, Trutnevis 2008 )

Didelį potencialą turintys urbanistinio paveldo objektai

Tokio stambaus urbanistinio darinio formavimasis daro neabejotiną
poveikį socialinei ir ekonominei aplinkai Vakarų Lietuvoje, nepaliekant
nuošalyje ir miestelių. Urbanistinė metropolijos plėtra daro pozityvų ar
negatyvų poreikį gamtiniam karkasui, socialinei aplinkai, rekreaciniams
ištekliams, vietinių gyventojų užimtumui, vietos bendruomenės raidai,
švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai, atskiroms socialinėms grupėms
(socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kitiems), gyventojams ir jų sveikatai (2 ir 3 pav.).
Taip pat matoma įtaka Klaipėdos regiono, Palangos, Neringos, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijų bendrajai būklei.
Svarbus urbanistinio proceso poveikis ekonominei aplinkai: Klaipėdos
regiono, Palangos, Neringos, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių vietovių ekonominei plėtrai; rekreacijos ir gamtosauginio ūkių
struktūros pokyčiams; rekreacinių gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui; bendrųjų investicijų ir verslo sąlygoms; pajūrio rekreacinio arealo konkurencingumui šalies ir užsienio rinkose; valstybės ir
regiono savivaldybių biudžetams. Labai reikšmingas pozityvus poveikis
regiono miestelių aplinkos kokybei galimas tinkamai naudojant esamas
kultūros paveldo vertybes (1 lentelė).

2 pav. Pozityvūs miestelių plėtros pavyzdžiai (nuotr. aut. P. Grecevičius, 2011 m.)
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Neringa (Nidos,
Preilos, Pervalkos,
Juodkrantės gyvenvietės)

Neringa yra Kuršių nerijoje tarp Baltijos jūros ir Kuršių
marių. Pagrindinės turizmo plėtros kryptys – Neringos
miesto kaip ilgalaikio poilsio zonos formavimas ir toliau
plėtojant atitinkamas svetingumo paslaugas. Neringos
miesto kaip vandens pramogų (nardymo, pliažo pramogos, plaukimo jūroje ir mariose paslaugų plėtra), dalykinio (konferencijų) turizmo centro formavimas, taip pat
kaip gamtinio ir pažintinio bei poilsio gamtoje turistų
centro formavimas ir toliau plėtojant turizmo informacijos paslaugas. Turizmo plėtrą planuoti siekiant ne tik pritraukti kuo daugiau turistų, bet ir kuo ilgiau juos išlaikyti,
t. y. aktyviai spręsti sezoniškumo problemą.

Istorinė Rusnės
miestelio dalis (Rusnė, Šilutės rajonas)

Miestelis turi vietinę reikšmę regiono turizmo plėtrai.
Turizmo plėtros kryptys: lokalaus turizmo centro formavimas, siekiant išnaudoti vakarinės Šilutės rajono dalies
rekreacinį potencialą. Tikslinga formuoti gamtinio ir pažintinio bei poilsio gamtoje turistų centrą, plėtoti bent
minimalias turizmo informacijos paslaugas. Miestelyje
formuoti rekreacijai patrauklią aplinką (želdynų, estetinio aplinkos vaizdo formavimas, smulkios rekreacinės ir
informacinės infrastruktūros įrengimas, dviračių stovų,
suolų, šiukšliadėžių įrengimas).

Mingės (Minijos)
kaimas

Kaimas turi vietinę reikšmę regiono turizmo plėtrai. Tikslinga abipus Minijos upės formuoti rekreacijai patrauklią
aplinką (želdynų, estetinio aplinkos vaizdo formavimas,
smulkios rekreacinės ir informacinės infrastruktūros, automobilių stovėjimo aikštelių, dviračių stovų, suolų, šiukšliadėžių įrengimas).

Istorinė Švėkšnos
miestelio dalis

Miestelis turi didelį potencialą plėtojant turizmą Pajūrio
regione. Turizmo plėtros kryptys: kultūrinis turizmas, dvarų kultūros pažinimas, dalykinis (konferencijų) turizmas,
pėsčiųjų ir dviračių turizmas. Miestelio centre, Švėkšnos ir
Vilkėnų parkuose formuoti rekreacijai patrauklią aplinką
(želdynų, estetinio aplinkos vaizdo formavimas, smulkios
rekreacinės ir informacinės infrastruktūros įrengimas ir
atnaujinimas, dviračių stovų, suolų įrengimas).

1 lentelės pabaiga
Objektas

Naudojimo turizmo plėtroje galimybės
Labai didelį potencialą turintys urbanistinio paveldo objektai

Istorinė Palangos
miesto dalis (Palangos centrinė dalis)

Miestas turi didelę reikšmę plėtojant turizmą Pajūrio
regione. Turizmo plėtros kryptys: kurortinis turizmas,
vandens turizmas, pėsčiųjų ir dviračių turizmas, dalykinis
(konferencijų) turizmas. Miesto centre būtina formuoti
rekreacijai patrauklią aplinką (želdynų, estetinio aplinkos
vaizdo formavimas, smulkios rekreacinės ir informacinės
infrastruktūros, dviračių stovų, suolų įrengimas).
4 pav. Kūlupėnai. Kairėje – esama būklė, dešinėje – planuojama teritorinė plėtra
(Grecevičius, Mureika, Trutnevis 2008)

Architektūrinio paveldo objektai
Vidutinį potencialą turintys architektūrinio paveldo objektai
Dvaro rūmai (Laukžemė Kretingos
rajone), buvusi dvaro
sodyba (Dimitravas
Kretingos rajone),
buvusi dvaro sodyba
Jokūbave (Kretingos
rajone), Vilkėnų dvaras (Šilutės rajone)

Šiuos objektus galima įtraukti į pažintinius maršrutus ir
panaudoti organizuotų turistų ar moksleivių grupėms
priimti, edukaciniams projektams rengti, literatūriniams
rajono renginiams organizuoti.

Klaipėdos miesto
ir rajono, Kretingos
rajono, Šilutės
rajono, Palangos
savivaldybės teritorijos ir Neringos
sakraliniai pastatai

Tai religiniai pastatai ar jų pastatų kompleksai, kurie gali
pritraukti piligrimų ir turistų, besidominčių sakraliniu
paveldu, dėmesį. Objektus galima įtraukti į pažintinius
maršrutus.

5 pav. Vydmantai. Kairėje – esama būklė, dešinėje – planuojama teritorinė plėtra
(Grecevičius, Mureika, Trutnevis 2008)

Didelio potencialo architektūrinio paveldo objektai
Tiškevičių rūmai ir
parkas (Palanga),
Tiškevičių dvaras,
parkas ir žiemos
sodas (Kretinga)

Tai patraukliausi regiono architektūros paminklai, intensyviai lankomi turistų, nes juose įsikūrusios kultūros
įstaigos (Gintaro muziejus Palangoje ir Kretingos muziejus Kretingoje). Pagrindinė turizmo plėtros kryptis – kultūrinio turizmo plėtotė.

Kiti regiono architektūros paminklai,
didinantys šio regiono patrauklumą

Objektai gali būti įtraukti (dauguma jų jau yra įtraukti) į
pažintinius maršrutus ir naudojami organizuotų turistų
ar moksleivių grupėms priimti. Pagrindinės turizmo plėtros kryptys – įtraukti į pažintinius maršrutus, edukacinių
projektų rengimą.

6 pav. Lazdininkai. Kairėje – esama būklė, dešinėje – planuojama teritorinė plėtra
(Grecevičius, Mureika, Trutnevis 2008)

Tenka konstatuoti, kad miestelių plėtra nėra pamatuota darniosios plėtros logika, kraštovaizdžio kokybės pagerinimo ar vertingųjų savybių
išsaugojimu. Teritorinius ir funkcinius plėtros poreikius lėmė primityvus
ekonominis veiksnys, t. y. noras atgautas žemes naudingai parduoti gyvenamajai statybai. Deja, toks plėtros būda nėra veiksmingas. Miestelių
teritorijose neliko vietos bendrojo naudojimo želdiniams, rekreacinėms
teritorijoms, viešosioms erdvėms, paslaugų plėtrai.

Miestelių urbanistinio ir architektūrinio paveldo objektai Vakarų Lietuvos
regione išsidėstę tolygiai tiek didžiuosiuose miestuose, tiek mažesniuose
miesteliuose ar kaimuose. Šiuo atveju atsiveria unikalių galimybių plėtoti
kultūrinį turizmą, įtraukiant šiuos objektus į automobilių turizmo, dviračių ir pėsčiųjų trasų maršrutus. Kitos plėtotinos turizmo rūšys: aktyvaus
poilsio, gamtinis ir pažintinis, dalykinis (konferencijų), kurortinis turizmas. Turizmo maršrutų trasose esantys miesteliai turi galimybę pagerinti
aplinkos kokybę, sutvarkyti kelius, inžinerines komunikacijas. Svarbus
etapas plėtojant miestelius vyko 1987–2007 m., kai buvo rengiami apskričių ir rajonų teritorijų bendrieji planai. Toliau pateikiama kai kurių
Kretingos rajono miestelių esamos planinės struktūros būklė 2009 m.,
dešinėje – jų teritorinės ir funkcinės plėtros planai (4–6 pav.).

Miestelio sąvokos problema. Šiuo metu Lietuvoje vyrauja samprata, kad
miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios
nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirba pramonėje,
verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip pat tradiciniai miesteliai. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir
jų ribų įstatyme (1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558) teigiama, kad mažiau kaip
3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai, rajonų miestai
bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip gyvenamosios
vietovės yra laikomi miestais ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui.
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decentralizuoti ekonominę ir urbanistinę rajono plėtrą, norint išsaugoti
gamtines ir paveldo vertybes.

Vakarų Lietuvoje yra tokie mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos Respublikos miestai: Salantai, Priekulė, Pagėgiai, Viekšniai, Seda,
Varniai, Skaudvilė, Pagėgiai, Panemunė (Annales Geographicae 42(1–2)
t., 2009). Manome, kad miestu vadinti gyvenvietę, turinčią mažiau nei
3 tūkst. gyventojų, negalima, nes tai prieštarauja elementariai urbanistinei logikai. Todėl ateityje reikėtų šią teisinę nuostatą koreguoti nustatant
tokias tipologines kategorijas:
1. Kaimas – iki 300 gyventojų.
2. Miestelis – 301–3000 gyventojų.
3. Miestas – 3001 gyventojų ir daugiau.

Siekiant išvengti kaimiškų vietovių nykimo, numatyta plėtoti kaimo plėtros centrus (ketvirto lygio centrai): Laižuva, Pikeliai, Ukrinai, Kapėnai,
Leckava, Balėnos, Užlieknė, Gyvoliai, Palnosai, Buknaičiai, Žemalė, Purvėnai, Žiogaičiai, Urvikiai, Lūšė. Šie centrai parinkti atsižvelgiant į jų vietą
rajono teritorijoje, į kaimo gyventojų galimybes pasiekti šiuos centrus, į
institucinius kaimo plėtros centro požymius ir į esamą gyventojų skaičių.
Siekiant plėtoti teritorinę rekreacijos ir turizmo struktūrą turi būti išskirti perspektyvūs rekreacijos ir turizmo paslaugų centrai, kuriuose būtų
plėtojama smulkių, trumpalaikių turizmo ir rekreacijos paslaugų infrastruktūra (inventoriaus ir įrangos nuomos, maitinimo, ekskursijų ir kitos
paslaugos, pažintinių ir pramoginių takų tinklas): Viekšniai, Plinkšės, Renavas, Žemalė, Mažeikiai, Seda.

Abejotinas ir miesto statuso suteikimas visiems Lietuvos kurortams. Ypač
daug neaiškumų kyla Kuršių nerijoje, kurios teritorijoje veikia trijų skirtingų tipų administravimo kategorijos: nacionalinio parko, miesto ir kurorto. Šiuo metu įteisinta nuostata, kad gyvenamosios vietovės, kuriose yra
moksliškai ištirtų ir pripažintų gydomaisiais gamtinių gydomųjų veiksnių
(mineralinių vandenų, gydomojo purvo, sveikatai palankus mikroklimatas, rekreacinių želdinių, vandens telkinių) ir išplėtota speciali infrastruktūra naudoti šiuos veiksnius gydymo, sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms, gali turėti kurorto statusą. Vakarų Lietuvoje kurorto statusą turi
Neringa ir Palanga. Gyvenamosios vietovės, kuriose yra gamtinių išteklių,
galinčių turėti gydomųjų savybių, ir speciali infrastruktūra naudoti šiuos
išteklius sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms, gali turėti kurortinės
teritorijos statusą. Kurortinės teritorijos statusas suteikiamas vienai ar kelioms gyvenamosioms vietovėms arba jų dalims.

Suformuojama urbanistinės rajono plėtros ašis, kurioje skatinama miestų
ir kaimų plėtra, gyvenamoji statyba, socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra: nuo Mažeikių, Klaipėdos ir Palangos link per Skuodą, Plungės link ir Šiaulių link. Suformuotos ašies ryšiai – keliai, kuriais užtikrinamas geras susisiekimas tarp numatytų plėtros centrų ir pocentrių.
Siūlomi kaimo plėtros centrai taip pat sudaro kaimo plėtros žiedą: Laižuva, Pikeliai, Ukrinai, Kapėnai, Leckava, Balėnos, Užlieknė, Gyvoliai, Palnosai, Buknaičiai, Žemalė, Purvėnai, Žiogaičiai, Urvikiai, Lūšė (Grecevičius,
Staševičiūtė, Trutnevis, Abromas 2010). Šis žiedas perkertamas numatytomis urbanizuotos plėtros ašimis. Kiekvienas kaimo plėtros centras turi
ryšį (kelią) su artimiausiu aukštesnio lygmens centru arba pocentriu. Taigi
kaimo plėtros žiedas, ašys, jų ryšiai bei centrai ir pocentriai sudaro vientisą regiono gyvenviečių sistemą. Gerą jos funkcionavimą užtikrina susisiekimas, centrų ir pocentrių tolygus pasiskirstymas apskrities teritorijoje.
Būtina įtraukti į bendrą Telšių regiono ir Mažeikių rajono plėtros ašį bei
gyvenviečių sistemą tas vietoves, kurios šiuo metu pagal ekonominius,
socialinius rodiklius yra depresinės.

Planuojant išskirtini tokie teritoriniai miestelių tipai:
1. Miesteliai, esantys netoli rajono centrų, didžiųjų miestų: Kretingalė,
Vydmantai, Vėžaičiai.
2. Miesteliai, esantys prie pagrindinių kelių (magistralinių, krašto): Vydmantai, Darbėnai, Endriejavas, Ylakiai.
3. Miesteliai, esantys prie svarbių rajoninių kelių: Grūšlaukė, Šateikiai,
Mosėdis, Kuliai.
4. Greta miestelio arba jame yra svarbių objektų: Mosėdis, Plateliai,
Rusnė, Žemaičių Kalvarija.
5. Kurortiniai miesteliai.

Konversijų galimybės turi būti pagal funkciją apibrėžtos rengiant detaliuosius planus taip, kad pirmiausia būtų nustatytos pasekmės gretimybėms ir visai gyvenvietei. Aktualiausia yra žemės ūkio paskirties objektų
ir žemės keitimas į gyvenamąją, komercinę. Gamybinių funkcijų keitimosi
į kitas iniciatyvų yra labai mažai, tai nesudaro bendrajam planui reikšmingų pasekmių. Viena svarbi aplinkybė – tai konversijos kompleksiškumas.
Keitimas turi vykti viso urbanistinio struktūrinio vieneto, norint išvengti
pavieniu mozaikos principu išbarstytų funkcijų, kurios normaliai veikti
negalės, nes skirtingos veiklos neigiamai paveiks gretimybes. Konversija
turi vykti kvartalais, o ne sklypais. Atskirų sklypų konversijas nagrinėja ne
bendrasis planas, o detalieji planai.

Miestelio gyvenamosios aplinkos gyvybingumo kriterijai:
1. Paslaugų ir funkcijų įvairovė.
2. Paslaugų ir funkcijų prieinamumas.
3. Asmeninio fizinio ir dvasinio tobulėjimo galimybės (kultūra, rekreacija ir t. t.).
4. Savo gamtinio ir kultūrinio rajono suvokimas (įskaitant erdvės kokybės ir identiteto stiprumo suvokimą).
5. Kraštovaizdžio kokybė.
Į šiuos ir kitus kriterijus turi būti atsižvelgiama planuojant tolesnę kokybinę miestelių plėtrą regione. Tokia metodika buvo taikyta sprendžiant
Mažeikių rajono teritorijoje esančių miestelių ateitį. Siekiant subalansuoti
rajono plėtrą bendrojo plano sprendiniais (Grecevičius, Staševičiūtė, Trutnevis, Abromas 2010) numatomi septyni pocentriai: Seda, Viekšniai, Židikai, Tirkšliai, Juodeikiai, Šerkšnėnai, Bugeniai. Šių gyvenviečių bendrieji
planai turi būti padaryti pirmiausia taip, kad plėtojami miesteliai turėtų

Pirmiausia būtina parengti rajono miestų ir gyvenviečių bendruosius detaliuosius planus taip, kad būtų numatyti gamtinis karkasas, inžinerinė,
socialinė ir susisiekimo infrastruktūra pagal tos gyvenvietės ir gretimybių
vystymosi poreikius. Juos rengiant būtina nustatyti funkcinio teritorijų
prioriteto plotus vadovaujantis ekogeologinių rekomendacijų žemėlapiu
(parengtu Lietuvos geologijos tarnybos), išsaugant gamtinį rajono karkasą.
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THE URBAN MEASURES COMPLEX OF VITALITY MAINTAINING IN
WEST LITHUANIA TOWNS

Šiuo metu miestelio sąvoka galiojančiuose įstatymuose apibrėžiama
nepakankamai tiksliai. Miestelių tinklo ir kokybinių charakteristikų
išsaugojimas daro svarbų teigiamą poveikį Vakarų Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio identitetui. Regiono miestelių gyvybingumas
netolygus, dalis dėl įvairaus pobūdžio priežasčių nyksta. Šiandienių
planavimo priemonių nepakanka miestelių išsaugojimui ir plėtrai.
Miestelių gyvybingumo palaikymo urbanistinių priemonių komplekso struktūros palaikymas gali apsaugoti miestelius nuo sunykimo.
Stichiškas Lietuvos jūrinės metropolijos formavimasis didelę įtaką
turi Vakarų Lietuvos regiono urbanizacijos plėtrai. Spartėja Klaipėdos–Palangos–Kretingos miestų teritorinis susijungimas. Šio proceso
aktyvioji zona – 20–30 km. Ji formuojasi spinduliu nuo Klaipėdos
miesto. Miestelių teritorijos šioje zonoje plėtojasi, nyksta gyvenviečių ribos. Tolimesnėje zonoje (60–90 km) vyksta teritorinio ir vidinio
miestelių nykimo procesas. Šalia rajonų centrų esantys miesteliai
įauga į miestų struktūrą.
Besitraukiančios urbanistinės struktūros kontekste būtina formuoti
naują požiūrį į Vakarų Lietuvos miestelių vystymąsi: išvengiant netikslingos teritorinės plėtros, ieškant vidinių rezervų, optimizuojant
kokybinius urbanistinės ir erdvinės struktūros parametrus.
Šių dienų miestelių vystymo kompleksinio projektavimo praktikoje
ypatingą dėmesį reikia skirti: miestelių erdvinės struktūros optimizavimui, miestelių modernizavimui, viešųjų erdvių sistemos kūrimui,
kompleksinei gyvenamųjų namų renovacijai, apleistų ūkinių teritorijų konversijai, miestelių susisiekimo sistemų su regiono centrais
optimizavimui, judumo užtikrinimui, pirmenybę teikti viešajam
transportui.
Sudaryti palankią teisinę miestelių urbanistinio projektavimo aplinką, kritiškai peržiūrėti esamą Lietuvos teritorijų planavimo sistemą:
siekiant labiau identifikuoti ir diferencijuoti teritorijų planavimo lygmenis, išryškinti skirtingus ir specifinius jų uždavinius, atsižvelgti į
miestelių vystymo problemas bei tendencijas.

P. Grecevičius, J. Abromas, A. Rimkus
Summary
In Article are discussed the western Lithuanian towns changes aspects
which are encountered in the recent period. This study prompted the authors’ experience preparing Kretinga, Skuodas and Mazeikiai district municipality’s spatial general plans. Analyzing these areas urban structures
has been brought attention in a very complicated situation in some villages. For example, Žemalės town in Mazeikiai region. This town is away
from important recreational areas and rather far away is an important
center of attraction - Mažeikiai. Decreasing number of population the
agricultural production downturn, aging population and other reasons
determines town’s contraction and gradual disappearance from areas
geographical maps. In article analyzes town’s spaces the use of increase
and their attractiveness improvement opportunities and prepared generalized recommendations for designers and users.
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INTEGRUOTOS URBANISTINĖS STRATEGIJOS.
OLANDIJOS PATIRTIS

joje Randstad (Amsterdamas, Roterdamas, Haga, Utrechtas), Olandijoje,
vykdomos šios strategijos: viešojo transporto infrastruktūros plėtra, esamų teritorijų konversija bei renovacija, gyvenamosios aplinkos gerinimas
atnaujinant viešąsias erdves.

Justina Muliuolytė, Tadas Jonauskis

Viešojo transporto plėtra
Randstad metropoliteno vystymas paremtas TOD (Transit Oriented Development) principais, t. y. viešojo transporto infrastruktūros plėtra.
Projektas, strategiškas visai šiaurės Olandijai, yra Ijlijn – dvimiesčio
Amsterdamas–Almere – jungtis. Almere yra satelitinis Amsterdamo
miestas-miegamasis rajonas, jungiamas su sostine kuriant greitojo
metro liniją. Nauji centrai, būstas ir darbo vietos kuriamos teritorijose
prie stočių. Metro efektyvumas užtikrinamas plėtojant didelį būsto tankumą, siejant traukinio liniją su greitaisiais autobusais, dviračių tinklu,
park+ride aikštelėmis į bendrą sistemą. Ijlijn yra naujas, regioninės reikšmės investicinis projektas. Pietinėje Randstad metropolito dalyje miestai integruojami atnaujinant esamą traukinių infrastruktūrą. Nauja sistema Stedenbaan kuriama ant senųjų traukinių bėgių, konvertuojamos
teritorijos aplink stotis, kuriama nauja programa. Viešojo transporto
rūšių skaičius stotyje (traukinių, autobusų, dviračių, greitkelio jungtis)
lemia teritorijų aplink mazgus programą, tankumą, miestelių dydį, kitas
erdvines charakteristikas.

PUPA – Public Urbanism Personal Architecture, Zwaerdecroonstraat 2a,
3021WS Rotterdam, The Netherlands
El. paštas muliuolyte.justina@gmail.com
Santrauka. Miestų problemos Lietuvoje ir visoje Europoje yra labai panašios, tad svarbu semtis patirties iš kitų šalių, mokytis iš sėkmingų urbanistinių strategijų. Straipsnyje apžvelgiami sėkmingi urbanistiniai projektai
Nyderlanduose, iš kurių pasimokyti ir pasisemti idėjų galėtų Lietuvos
miestai ir miesteliai. Svarbiausios plėtotės gairės: didžiųjų miestų ir aglomeracijų vystymas grindžiamas viešojo transporto infrastruktūros plėtra,
tankinant ir konvertuojant urbanizuotas teritorijas, o besitraukiantys provincijos regionai ir miesteliai ieško alternatyvių būdų, kaip pritraukti gyventojus. Gyvenimo ir miestuose, ir miesteliuose kokybė keliama atnaujinant bei kuriant naujas viešąsias erdves, parkus, gerinant susisiekimą.
Reikšminiai žodžiai: strateginis teritorijų planavimas, viešojo transporto
plėtra, renovacija, konversija, viešoji erdvė, regionų identitetas, besitraukiantys miestai.

Įžanga

Lietuvos miestai galėtų pasimokyti, kad ilgalaikė ir tvari urbanistinė integracija gali būti užtikrinama tik vystant viešojo transporto projektus.
Didžiųjų miestų plėtra ir renovacija, dvimiesčio Kaunas–Vilnius jungtis ar
pajūrio plėtra turėtų būti kuriant autobusų, tramvajų, dviračių ar traukinių tinklą, bet ne plečiant greitkelių ar aplinkkelių infrastruktūrą.

Nyderlandų Karalystė – maža, tačiau labai urbanizuota Vakarų Europos
valstybė, iš kurios planavimo tradicijų bei urbanistinių strategijų galėtų
pasimokyti ir Lietuvos, ir visos Europos miestai. Straipsnyje įvardijamos
bendrinės šiuolaikinių miestų problemos, apžvelgiami sėkmingai Olandijoje jas sprendžiantys projektai. Apibendrinama Olandijos patirtis, iš
kurios pasimokyti ir pasisemti idėjų galėtų Lietuvos miestai ir miesteliai.

Miestai: iššūkiai ir strategijos

Konversija ir renovacija
Miestų centrų Olandijoje gyvybingumas užtikrinamas, pritraukiant gyventojus atgal į centrines dalis bei didinant tankumą. Tai pasiekiama
renovuojant esamas ir konvertuojant „rudąsias“ teritorijas. Amsterdame
kūrybinių industrijų tinklas keliasi į miesto šiaurę, į NDSM laivų statyklas.
Statyklų transformacija – ilgalaikis projektas, kuris atnaujinamas. Kultūriniai renginiai yra strateginis pirmasis etapas, kuriantis pagrindą ilgalaikei
transformacijai. Roterdamas taip pat atsigręžia į upę ir vysto naują būstą
senose uosto teritorijose. Paskutinis miesto inicijuotas projektas Clean
Tech Delta yra uosto dokų konversija į gyvenimo ir žinių ekonomikos
branduolį, paremtą tvaraus vystymo principais „sumažink–naudok iš
naujo–perdirbk“ (reduce–reuse–recycle). Olandijos didmiesčiuose vykdoma esamo būsto renovacija. Žymesnis projektas yra Bijlmer masinės statybos rajono Amsterdame regeneracija. Mikrorajono tipo kvartalas buvo
atnaujintas kompleksiškai, išgriaunant dalį senųjų daugiabučių ir užstatant mažaaukščiais pastatais, kuriant parkų, aikščių, gatvių įvairovę, kuriant naujus centrus. Planavimo procesuose aktyviai dalyvavo gyventojai.

Urbanistinės problemos didžiuosiuose Olandijos ir Lietuvos miestuose
yra labai panašios: patogaus būsto poreikis lemia, kad miestai išskysta
į užmiesčius, didėja automobilių naudojimo mastas, krinta viešojo transporto populiarumas, senstančiose centrų teritorijose tankumas mažėja,
o kraštovaizdį „suvalgo“ priemiesčiai ir gatvių infrastruktūros plėtra. Siekiant užtikrinti tvarų miestų augimą, keturių didžiųjų miestų aglomeraci-

Lietuvos miestų gyvybingumas ir patogumas turi būti užtikrinamas
vystant esamas miestų teritorijas, bet ne plečiantis į užmiesčius. Industrinių teritorijų Kaune, Vilniuje ar uosto Klaipėdoje konversija turi
vykti strategiškai, etapais, ieškant novatoriškų, šiuolaikiškų sprendimų.
Gyventojų įtraukimas į planavimo procesus visada leidžia pasiekti geresnių rezultatų.

Teritorijų planavimo tradicijos Olandijoje
Teritorijų planavimo ištakos Olandijoje siekia vidurinius amžius, tačiau
tarpukarį galima vadinti šiuolaikinės urbanistinės politikos pradžia, kai
buvo priimtas pirmasis nacionalinis planavimo dokumentas Nota Ruimte.
Nuo tada maždaug kas 15 metų rengiamas dokumentas nubrėžia šalies
regionų, miestų ir kaimo vystymo gaires. Penktoji Nota Ruimte, priimta
2008 m., numatė būtinybę vystyti kompaktiškus miestus, network city
(tinklinio miesto) koncepciją, daugiafunkcį žemės naudojimą, darnų
miestų augimą, gamtovaizdžio apsaugą, tarptautinių ryšių ir gyvybingų
miestų ekonominiam augimui svarbą. Parinktos miestų ir provincijos vizijos atsižvelgia į visus šiuos aspektus, kompleksiškai sprendžia problemas
ir dėl to vadinamos integruotomis urbanistinėmis strategijomis.
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ryšius (branding). Įtraukiami gyventojai, jų iniciatyvos, keliamas didžiavimasis savo regionu.

Žaliosios erdvės
Gyvenimo kokybė Nyderlandų miestuose keliama atnaujinat ir kuriant
naujas viešąsias erdves. Roterdamo miesto savivaldybė pastaruoju metu
ypač daug investavo į naujų aikščių, pakrančių ir skverų kūrimą. „Vandens
aikštė“ yra ypač novatoriškas projektas, nes čia viešoji erdvė, žaidimų ir
sporto aikštelės yra suderinamos su alternatyvia lietaus vandens talpykla.
Naudojant viešąsias erdves sprendžiamos miesto klimato, inžinerinės,
ekologinės problemos.

Viešos infrastruktūros gerinimas
Paslaugų ir susisiekimo gerinimas yra svarbus siekiant išlaikyti gyventojus besitraukiančioje provincijoje. Sas van Gent miestelyje Nyderlandų
pietuose yra vykdoma shrink smart, arba sumanaus traukimosi, vizija.
Aplinka yra gerinama mažomis iniciatyvomis: griaunami tušti pastatai,
statybinės atliekos naudojamos viešos erdvės projektams, ištuštėjusios
teritorijos atiduodamos gamtai, kuriami parkai. Bendruomenės erdvės
įrengiamos tuščiuose pastatuose. Veenkolonien regione yra gerinamas
susisiekimas tarp miestelių, plečiamas dviračių takų tinklas tarp mokyklų
ir gyvenviečių. Limburg regione gerinamas autobusų susisiekimas su aplinkiniais regionais.

Viešųjų erdvių strategijos įtrauktos ir į visus minėtus projektus. Transporto strategijose numatomos stoties aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai,
jungtys su regioniniais parkais. Renovacijos ir konversijos projektuose
želdynų gerinimas yra esminis žingsnis siekiant atnaujinti kvartalus.
Ko galime pasimokyti iš projektų miestuose
Didžiųjų miestų vystymas ir aglomeracijų kūrimas paremtas viešojo
transporto infrastruktūros plėtra. Transporto naudojimas užtikrinamas
tankinant teritorijas prie stočių. Taip turėtų būti vystomi ir didieji Lietuvos miestai. Tvari miestų plėtra grindžiama esamų teritorijų konversija,
miestų centrų tankinimu, bet ne plečiamomis priemiesčių teritorijomis.
Gyvenimo mieste kokybė keliama atnaujinant ir kuriant naujas viešąsias
erdves, didinat želdynų kiekį mieste.

Ko galime pasimokyti iš projektų miesteliuose
Besitraukianti provincija ieško būdų pritraukti jaunimą: skatina technologijas, kultūrą, kuria palankią aplinką naujam verslui, naujam būstui.
Ieškoma naujo regiono identiteto: turizmas, kultūra, kraštovaizdis ar inovacijos. Gerinama aplinkos kokybė, atnaujinamos viešosios erdvės, renovuojami centrai. Ištuštėję pastatai naudojami bendruomenės tikslams.
Lietuvos miesteliai ir provincija turi labai daug potencialo plėtoti išskirtinio identiteto strategijas, akcentuojant kraštovaizdį, paveldą, poilsį,
turizmą, kultūrą, renginius. Iš Nyderlandų galima pasimokyti, kaip svarbu strategiškai planuoti traukimąsi, kelti gyventojų pasididžiavimą savo
regionu, ieškoti teritorijų planavimo novatoriškų sprendimų.

Miesteliai ir provincija: problemos ir vizijos
Problemos, su kuriomis susiduria Olandijos miesteliai ir provincija, atspindi vystymosi bei traukimosi tendencijas visoje Europoje, taip pat ir
Lietuvoje. Miesteliuose gyventojų skaičius, jaunimas keliasi į didmiesčius,
miesteliai traukiasi, kaimai nyksta, trūksta viešosios infrastruktūros ir
regiono identiteto. Nyderlandų miesteliai ieško alternatyvių vizijų, kaip
gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, kuriamas naujas identitetas, gerinamos žaliosios erdvės ir viešoji infrastruktūra.

Išvados
Miestų problemos Nyderlanduose, Lietuvoje ir visoje Europoje yra labai
panašios, tad svarbu semtis patirties iš kitų šalių, mokytis iš sėkmingų
urbanistinių strategijų. Olandija turi senas urbanistines tradicijas ir tikslingai planuoja miestus: nacionaliniu lygmeniu nubrėžia gaires, kuriomis
vadovaujasi regionai ir savivaldybės. Didžiųjų miestų ir aglomeracijų vystymas grindžiamas viešojo transporto infrastruktūros plėtra, tankinant
ir konvertuojant urbanizuotas teritorijas, o besitraukiantys provincijos
regionai ir miesteliai ieško alternatyvių būdų, kaip pritraukti gyventojus.
Gyvenimo ir miestuose, ir miesteliuose kokybė keliama atnaujinant bei
kuriant naujas viešąsias erdves, parkus, gerinant susisiekimą.

Viešųjų erdvių strategijos
Žaliųjų erdvių atnaujinimas bei naujų bendruomenės ir susitikimų erdvių
kūrimas ypač pagerina mažų miestelių gyvenamąją aplinką, stiprina socialinius ryšius. Nauja ir inovatyvi idėja mažo dydžio miestelių centrams regeneruoti yra bendros erdvės kūrimas – shared space koncepcija. Miestelių centruose prioritetas suteikiamas pėstiesiems, erdve natūraliai dalijasi
įvairūs eismo dalyviai. Centrinėje miesto dalyje klojamas vientisas grįstas
grindinys, naikinami kelio ženklai. Shared space pagerina gyvenamosios
aplinkos kokybę ir sumažina avaringumą.

Sėkmingą teritorijų planavimą lemia strateginė urbanistika, kurios dar
trūksta Lietuvos miestams ir miesteliams.

Naujo identiteto ieškojimas
Besitraukiantys regionai Nyderlanduose bando pritraukti gyventojus,
turizmą ar investuotojus ieškodami naujo identiteto. Veenkolonien
regionas šalies šiaurėje plečia atsinaujinančiuosius energijos šaltinius,
kuria palankias sąlygas žemės ūkiui, biologiniam kurui, vėjo/saulės jėgainėms, vandens saugojimui. Inovacija ir technologijos yra naujas regiono identitetas. Pietuose, Limburg regione, į dėmesio centrą patenka
jaunimas. Miesteliai siekia susigrąžinti į miestą išvykusį studijuoti jaunimą skatindami kūrybines industrijas, kurdami kultūros centrus, pradedančių verslininkų (startups) inkubatorius, menų ir dizaino festivalius.
Plėtojamas kultūrinis turizmas: architektūra, lankytini objektai, meno
renginiai. Regionas reklamuojasi, kuria savo ženklą, plėtoja viešuosius
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INTEGRATED URBAN STRATEGIES. LEARNING FROM THE
NETHERLANDS
J. Muliuolytė, T. Jonauskis
Summary
Cities all across the Europe are facing similar urban problems; therefore
learning from successful practices is essential. The article describes major urban strategies developed in the Netherlands during last decades
and reviews lessons that can be implemented in the Lithuanian cities.
Developments of cities and agglomerations in based on expansion of
public transport infrastructure, conversion, renovation and densification
of urban cores. Meanwhile shrinking peripheral regions are searching for
alternative solutions how to attract new residents. Both, in smaller towns
as well as in the cities life quality of residents is improved by upgrading
public spaces, expanding green parks, improving public transport and
slow traffic connections.
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Megarenginių įtaka miesto vystymuisi:
kultūrinis, ekonominis
IR socialinis aspektai

priemone, atskleidė Y. Kang ir R. Perdue (Kang 1994). Megarenginių svarbą socialiniu aspektu, jų įtaką gyventojų verslumui, pramogų industrijai
išsamiai ištyrė D. Whitson ir D. Macintosh (Whitson 1996). Tačiau tiriant
Lietuvos miestų ir miestelių situaciją ir jų vystymosi tendencijas, galima
renginių įtaka iki šiol nėra tyrinėta, matyt todėl, kad didesnių renginių,
išskyrus 1993 m. Popiežius Jono Pauliaus II lankymąsi Lietuvoje, 2009 m.
projektą „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ ir 2011 m. vykusį Europos
vyrų krepšinio čempionatą, praktiškai nebuvo.

Martynas Valevičius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Pastatų konstrukcijų katedra,
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva,
El. paštas martynas.valevicius@vgtu.lt

Šiuo tyrimu norima atkreipti dėmesį, kad pasaulyje įvairūs megarenginiai vyksta nuolatos, jie pritraukia žiniasklaidos dėmesį ir didelius žmonių
srautus. Tai daro įtaką miestams kultūriniais, ekonominiais ir socialiniais
aspektais. 2011 m. vykęs Europos vyrų krepšinio čempionatas buvo labai
naudingas Lietuvai (www.balsas.lt; www.basketnews.lt; www.ekonomika.lt ir kt.), todėl verta diskutuoti, kokia kultūrinė, ekonominė ir socialinė
nauda būtų, jei Lietuvoje pavyktų suorganizuoti pasaulinę parodą.

Santrauka. Nagrinėjami reikšmingi, visų miestiečių dėmesį prikaustantys
ir daugybę svečių pritraukiantys renginiai, kurie laikomi įvykiais ir įvardijami megarenginiais, pavyzdžiui, Olimpines žaidynės, pasaulinės paro
dos, futbolo ir krepšinio čempionatai, muzikiniai konkursai, festivaliai ir
kt. Daug dėmesio skiriama Lietuvos dalyvavimui 2012 m. Yeosu parodai
Pietų Korėjoje. Yeosu patirtis pateikiama kaip paskutinis megarenginių
raidos etapas, gretinant Lietuvos paviljoną su pasauline patirtimi. Aptariamas pasiruošimas, eiga ir tolesnės pasekmės, susijusios su megarenginių vyksmu. Analizuojami kultūriniai, ekonominiai ir socialiniai megarenginių aspektai, jų įtaka miesto vystymuisi.

Kultūrins aspektas
Pasaulinės parodos išsivystė iš stambių kasmetinių didžiųjų miestų mugių, kuriose buvo mainomasi prekėmis ir idėjomis. Šiuolaikinės tarptautinės parodos vyksta nuo 1851 m. Pirmoji surengta Londone (1 pav.).
Lietuva pirmą kartą tokioje parodoje dalyvavo 1937 m., tačiau Lietuvos
vardas skambėjo dar 1900 m. Paryžiuje. Tuo metu valstybė įėjo į carinės
Rusijos sudėtį, bet Lietuvos išeivių pastangomis parodoje eksponuota
šalyje drausta spauda – kultūriniu aspektu tai ypatingas Lietuvos istorijos įvykis, stipriai prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. To
meto Amerikos lietuvių laikraštis „Vienybė lietuvninkų“ rašė: „Žinia apie
lietuvišką parodą pasklido plačiai po visą Lietuvą, prasiskverbė net į tokias vietas, kur apie lietuvių tautišką judėjimą pirmiaus žmonės nebuvo
visiškai girdėję arba išgirdę abejojo, pabudino ne vieną nežinį, uždegė ne
vieną užšalėlį, sustiprino dvasią lengvatikių. Su 1900 metu užstojo dėl lietuvystės nauja era, – pasiliovė svajonė, prasidėjo veikmė...“ (http://www.
expolithuania.lt/Vilties-paroda-1900-metai).

Reikšminiai žodžiai: megarenginiai, pasaulinės parodos, „Expo“, miesto
vystymasis.

Įvadas
Miestų vystymąsi galima apibūdinti įvairiai: kaip darnų, savaiminį, suplanuotą ir panašiai. Tai ilgas, gana lėtas ir inertiškas procesas, kuriems kai
kada įtaką gali daryti tam tikri įvykiai, suveikiantys tarsi katalizatorius ir
sukeliantys miestų plėtros proveržių: pastatomi ar rekonstruojami ištisi
rajonai, sukuriama infrastruktūra, įrengiamos komunikacijos. Vėliau tai
daro poveikį kultūrai, sukelia socialines pasekmes. Šiame straipsnyje tai
vadinama megarenginiais – tai didelės apimties, tarpvalstybiniu mastu
finansuojama ir ilgam laikui įvairius organizuojančios šalies sektorius
įtraukianti veikla. Ji turi dvejopą tikslą: globalų – atitinkantį universalias
visam pasauliui svarbias vertybes ir principus; lokalų – regionų ir miestų
plėtrą (Peck 2011). Kaip pavyzdys pateikiama pasaulinė paroda Korėjoje,
kurioje dalyvavo ir Lietuva. Šiame darbe nesiekiama išsiaiškinti, kada renginys tampa megarenginiu, nebandoma įtvirtinti megarenginio sąvokos,
išvardyti ir palyginti visus plačiai žinomus renginius, todėl daugiausiai
dėmesio skiriama pasaulinėms parodoms (ypač paskutinei – 2012 m.
vykusiai Yeosu mieste, Korėjoje) ir laikoma, kad kitų savo mastu prilygstančių renginių įtaka miesto vystymuisi būtų panaši. Nepaisant renginių
dydžio, ar tai megarenginiai, tokie kaip Olimpinėse žaidynės, pasaulinės
parodos, ar mažesni, pvz., dainų konkursas „Eurovizija“, daugybė miestų
konkuruoja dėl organizatoriaus teisės, todėl megarenginiai tapo populiarus mokslinių tyrimų objektas. Konkurencines miestų ir regionų kovas,
jų pasekmes ir naudą miestų kultūrai ištyrė Häußermann ir Siebel. Jie
įvardijo jas kaip miestų politikos festivalizavimą ir teigia, kad būtent renginiai tampa pagrindine priemone miestams varžantis dėl jų žinomumo,
įtakos regione ir pritraukiant turistinius srautus (Häußermann 1993). Kaip
megarenginiai skatina ekonomiką ir tampa turizmo sektorių skatinančia

Miestui organizuojant megarenginį kartu plečiasi jo kultūrinės produkcijos sklaidos arealas, tai prasideda nuo paprasčiausių turistinių produktų
(atvirukų, suvenyrų) ir vėliau perauga į masinės kultūros produktus (muzika, knygos ir kt.). Vyksta komunikacija su pasauliu, ir taip formuojamas
miesto, šalies ir net regiono įvaizdis. Megarenginiams pastatoma daug
išskirtinių objektų: stadionų, konferencijų salių ir kitų aukštos architektūrinės kokybės statinių, kurie, gerai sukurti ir įgyvendinti, gali tapti miesto identitetą formuojančiais objektais. Pvz., Eifelio bokštas, pastatytas
1989 m. pasaulinei parodai (2 pav.).
Vėliau šie identitetą formuojantys objektai gali būti sėkmingai naudojami miesto ir šalies rinkodaroje, panašiai kaip elgiasi Bilbao miestas su
Guggenheimo muziejum. Franko O. Gehry Guggenheimo muziejaus
padalinys Bilbao (1991–1997) įėjo į istoriją kaip ekonominis reiškinys
pavadinimu „Bilbao efektas“. Buvęs pramoninis, 9-ajame dešimtmetyje
merdėjęs, miestas dėl šio muziejaus tapo turistiniu centru, žinomu kiekvienam bent šiek tiek menu besidominčiam žmogui visame pasaulyje
(Juocevičiūtė 2012).
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Miesto rinkodara ir komunikacija (nes įvairūs žiniasklaidos šaltiniai, rengdami reportažus apie megarenginį, tuo pat metu garsina ir vietą, kurioje
jis vyksta) skatina kultūrinį turizmą (Richards 2007; Roche 2006). Yeosu
miesto prieš parodą nežinojo net kai kurie korėjiečiai, tačiau po „EXPO
2012“ parodos „Gyvieji vandenynai ir pakrantės“ (3 pav.), kurioje buvo
pristatomos pažangiausios jūros išteklių įsisavinimo technologijos, aplinkosaugos ir darniosios plėtros problemos, vandenynų ir jūrų pakrantėse
gyvenančių tautų kultūra ir kt., šis miestelis tapo žinomas visame pasaulyje. Tai prisideda prie organizuojančios šalies kultūrinės sklaidos, pasaulis sužino apie šalies istoriją, gyvenimo būdą, meną, architektūrą, religiją
ir kt. Tačiau tuo pat metu šalis neišvengiamai susiduria su globalia kultūra
ir kyla tapatumo ir identiteto problemų (Nauright 2004).

Ekonominis aspektas
1 pav. Pirmoji pasaulinė paroda Londone 1851 m.

Olimpinės žaidynės, pasaulio futbolo čempionatai ir pasaulinės parodos
savo apimtimi yra didžiausi megarenginiai. Jų įtaką miestų vystymuisi
ekonominiu aspektu apibendrino Andrew K. Rose ir Mark M. Spiege iš
Tarptautinio ekonomikos tyrimų biuro Masačusetse ir pavadino olimpiniu efektu. Jie teigia, kad organizuojanti šalis pakelia regiono ekonomikos lygį vidutiniškai 30 % (Andrew 2009). Ekonominę naudą generuoja
nacionalinės ir tarptautinės investicijos, partnerystė tarp privataus ir
viešojo sektoriaus (Preuß, 2004). Vėliau šios investicijos mokesčių pavidalu sugrįžta į biudžetą, be to, sukuriama daug naujų darbo vietų, išauga nekilnojamojo turto kainos (Spaans 2009). Teisę organizuoti parodą
šalis turi gauti iš Tarptautinio parodų biuro (Bureau International des
Expositions – BIE), dėl šios teisės vyksta didelė kova: dėl 2010 m. įvykusios Šanchajaus parodos Kinijoje varžėsi Yeosu (Korėja), Maskva (Rusija),
Querétaro (Meksika), Vroclavas (Lenkija); dėl 2012 m. – Yeosu (Korėja) ir
Vroclavas (Lenkija); dėl 2015 m. – Milanas (Italija) ir Izmir (Turkija); dėl
2017 m. – Astana (Kazachstanas) ir Liežas (Belgija); dėl 2020 m. – Ayutthaya (Tailandas), Dubajus (UAE), Jekaterinburgas (Rusija), Izmir (Turkija) ir
San Paulas (Brazilija) (http://www.expomuseum.com). Anksčiau parodos
vykdavo nereguliariai, tad buvo nuspręsta, kad kas penkerius metus bus
organizuojama pasaulinė pusmetį trunkanti paroda, o tarp dviejų pasaulinių parodų galės vykti viena mažesnė, tris mėnesius trunkanti paroda.
Pasaulinėje parodoje šalys dalyvės gali statyti savos architektūros paviljonus, mažesnėse parodose joms suteikiamas plotas paviljonuose, pastatytuose parodos organizatorių. Trumpesnės parodos ribojamos ir teritorija:
jos neturi užimti daugiau kaip 25 ha, o šešis mėnesius trunkančios parodos tokių apribojimų neturi.

2 pav. Eifelio bokštas Paryžiuje 1889 m.

2012 m. Lietuva oficialiai jau dešimtąjį kartą dalyvavo tarptautinėje parodoje, kuri šį kartą vyko Yeosu mieste Pietų Korėjoje (4 pav.). Prieš parodą
Yeosu buvo mažas žvejybinis uostas, įsikūręs labai gražioje gamtinėje
aplinkoje. Susisiekimas su didesniais miestais buvo prastas: iki artimiausio didelio miesto Busano – 5 valandos važiavimo autobusu, magistralinių kelių ir traukinių linijų nebuvo, todėl regionas praktiškai nesiplėtojo.
Čia patekti buvo nelengva, o patekus nelabai buvo ką veikti, ypač užsienio turistams.

3 pav. „EXPO 2012“ Yeosu mieste, Korėjoje, 2012 m.
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riais siekiama socialinės sanglaudos. Gausybė renginių vyko ir 2012 m.
Yeosu „Expo“ Korėjoje ir Lietuvos paviljone. Kas savaitę paviljone vyko
įvairūs renginiai: keturis iš jų atidarė aplinkos, susisiekimo, energetikos
ir žemės ūkio ministrai. Lietuvos paviljono svečiai dalyvavo Turizmo departamento, Klaipėdos universiteto, Lietuvos dailės muziejaus, pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungai konferencijose, dizaino ir literatūros
dienose, gintarinės suknelės ir papuošalų iš gintaro bei paviljone eksponuojamų skulptūrų pristatymuose. Paviljone atidaryta dešimt fotografijų
parodų, organizuotas jau „Expo“ parodų tradicija tampantis krepšinio
turnyras „ExpoBasket“.
Šioje parodoje Lietuva pristatyta kaip pažangi ir inovatyvi valstybė, pabrėžti Lietuvos laimėjimai: Lietuva – pirmaujanti pagal šviesolaidinio
interneto skvarbą Europoje valstybė, visam pasauliui kurianti lazerines
technologijas. Šie ar panašūs laimėjimai buvo perteikti nenutolstant
nuo pagrindinės „Expo 2012“ temos „Gyvieji vandenynai ir pakrantės“.
Lietuvos paviljonas traukė lankytojus parodos temai neįprasta gintarine šviesa, originaliais eksponatais – Lietuvos dailės muziejaus gintaro
inkliuzais ir dirbiniais. Pagrindinė Lietuvos paviljono idėja – mėginimas
pažvelgti į pasaulį iš didelio gintaro vidaus. Gintaras vadinamas Baltijos auksu ir yra neatsiejama Lietuvos kultūros dalis. Vienintelis Baltijos
gintaras yra išmetamas jūros ir saugo savyje praeitį – inkliuzais tapusius
augalus, vabzdžius ir gyvūnus. Šiame paviljone „inkliuzais“ tapo ir patys parodos lankytojai, atkreipiant dėmesį į gamtos ir žmogaus sąveiką. Lankytojus pasižvalgyti po ekspoziciją traukė ant paviljono fasado
juodame fone vaizduojamas gintaras su inkliuzu ir sendinto medžio
stilizuotomis, Juodkrantės lobį primenančiomis figūrėlėmis apipavidalintas įėjimas.

4 pav. Korėjos žemėlapis ir susisiekimo schema, 2012 m.

Korėjos valdžia, nusprendusi surengti parodą būtent šiame regione, ne
tik dar kartą išgarsino savo vardą, savo pramonės gigantus, bet ir išvystė regioną, kuris po parodos tapo turizmo ir poilsio vieta. Neatsitiktinai
parinkta pagrindinė parodos tema – „Gyvieji vandenynai ir pakrantės“,
nes būtent pakrantės regioną buvo nuspręsta vystyti. Parodos metu
buvo pristatomos pažangiausios jūros išteklių įsisavinimo technologijos,
aplinkosaugos ir darnios plėtros problemos, pakrantėse gyvenančių tautų kultūra. Tema suskirstyta į tris smulkesnes potemes: „Pakrančių vystymas ir apsauga“, „Naujų išteklių technologijos“, „Jūra ir žmonijos kultūra“.
Šios potemės suskirstytos į šešias temines grupes, tokias kaip „Klimatas ir
aplinka“, „Jūrų augalija ir gyvūnija“, „Jūrinė pramonė ir technologijos“, „Jūriniai miestai ir jūrinės civilizacijos“ ir „Jūriniai menai“. Kiekviena šių temų
buvo pristatyta atitinkamame teminiame paviljone. Apibendrinant galima teigti, kad sukurta struktūra, apimanti visas sferas, vienaip ar kitaip
susijusias su vandenimis. Ji orientuota į platų visuomenės sluoksnį, todėl
net ir po parodos Yeosu ilgai trauks tiek vietinius, tiek užsienio turistus,
teiks ekonominę naudą ne tik miestui, bet visam regionui.

Didžioji dalis lankytojų buvo šeimos su vaikais ir seneliais, tačiau ją aplankė ir nemažai verslo, diplomatijos atstovų, šalių vadovų, premjerų ir
ministrų. Lietuvos paviljoną per tris mėnesius spėjo aplankyti 612 tūkst.
lankytojų. Parodos pradžioje mažiau domėjęsi „Expo“ korėjiečiai suskubo
tai padaryti paskutinėmis savaitėmis: dienos lankytojų skaičius „Expo“
augo nuo 45 tūkst. iki 200 tūkst. Lietuvos paviljono lankytojų skaičius
augo atitinkamai nuo 2,5 tūkst. iki 20 tūkst. lankytojų per dieną.

Socialinis aspektas
Tik paskelbus apie būsimą megarenginį ir pradėjus jam ruoštis, pradeda
kilti būstų kainos. Tai didina socialinę atskirtį ir gali turėti kitų socialiai
neigiamų afektų. Renginių metu atsiranda grūstys gatvėse ir viešajame
transporte, todėl ruošiantis renginiui svarbu tinkamai įtraukti įvairius
vietinių gyventojų sluoksnius. Kaip vietiniai gyventojai suvokia megarenginių įtaką miestui, yra labai svarbu, nes kryptingos investicijos turi būti
bendrai priimtinos. Tuomet megarenginių organizavimas gali stiprinti
visuomenės didžiavimąsi ir pasitikėjimą savo miestu. Pavyzdžiui, 1992 m.
Olimpinės žaidynės Barselonoje lėmė sparčią miesto krantinės urbanizaciją ir paskatino gyvenamųjų rajonų, prekybos centrų ir kitas statybas (de
Moragas 1994). Nors Olimpinės žaidynės tęsėsi gan trumpą laiką, jų įtaka
visam miestui juntama dar daug ilgai po jų pabaigos (Ritchie 1984). Taip
mažinami skirtumai tarp aukštosios ir populiariosios kultūros, nes vyksta
gausus gyvenimas gatvėje, vyksta daug nemokamų renginių, kuriuose
keičiamasi idėjomis, daug projektų su stipriais tematiniais turiniais, ku-

5 pav. Lietuvos paviljonas Yeosu „Expo 2012“
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2012 m. Lietuva oficialiai jau dešimtąjį kartą dalyvavo pasaulinėje paro
doje, tačiau tais metais Lietuvos paviljonas (kurio autorius taip pat yra
šio teksto autorius), pirmą kartą įvertintas sidabro medaliu už kūrybišką
parodos temos „Gyvieji vandenynai ir pakrantės“ įgyvendinimą. Apdovanojimą skyrė Tarptautinio parodų biuro (BIE) sudaryta nepriklausomų
aštuonių ekspertų komisija. Taip pat vienas prestižiškiausių žurnalų JAV –
„EXHIBITOR Magazine“ paviljonui skyrė įvertinimą „Geriausia ekspozicija
mažų paviljonų kategorijoje“.
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The Impact of MEGA EVENT ON URBAN DEVELOPMENT:
CULTURAL, ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS

Apibendrinimas

M. Valevičius

Megarenginį organizuojanti šalis sau kelia įvairių tikslų: siekia pristatyti
save, pritraukti užsienio investicijų, turistų, pristatyti savo pasiekimus,
technologijas, kultūrą, nes megarenginius aplanko aukščiausieji šalių vadovai, atvykstantys kartu su verslininkų delegacijomis.

Summary
The study deals with Considered significant for all the locals out breathtaking and attract many guests, city events. They are treated as events
and identifying mega-events such as the Olympic Games, World Exhibition, the football and basketball championships, musical competitions
and festivals and so on. Discussed in preparation for the city, progress
and future consequences associated with mega events in evolution.
Analysis of mega-events in cultural, economic and social aspects of the
benefits and burdens of the city.

Megarenginiai didina įvairių sektorių pajamas. Miestai atnaujina savo
infrastruktūrą ir viešas paslaugas. Padidėjęs turistų srautas skatina naujų
darbo vietų atsiradimą, daugėja surenkamų mokesčių.
Megarenginiai paspartina ar atnaujina užsitęsusius infrastruktūros projektus, tokius kaip naujos metro ar kito transporto linijos, taip pat jiems
statomi nauji konferencijų arba sporto centrai, stadionai. Tačiau priešingai nei daugelyje kitų didelės apimties statybos projektų, megarenginių
atidarymas negali būti atidėtas, jis turi bet kokia kaina įvykti iš anksto
nustatytą dieną.
Kaip rodo Yeosu „Expo“ Korėjoje pavyzdys, renginį galima suorganizuoti
ir mažiau išsivysčiusiame šalies regione. Tai turi didelę teigiamą įtaką kultūriniu, ekonominiu ir socialiniu aspektu. Todėl siekis surengti tarptautinę parodą Lietuvoje nėra utopinis, reikia tik politinės valios ir geros idėjos
parodos temai.

Literatūra
de Moragas Spa, M; Botella, M. 1994. The keys to success: the social, sporting, economic, and communications impacts of Barcelona ‘92. Centre d’Estudis Olympics i de
l’Esport, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona.
Häußermann, H, Siebel, W. 1993. Die Politik der Festivalisierung und die Festivalisierung der Politik, Leviathan 21 7–31.
Juocevičiūtė, E. 2012. Muziejų architektūra XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje, „7
meno dienos“ Nr. 30 (998), 2012-07-27.
Kang, Y.; Perdue, R. 1994. Long term impact of a mega-event on international tourism to the host country: a conceptual model and the case of the 1988 Seoul Olympics, Journal of International Consumer Marketing 6: 205–225.
Nauright, J. 2004. Global games: culture, political economy and sport in the globalised world of the 21st century, Third World Quarterly 25(7): 1325–1336.
Peck, M. 2011. Mega-events as catalysts for urban transformation, Shangai Manual.
A Guide for Sustainable Urban Development in the 21st Century, 1–36.
Qu, L; Spaans, M. 2009. The mega-event as a strategy in spatial planning: starting
from the olympic city of Barcelona, in The 4th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU). 2009 Amsterdam/Delft. The New Urban Question –
Urbanism beyond Neo-Liberalism, 1291–1300.
Ritchie, J. R. B. 1984. Assessing the impacts of hallmark events, Conceptual and Research Issues Journal of Travel Research 23: 2–11.

44

Erdvinės struktūros ir nusikalstamumo
ryšys didžiuosiuose Lietuvos miestuose

Tai atveria naujų galimybių architektūrinių sprendimų poveikio
mieste vykstantiems procesams, supratimui ir tyrinėjimui. Erdvinių aplinkos charakteristikų poveikio nusikalstamumui tyrimas
suteiktų galimybių panaudoti iki šiol nenaudotas priemones
aukštesnei gyvenimo kokybei užtikrinti.
Nusikalstamumo ir erdvinių miesto struktūrų sąsajos tiriamos pirmą kartą Lietuvoje.

Kęstutis Zaleckis1, Irina Matijošaitienė1, Inga Stankevičė2,
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Metodika
Tyrimų metodika sieja erdvės sintaksės (Hillier 2007) ir grafinių informacijos sluoksnių perdengimo metodus. Taikant erdvės sintaksės metodą
parengti tiriamų miestų ašiniai žemėlapiai ir nustatytos ašių charakteristikos: integralumas, kontrolė, seklumas ir gylis bei kt. Ašiniai urbanistinių
struktūrų žemėlapiai sugretinti su ta pačia informacija apie urbanistinių
morfotipų (Pedersen 2009) pasiskirstymą tiriamoje teritorijoje, apie gyventojų tankumą ir teritorijų funkcijas, apie vizualinių išgaubtų erdvių,
sudarančių ašis (convex spaces), gylį teritorijoje. Iš LR BK atrinktos nusikalstamų veikų rūšys, kurios gali būti įvykdomos atvirose viešosiose
miesto erdvėse. Naudojantis 2010–2011 m. duomenimis, gautais iš IRD
prie LR VRM, sudaryti nusikalstamų veikų pasiskirstymo žemėlapiai Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Minėti žemėlapiai lyginti su anksčiau surinkta
informacija apie erdvines miestų struktūras. Sluoksnių užklojimas padėjo
išryškinti tam tikrus atitikimus tarp lyginamų informacijos sluoksnių, kurių būdingas pasikartojimas leido formuluoti erdvinės miesto struktūros
ir nusikalstamumo sąryšio dėsningumus. Analizuojant ašinius miestų
žemėlapius išryškėjo keletas būdingų, metodiniu požiūriu atliekamo tyrimo tikslumui svarbių problemų:
–– Šiuolaikinis miestas, kuriame atskirtas pėsčiųjų ir automobilių
transportas, funkcionuoja kaip pusiau autonomiškų transporto
sistemų visuma.
–– Didelė dalis miesto gatvių, kurios funkcionuoja ir yra gyventojų
suvokiamos kaip vienas erdvinis darinys, negali būti parodytos
viena ašimi dėl erdvės sintaksės metodikos ypatumų.
–– Administracinės miestų ribos dažnai neatitinka realios urbanistinės sistemos ribų, pvz., vakarinis aplinkkelis Kaune naudojamas
ir miesto vidinio transporto poreikiams.
Sprendžiant minėtas problemas ir siekiant kuo tikslesnio aplinkos modeliavimo, atliktos trys tradicinio erdvės sintaksės metodo korektūros:

Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama erdvinės miestų struktūros įtaka
nusikalstamumo sklaidai viešosiose erdvėse. Pasitelkus erdvės sintaksės
metodą ir gretinant juo gautus rezultatus su informacija apie gyventojų
tankumą, urbanistinius morfotipus bei funkcijas, nustatyti bendri erdvinių struktūrų ir nusikalstamumo sąryšio dėsningumai trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Reikšminiai žodžiai: erdvinė struktūra, nusikalstamumas, morfotipas, erdvės sintaksė, viešoji erdvė, aplinkos saugumas, ašiniai žemėlapiai.

Įvadas
Gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimas – vienas nuolatinių ir
esminių urbanizuotos aplinkos tvarkymo iššūkių, su kuriuo susiduria
miesto administracija, planuotojai, teisėsaugos institucijos. Besikeičianti
socialinė, ekonominė, kultūrinė situacija išryškina vis naujas problemas,
susijusias su saugumo mieste užtikrinimu. Žvelgiant į šių dienų ir galimą
ateities situaciją Lietuvos miestuose saugios aplinkos formavimo uždavinys naujai reaktualizuojamas dėl kelių priežasčių:
–– Globalizacijos. Su sovietmečio era prasidėjusi trečioji jos banga radikaliai keičia gyvenimo būdą: naikina žmogaus ir vietos
ryšius, skatina visuomenės narių susvetimėjimą, formuoja vartotojišką visuomenę ir nuvertina moralines vertybes. Visa tai
tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie urbanizuotos aplinkos
nesaugumo didėjimo. Kita vertus, globaliame postmoderniame pasaulyje vis ryškėjanti miestų kaip konkuruojančių kultūrinių ir ekonominių vienetų reikšmė aktualizuoja vietos patrauklumo poreikį. Saugumas yra svarbus vietos patrauklumo
aspektas.
–– Darnus vystymas – šių dienų urbanizmo aktualija, verčianti tausoti turimus aplinkos išteklius, taip pat ir teritoriją. Besivystančių kompaktiškų miesto erdvinių modelių požiūriu gyventojų
saugumo užtikrinimas tankiai gyvenamoje teritorijoje tampa
vis aktualesnis. Postmodernaus urbanizmo kaimynysčių idėjai,
kuria siekiama skatinti savaiminį miesto dalies bendruomenės
formavimąsi erdvinėmis priemonėmis, įgyvendinti saugumo
aspektas taip pat yra labai svarbus.
–– Kompleksiniu moksliniu vertinimu, miestas – dinamiška, ties
chaoso riba veikianti sudėtinga sistema, kurioje galioja tiek
socialinis, ekonominis, kultūrinis, tiek erdvinis determinizmas.

–– Vienam miestui braižomi du ašiniai žemėlapiai. Globalioms
charakteristikoms naudojamas tradiciniu būdu sukurtas ašinis
žemėlapis, lokalioms charakteristikoms – žemėlapis, iš kurio
išimamos pašalinamos pėstiesiems neprieinamos ašys (pvz.,
minėtasis vakarinis aplinkkelis Kaune) ir kuris papildomas pėsčiųjų bei dviračių judėjimo ašimis, neprieinamomis automobilių
transportui.
–– Ašinių žemėlapių ribos nesutampa su administracinėmis miestų
ribomis, bet atspindi realią gretimų teritorijų integraciją į miestą.
–– Tyrimuose taikoma Figueiredo suformuluota tęstinų linijų
(continuity lines) koncepcija (Figueiredo, Amorim 2004, 2007),
leidžianti sujungti kelias ašis į vieną darinį.
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Tyrimo rezultatai

se. Pabrėžtina tai, kad nusikalstamumas pasireiškia didesnės užstatymo
morfotipų įvairovės teritorijose ir nepasireiškia dominuojančio sodybinio
užstatymo morfotipo zonose. Išskirtinos kelios Kauno seniūnijos su gyventojų tankiu, mažesniu nei 250 gyv./kv. km – tai Kleboniškis ir Palemonas. Pirmasis turi didelius lankytojų srautus iš artimų teritorijų (Kalniečiai,
Eiguliai) generuojantį rekreacinį objektą – Kleboniškio mišką, antrasis –
mišrų užstatymo morfotipų derinį, sudarytą iš sodybinio užstatymo ir
laisvai stovinčių pastatų morfotipų. Pabrėžtina tai, kad laisvai stovintys
pastatai, atliekantys gamybinę ir komercinę funkcijas, aktyviai naudojami tik dalį dienos. Panemunės seniūnijos atveju „Kleboniškio fenomenas“
nepasireiškia, tikėtina, dėl mažesnės gyventojų įvairovės gretimose teritorijose ir mažesnių artimų srautų generatorių.

Kaunas. Ašinį žemėlapį sudarė 10 292 ašys, su tęstinėmis linijomis (continuity lines) – 5627 ašys. 2010–2011 m. teritorijoje užfiksuota 2978 nusikalstamos veikos pagal 2256 adresus. Vidutiniškai vienam adresui teko
1,32 veika. Tai leidžia preliminariai spręsti apie tam tikrus dėsningumus,
darančius įtaką nusikalstamų veikų pasiskirstymui erdvėje.
Analizuojant nusikalstamų veikų ir gyventojų tankumo ryšį (Kauno bendrasis planas 2012) nustatyta, kad didžioji dalis veikų susitelkia ir tolygiai pasiskirsto seniūnijose, kuriose gyventojų skaičius viršija 2000 gyv./
kv. km. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios teritorijos viduje, kur gyventojų
tankumas skiriasi nuo daugiau nei 10 000 iki jau minėtų 2000 gyv./kv. km,
esminio skirtumo tarp erdvinės veikų sklaidos nėra. Pvz., Senamiesčio
plotas – 1,44 kv. km, gyventojų tankis – 3244 gyv./kv. km, bendras gyventojų skaičius – 4671; teritorijoje fiksuota 80 nusikalstamų veikų per tiriamą laikotarpį; Dainavos plotas – 5,27 kv. km, tankis – 11 410 gyv./kv. km,
gyventojų skaičius – 6012, užfiksuota apie 300 veikų; Eigulių plotas –
5,34 kv. km, tankis – 8528 gyv./kv. km, gyventojų skaičius – 44 140, užfiksuota 300 veikų; Naujamiesčio plotas – 3,14 kv. km, tankis – 3335 gyv./
kv. km, gyventojų skaičius – 10 472, užfiksuota 120 veikų. Lyginant nusikaltimų tankį konstatuota: Senamiestyje jis lygus 55 veikoms/kv. km;
Naujamiestyje – 38 veikoms/kv. km; Dainavoje – 57 veikoms; Eiguliuose –
56 veikoms. Skaičiuojant nusikalstamų veikų skaičių tūkstančiui gyventojų gaunama, kad Senamiestyje jis lygus 0,017, Naujamiestyje – 0,012,
Dainavoje – 0,004, Eiguliuose – 0,007. Gyventojų tankiui padidėjus 3,5
karto, nusikaltimų skaičius ploto vienete iš esmės nepakito. Galima teigti,
kad gyventojų tankumas, didesnis nei 2000 į kv. km, formuoja tam tikrą
kritinę kiekybinę masę srautų ir nusikalstamų veikų viešosiose erdvėse,
kurių lokalizacija priklauso jau ne nuo didėjančio gyventojų tankumo,
bet nuo kitų, taip pat ir erdvinių aplinkos charakteristikų. Pažymėtina,
kad nusikalstamų veikų koncentracijos teritorijoms būdinga specifinė
užstatymo morfotipų įvairovė arba specifiniai didesnio užstatymo tankumo morfotipai, pvz., perimetrinis posesijinis; perimetrinis posesijinis,
perimetrinis centro, perimetrinis reguliarus ir atskirai stovintys pastatai;
sodybinis, miesto vilos, perimetrinis posesijinis atviras, perimetrinis reguliarus ir perimetrinis centrinis; sodybinis ir laisvo planavimo; vien laisvo
planavimo ir t. t. Didesniu nusikalstamų veikų skaičiumi pasižyminčios
seniūnijos gali būti susietos ir su įvairesne socialine gyventojų sudėtimi ir
didesne funkcine teritorijos įvairove. Svarbus dalykas tas, kad išgaubtos
erdvės perimetrinio užstatymo morfotipų teritorijose, esančiose Kauno
centre, nepaisant jų pirminio seklumo, po sovietmečio transformacijų,
pavertusių vidines kvartalų erdves iš privačių pusiau viešomis ar viešomis, tapo gilios (Zaleckis, Matijošaitienė 2011). Tai savo ruožtu mažina
vietos naudotojų-gyventojų skaičių greta svarbiausių teritorijos gatvių,
pvz., Laisvės alėjos. Gilios išgaubtos erdvės būdingos visiems modernistiniams laisvo planavimo morfotipams.

Erdvės sintaksės požiūriu 25 proc. sekliausių ašių zona Kaune apima
didžiąją dalį seniūnijų su didesniu nusikalstamumo lygiu, išskyrus Žemuosius Šančius, Panemunę ir Aleksotą. Dalis seklių teritorijų, pasižyminčios dominuojančių ekstensyvaus užstatymo sodybiniu morfotipu,
nusikalstamų veikų į viešąsias erdves nepritraukia (Sargėnai, Ramučiai)
ar pritraukia palyginti nedaug (Palemonas), tačiau pačios svarbiausios
nusikalstamumo skaičiaus požiūriu teritorijos patenka į šią zoną: Centras,
Žaliakalnis, Kalniečiai–Eiguliai, Dainava, Vilijampolė, Šilainiai ir kt. Su 25
proc. sekliausių ašių Kaune lieka nesusiję tik apie 280 adresų iš 2256. Palyginimui galima teigti, kad vienai miesto ašiai teko vidutiniškai 0,4 nusikalstamos veikos, vienai iš minėtų seklių ašių – 1,4.
Atlikus globalios integracijos ašinio žemėlapio analizę išryškėjo tas
dėsningumas, kad didžioji nusikalstamų veikų viešosiose erdvėse dalis
telkiasi prie 25 proc. svarbiausių globalios integracijos ašių. Šis dėsningumas ypač ryškus Senamiestyje ir Naujamiestyje (Vytauto pr., Laisvės
al.), Savanorių pr., Varnių g., Raudondvario plente, Panerių g., Baltijos g.,
Baltų pr., Kuršių g., Krėvės pr., Draugystės g. ir kt. Įdomu tai, kad to paties
laisvo užstatymo morfotipo teritorijose šis dėsningumas reiškiasi skirtingai: Šilainiuose – fiksuoti įvykiai telkiasi prie integruojančių gatvių, Dainavoje – dalis nusikaltimų pasklidę ir po pusiau viešas erdves – kiemus,
Kalniečiuose–Eiguliuose įvykiai praktiškai tolygiai pasklidę po visą kvartalų teritoriją. Pirmu atveju miestovaizdyje dominuoja reguliaraus tinklo
gatvių ir takų sistema (grid type), trečiu atveju – vadinamasis medžio šakų
tinklo tipas (tree type), antru atveju – minėtų dviejų tipų derinys. Į 25 procentų didžiausios globalios integracijos ašių zoną nepatenka tik didesniu
nusikalstamumu pasižyminti Žemųjų Šančių teritorija (~80 veikų) ir Panemunė (apie 30 veikų). Su šiomis ašimis nesusiję apie 230 adresų. Nusikalstamų veikų vidurkis per tiriamą laikotarpį minėtose ašyse yra 1,44.
Lokalios integracijos ašys nustatytos naudojant trijų sąlyginių žingsnių
spindulį. Praktiškai visi įvykiai, nepaisant nedidelio skaičiaus ašių, per du
sąlyginius žingsnius nutolusių nuo integruojančių erdvių ir dažnai su jomis
lygiagrečių, yra fiksuoti prie 25 proc. ašių, turinčių didžiausias lokalios integracijos vertes. Su jomis nesusiję tik 72 nusikalstamų veikų adresai. Nusikaltimų vietų vidurkis šiose ašyse – 1,55. Analizuojant 5–10 proc. ašių (1 pav.),
išryškėja dėsningumas nusikaltimui telktis prie jų ir per vieną–du sąlyginius
žingsnius nutolusiose erdvėse. Svarbu pabrėžti, kad toli gražu ne visos globalios ir lokalios integracijos ašys pritraukia nusikalstamumą. Šis dėsningumas ryškėja prie tų ašių, kurių funkcijų įvairovė didesnė, mažesnis vietinių

Kitoje seniūnijų grupėje Kaune gyventojų tankumas svyruoja nuo 500
iki 2000 gyv./kv. km. Jose nusikalstamos veikos pasiskirsčiusios ne taip
tolygiai. Išskirtinos tam tikros nusikalstamas veikas traukiančios zonos Vilijampolė greta Raudondvario plento, Aleksote, Seniavoje, Petrašiūnuose
ir kt. Per tiriamą laikotarpį įvykių nėra fiksuota Romainiuose, Sargėnuo-
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1 pav. Kauno centrinė dalis: juodai pažymėta 10 proc. didžiausias lokalios integracijos
vertes turinčių ašių, raudonai pažymėti nusikalstamų veikų viešosiose erdvėse taškai

2 pav. Klaipėda: juodai išryškinta 25 proc. didžiausias vertes turinčių globalios
integracijos ašių, raudonai pažymėti nusikalstamų veikų viešosiose erdvėse taškai

potencialių stebėtojų skaičius dėl komercinių ir visuomeninių funkcijų gausos, stebėtojų anonimiškumas (dominuoja tik lankytojai), morfotipų įvairovė
ir gilesnės vizualinės-išgaubtos erdvės jose ir greta jų. Įdomu tai, kad Kauno
atveju nusikalstamumas daugiausia sutampa su visuomeninio transporto
naudojamomis gatvėmis arba „negiliomis kišenėmis“ netoli nuo jų. Erdvės
sintaksės požiūriu tai iš esmės atitinka svarbiausias globalios kontrolės ašis.
Prie 25 proc. didžiausiomis kontrolės vertėmis pasižyminčių ašių susitelkia
apie 1900 fiksuotų įvykių taškų iš 2256. Nusikalstamų veikų adresų vidurkis –
1,35 adreso ašiai. Svarbu pabrėžti, kad kaimynysčių lygmeniu nusikalstamumą „traukiančios“ ašys nepasižymi didesniu gyventojų skaičiumi greta jų, o
dėl funkcijų įvairovės šis skaičius net gali būti mažesnis negu visoje seniūnijoje. Tas pat pastebima ir didesnio nusikalstamumo seniūnijų grupės viduje – miesto centras, praradęs dalį gyventojų, bet turintis dideles integracijos
ir kontrolės vertes, traukia nusikalstamumą.

veikų sankaupą – tai fenomenas, panašus į Kauno Kleboniškį (21 veikos
taškas Melnragėje ir 13 Kleboniškyje). Skirtumas paaiškinamas didesniu
Jūros pakrantės patrauklumu visam miestui, o ne tik gretimybėms.
Zona, sudaryta iš 5 proc. sekliausių miesto ašių, apima tik dešinįjį Danės
krantą. Praktiškai visi įvykių taškai šioje zonoje yra greta seklių ašių, taip
pat ir Melnragėje. Zona, išplėsta iki 25 proc. sekliausių erdvių (2 pav.), prasiplečia Taikos prospektu iki Baltijos prospekto. Apie 700 fiksuotų nusikalstamų veikų taškų iš 1297 lieka už seklios teritorijos ribų. Sekliai ašiai
vidutiniškai tenkančių nusikalstamų veikų adresų skaičius – 1,98.
5 proc. globalios integracijos ašių Klaipėdoje apima apie 700 nusikalstamų
įvykių taškų iš 1297. Padidinus globalios integracijos ašių zoną iki 25 proc.
visoje Klaipėdos teritorijoje ryškėja keli dėsningumai: 1) nusikalstamumas
telkiasi svarbiausiose ašyse (Taikos pr., H. Manto g. ir joms statmenos Kauno, Paryžiaus Komunos, Dubysos, Debreceno, Smiltelės gatvės); 2) kaip
ir Kaune, gretimose, kelis žingsnius nuo integruojančių ašių nutolusiose
gilesnėse ir mažiau integruojančiose ašyse; 3) modernistiniuose rajonuose ryškėja du nusikalstamumo sklaidos pusiau viešose ir viešose erdvėse
modeliai; pirmasis – palei vidines rajonų gatves (Debreceno, Žardininkų
kvartalai); antrasis – gan tolygiai visoje teritorijoje Bandužiuose ir Laukininkuose. Gatvių ir takų tinklas minėtais atvejais atitinka panašių nusikalstamų veikų sklaidos modeliu pasižyminčių Kauno modernistinių rajonų
tipą. Jau 5 proc. minėtų ašių fiksuotų adresų skaičius yra 11,7 adresas/ašiai.
Padidinus zoną iki 25 proc., šis skaičius bus dar didesnis.

Klaipėda. Ašinį žemėlapį be tęstinių linijų (continuity lines) sudaro 1820 ašių,
su tęstinėmis linijomis – 1209. Per tiriamą laikotarpį užfiksuota 2215 nusikalstamų veikų viešosiose erdvėse 1297 adresais. Lyginant su Kaunu, Klaipėdoje
gerokai ryškesnė įvykių kartojimosi tose pačiose vietose tendencija – vidutiniškai 1,7 nusikalstamos veikos vienu adresu ir 1,07 adreso– vienai ašiai.
Fiksuoti įvykiai, panašiai kaip ir Kaune, telkiasi koncentruotoje zonoje
abipus Taikos pr. ir H. Manto gatvės ašies. Ši teritorija sutampa tiek su
didžiausiu gyventojų tankumu, tiek su didesne morfotipų įvairove arba
didesnio užstatymo tankio morfotipais – tai Senamiestis ir Naujamiestis
su jiems tradiciškai būdingais, sovietmečiu kaip ir Kaune transformuotais
morfotipais, didelės laisvo užstatymo zonos su atskirai stovinčiais komercinės paskirties pastatais. Žvelgiant į funkcijas, šioje teritorijoje ryškus
gyvenamosios, visuomeninės ir komercinės panaudos mišinys. Gyvenamąją teritoriją sudaro daugiaaukščiai pastatai su mažaaukščių priemaiša.
Pramonės teritorija su specializuotomis komercinėmis zonomis ir gyvenamosios teritorijos į rytus nuo Šilutės plento ir geležinkelio linijos nusikalstamų veikų pasiskirstymo požiūriu formuoja periferiją su pavieniais
fiksuotų įvykių taškais. Išskirtinis atvejis – Melnragė, rodanti nusikalstamų

Lokalios integracijos žemėlapis iš esmės rodo tuos pačius nusikalstamumo sklaidos rezultatus kaip ir globalios integracijos žemėlapis. Su 5 proc.
didžiausias lokalios integracijos vertes turinčių ašių yra nesusiję 600 adresų
(21,5 adreso ašiai); su 25 proc. ašių nesusiję 200 adresų – 3,63 adreso/ašiai.
Klaipėdoje nustatyta, kad didžioji nusikaltimų dalis iš esmės yra padaryta prie didesnes kontrolės vertes turinčių gatvių, kuriose tikėtina sutikti
daugiau nevietinių praeivių. Tai pasakytina net apie vidines Bandužių ir
Laukininkų ašines erdves, kurių dalis turi didesnes kontrolės vertes nei
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aplinkinės ašys. Kita vertus, pastebima ir ne tokia gausi įvykių sklaida
minėtoms ašims gretimose erdvėse – ji sudaro apie 250 taškų iš 1297.
Vidutinis adresų skaičius 25 proc. minėtų ašių yra 3,47.
Vilnius. Žemėlapį sudaro 15 012 ašių be tęstinių linijų ir 12 912 ašių su
jomis. Tiriamoje teritorijoje fiksuota 18 893 nusikalstamos veikos 8354
adresais. Papildomai Vilniuje, atsižvelgiant į kelionių ir keliautojų skirtumus dienos bei nakties metu, atskirti nusikaltimai, padaryti dieną ir naktį.
Naktį nusikaltimai įvykdyti 3056 vietose, dieną – 5298 vietose. Vienam
adresui vidutiniškai tenka 2,26 įvykio per dvejus metus. Vienai ašiai –
0,65 adreso. Dieną vienai vietai tenka 2,44 įvykio, naktį – 1,95. Žvelgiant
į nusikalstamų veikų sklaidą, konstatuotina, kad kaip ir Kaune jos telkiasi
branduolyje, kurį sudaro daugiau nei 2000 gyv./kv. km turinčios seniūnijos: Pašilaičių, Fabijoniškių, Pilaitės, Justiniškių, Viršuliškių, Šeškinės, Šnipiškių, Žirmūnų, Naujamiesčio, Senamiesčio, Žvėryno ir kt. Jose, panašiai
kaip ir Kaune, fiksuojamas atitinkamų morfotipų dominavimas ir funkcijų
koncentracija. Išskirtiniai dariniai įvardyto branduolio periferijoje: Naujoji
Vilnia (389 taškai) ir Žemieji Paneriai (77 taškai). Pirmu atveju tai autonomiškas darinys – mažas miestelis su visa morfotipų ir funkcijų įvairove,
antru atveju – specifinis pramoninis priemiestis.

3 pav. Vilniaus centrinė dalis: juodai išryškinta 10 proc. didžiausias kontrolės vertes
turinčių ašių, raudonai pažymėti nusikalstamų veikų viešosiose erdvėse taškai

Apibendrinimas

5 proc. sekliausių ašių zona Vilniuje apima Naujamiestį, Žvėryną, Kalvarijų
rajoną (Šnipiškes), Žirmūnus ir pagrindines ašis palei Ukmergės, Geležinio Vilko gatves, Nemenčinės pl. ir kt. Prie šių ašių susitelkia apie 3497
nusikalstamų veikų adresai iš 8354. Vidutiniškai vienai iš šių ašių tenka
5,42 adreso, o tai aštuonis kartus viršija bendrą vidurkį mieste. Netoli jų,
per kelis sąlyginius žingsnius, nutolę dar apie 400 adresų. 850 fiksuotų
vietų lieka gilioje periferijoje. Išplėtus minėtą zoną iki 25 proc. už jos ribų.
lieka tik nusikalstamos veikos Naujojoje Vilnioje. Be abejo, kaip ir Kaune
bei Klaipėdoje, ne visos ašys „traukia nusikalstamumą“, bet tik greta atitinkamų erdvės sintaksės savybių pasižyminčios ir atitinkamu morfotipų,
funkcijų ir kitų erdvinių savybių deriniu.

Erdvinių miesto struktūros savybių įtaka nusikalstamų veikų pasiskirstymui
viešose erdvėse pradeda reikštis pasiekus tam tikrą gyventojų tankumą –
Kaune ir Vilniuje jis siekia 2000 gyv./kv. km. Gyventojų tankumui didėjant
virš minėtos ribos, nusikalstamų įvykių sklaidos jis tiesiogiai nebeveikia.
Nusikalstamų veikų vietų vidurkis vienai ašiai didesnės kontrolės, globalios integracijos ir lokalios integracijos ašyse bei sekliose miesto zonose
gerokai viršija miesto vidurkį. Svarbu pabrėžti, kad minėtos ašys „pritraukia nusikalstamumą“, jeigu jos dera su tam tikrais užstatymo morfotipais
ar jų įvairove, funkcijų įvairove ir kitomis erdvinėmis charakteristikomis,
mažinančiomis vietinių stebėtojų skaičių arba didinančiomis stebėtojų
ir stebimųjų anonimiškumą. Svarbų vaidmenį šiuo atveju atlieka ir gilios
išgaubtos-vizualinės erdvių struktūros greta ašių.

5 proc. didžiausias globalios integracijos reikšmes turinčių ašių formuoja
nusikalstamumo sklaidos karkasą, su panašiai kaip ir Kaune ryškėjančiais
dėsningumais: nusikalstamumas telkiasi ašyse arba tiesiogiai joms gretimose zonose; modernistiniuose Vilniaus rajonuose, kuriems būdinga tree
type erdvių struktūra, nusikalstamumas tolygiai pasklidęs po visą vidinių
erdvių labirintą, pvz., Karoliniškėse, Justiniškėse, Viršuliškėse, Žirmūnuose.
Antakalnyje ir Naujininkuose, kur ryškesnis grid type gatvių tinklas, nusikaltimai telkiasi prie gatvių, daugiau nesklisdami į kiemų erdves. Nusikalstamų veikų adresų skaičiaus vidurkis šioms ašims – 11,63 adreso/ašiai.

Nusikalstamoms veikos patrauklios negilios, per du–tris sąlyginius žingsnius nuo didžiausios integracijos/kontrolės ašių nutolusios atviros viešosios erdvės.
Nustatyti nusikalstamų veikų sklaidos dėsningumai modernistiniuose
miestų rajonuose, priklausomai nuo vidinių rajonų erdvių tipo.
Įdomu tai, kad minėti rezultatai nesutampa su B. Hillier atliktais saugumo tyrimų rezultatais Londone. Pasak jo, integruojančios gatvės su didesniais žmonių srautais yra saugesnės; saugiau yra ten, kur užstatymo
tankumas didesnis (Hillier, Sahbaz 2009). Kaip paaiškinti šiuos tyrimų
rezultatus, priešingus Vakarų Europos miestuose B. Hillier nustatytiems
dėsningumams? Atsakymų gali būti keletas:
–– Silpna gatvės kultūra mieste, visuomenės susvetimėjimas ir
viešųjų erdvių užleidimas aktyviems asocialiems elementams.
Tai liudija dar nesenas Laisvės alėjos ar Rotušės aikštės Kaune
erdvių nesaugumas praeiviams ankstyvą vakarą.
–– Megapolio stadijos atspindys, kai kultūra, pasak L. Mumford
(Mumford 1989), virsta antikultūra, o miestas iš saugumo oa-

5 proc. didžiausias lokalios integracijos vertes turinčių ašių: lyginant su
globalios integracijos žemėlapiu, santykinai daugiau įvykių lokalizuojami
ant išskirtų ašių – tai galioja ne tik centrinei nusikalstamumo zonai, bet
ir Naujajai Vilniai bei Paneriams. Padidinus zoną iki 25 proc. ašių, visi nusikaltimai padaryti tik arba taškuose, lokalizuojamuose ant ašių, arba per
kelis sąlyginius žingsnius nuo jų.
Globalios kontrolės žemėlapyje (3 pav.) rodomi panašūs dėsningumai
kaip ir kituose miestuose.
Tarp įvykių sklaidos dieną ir naktį esminio skirtumo nėra, nors to buvo
galima tikėtis – tiesa, kol kas neatlikta nusikalstamų veikų ir jų sklaidos
analizė pagal jų tipus.
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dvės vertimu gatvės vieta naudojant tam įvairius urbanistinio
dizaino sprendimus.
–– Pagrindinėse miesto gatvėse turėtų mažėti tik dalį paros naudojamų objektų, didėti abipusio stebėjimo tarp pastatų ir viešųjų
erdvių galimybės (jų ryšio simetriškumas), atsirasti gyventojų ir kt.
Kitaip tariant, postmodernistinio urbanistinio koridoriaus koncepcija būtų naudinga didinant pagrindinių miesto ašių saugumą.
–– Kultūrinėje plotmėje būtų naudingos visos priemonės, stiprinančios miesto kultūrą ir viešąsias erdves pagal galimybę iš
tranzitinių erdvių verčiančios patraukliomis spontaniškai visuomenės veiklai vietomis.

zės – nesaugumo židiniu. Logiška, kad tokiu atveju urbanistinis
nesaugumas, kaip esminė miesto savybė, visų pirma bus pastebimas svarbiausiose miesto erdvėse.
Miesto kultūros silpnumas, visų pirma pasireiškiantis tolerancijos kitokiems nebuvimu, kuri pastebima stipriausia ten, kur
„kitokių“ yra daugiausia – integruojančiose, sekliose erdvėse.
Gentrifikacijos procesų silpnumas prestižiniuose centrų rajonuose ir stiprus gyventojų socialinis heterogeniškumas.
Visuomenės monokultūriškumas: Kaune, o ir kituose Lietuvos
miestuose dar nėra susiformavusios specializuotos etninės-kultūrinės bendruomenės miesto periferijoje, kurios dažnai kelia
nusikalstamumo lygį Vakarų Europos miestų priemiesčiuose.
Galbūt silpna vietos ir stipri erdvės savybių raiška Lietuvos miestuose. Tai ypač aktualu kalbant apie modernistinius rajonus su
dominuojančiu laisvo užstatymo morfotipu.

Projektą, kurio metu atliktas straipsnyje pristatomas tyrimas, finansavo
Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. SIN–08/2012.
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Relations between spatial structure and crime in the
biggest lithuanian cities
K. Zaleckis, I. Matijošaitienė, I. Stankevičė, J. Sinkienė, K.Navickaitė
Summary
The influence of urban spatial structure on the level of crime in the public
spaces is analyzed in the article. Space syntax analysis is combined with
the information about density of inhabitants, morfotypes and functions
in the presented research. As the result of investigation regularities of
connections between the spatial features and crime level are identified
in Vilnius, Kaunas and Klaipeda cities.
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Lietuva – europos erdvinio planavimo
stebėsenos tinkle

naujo darbo paieškos tikslais į kitą regioną, keičia numatytas plėtros tendencijas šalyse. Ilgainiui regionų konkurencija pasireiškia kaip grėsmė.
Infrastruktūros tinklas neatitinka aktyvaus tarpvalstybinio susisiekimo
poreikio.

Dovilė Lazauskaitė

Erdvinis planavimas, stebėsena

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo
mokslo institutas
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva
El. paštas dovile.lazauskaite@vgtu.lt

ESPON misija – remti erdvinio Europos planavimo politiką, orientuotą
į teritorinę sanglaudą ir darnią teritorinę plėtrą, teikiant lyginamąją informaciją, analizuojant esamą teritorinį ES fondą bei kuriant teritorijų
dinamikos scenarijus. Regionams, miestams, kaimiškosioms teritorijoms
ESPON leidžia objektyviau vertinti turimus išteklius, efektyviau išnaudoti
teritorinius pranašumus, numatyti stiprybes, silpnybes ir galimybes.

Santrauka. Be konkurencijos ir konkurencingumo, Europos sanglaudos
politikos siekiai apima ir teritorinį Europos bendradarbiavimą. Teritorinis
Europos regionų bendradarbiavimas vykdomas įgyvendinant specialias
programas. Bendrosioms strategijoms įgyvendinti sudaromos sąlygos
spręsti klausimus, aktualius kelias ES valstybes apimantiems regionams.
Vadovaujantis erdvine logika, siekiama susieti teritorinius plėtros aspektus apimant ekonomines, aplinkosaugos, socialines politikas. Realus to
įgyvendinimas neatsiejamas nuo teritorinių aspektų analizės. ES narės
yra parengusios erdvinio Europos vystymo perspektyvą. Realizuotas ESPON – Europos erdvinio planavimo stebėsenos tinklas. Lietuva, kaip visateisė ES narė, įgyvendindama Europos erdvinio vystymo perspektyvos
nuostatas, prisideda prie ESPON programos įgyvendinimo.

Esamų problemų valdymas ir tinkamas pasirengimas sutikti naujus iššūkius, efektyvių politinių sprendimų formavimas yra sudėtinas procesas.
Ne mažiau pastangų ir laiko reikia šiems sprendimams įgyvendinti. Dalis
teritorinės ES politikos realizuojama ne kaip subjektų veiklos rezultatas,
o kaip bendri didelių interesų siekiai ar net tiksliniai projektai. Tam, kad
politiniai reikalavimai būtų pagrįsti ir aiškiai suvokiami juos įgyvendinantiems, į darbo procesą turi būti įtrauktas analitinis jų traktavimas.
Atsižvelgiant į tai, kad regionai susieti įvairių tipų ryšiais ir užima skirtingas pozicijas Europoje (įtakos sferos), pirmoji 2004–2006 m. ESPON programa buvo nukreipta į teritorinį kontekstą.

Reikšminiai žodžiai: Europos teritorinės plėtros tinklas, teritorinė plėtra,
sanglauda, kontaktinis taškas, tarptautinės projektų grupės.

ESPON projektai atskleidė:

Įvadas

1. Regionų charakteristikas.
2. Teritorijų vaidmenį.
3. Ryšius tarp regionų.
4. Platesnes funkcines, naudingas, praktiškas sritis.
5. Veiksnius, kurie daro įtaką teritorijose.
6. Veiksnius, kurie daro įtaką kitoms teritorijoms.
Projektai, susieti su esminėmis ES teritorinės plėtros problemomis, suformuotos išvados ateičiai lėmė programos tęstinumą 2007–2013 m., užtikrinant tolesnę ES teritorinės struktūros stebėseną.

Pastarieji metai skirti aktyviam Europos sanglaudos politikos orientavimui į teritorinį regionų bendradarbiavimą. Daugelis tarptautinių programų siekia kurti darnią Europą. Erdvinio Europos planavimo stebėsenos
tinklas (ESPON) nėra išimtis, tačiau nauja yra tai, kad visa informacija surenkama atsižvelgiant į platų programos vykdomų projektų temų spektrą ir pateikiama kaip visapusiška ir informatyvi duomenų bazė.
Kartu su 27 ES narėmis, Islandija, Lichtenšteinu, Norvegija ir Šveicarija,
kurios prisideda prie programos finansavimo, Europos erdvinio planavimo stebėsenos tinkle dalyvauja ir Lietuva. Kaip lygiateisė ES narė ji prisideda prie tarptautinės ESPON veiklos, stiprina ir plėtoja dialogus su šiame tinkle dalyvaujančiomis valstybėmis, dalijasi patirtimi, nacionaliniu
lygmeniu įgyvendina iniciatyvų, paremtų sektinais pavyzdžiais, sklaidą.
Šiandien į miestų ir regionų planavimą, be teritorinio pagrindo, siekiama integruoti vietovės savybes ir erdvinį poveikį teritorijai. Lietuvoje vis
dažniau girdima erdvinio planavimo sąvoka, kuri praktiškai atitinka sąvoką „bendrasis planavimas“ (Tiškus 2006). Erdvinis planavimas susieja
teritorinius plėtros aspektus integruojant ekonomines, aplinkosaugos,
kultūrines ir socialines politikas ES regionuose. Dėl skirtingos teritorijų
planavimo sistemos ir ją reguliuojančios teisinės bazės erdvinio planavimo sąvoka Lietuvoje sunkiai pritampa (Arimavičiūtė 2011). Tačiau kaip
visateisei ES narei sprendžiant vidines teritorijų planavimo problemas,
Lietuvai būtinas ir erdvinis požiūris.
Tokie įvykiai, kaip vienos europietiškos rinkos nusistovėjimas, augantis
ES narių skaičius ar euro įvedimas jose, gyventojų išvykimas iš regiono

1 pav. Hiperkubas (ESPON Project 3.1, 2004)
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ESPON erdvinį planavimą leido išreikšti schemiškai, suteikiant jam kubo
formą (1 pav.). Ši analitinė priemonė apibendrina grupę teritorinės politikos komponentų, įtraukdama skirtingus analizės lygmenis, politinius aspektus ir skirtingus regioninių situacijų tipus, taip pat regionų galimybes,
ryšius su kitais regionais, integravimosi į kitas teritorijas lygį.
Vykdant ES teritorinės struktūros stebėseną, atskleistos regionų charakteristikos, suformuotas modelis, galintis pagrįsti kuriamas erdvinio planavimo strategijas bei tinkamai jas pritaikyti, o vadovaujantis ESPON misijos apibrėžimu, remti Europos politiką, orientuotą į teritorijų sanglaudą
ir darnią plėtrą.
Informacija ne tik kaupiama duomenų bazėje: atliktų tyrimų rezultatai,
vizijos ir rekomendacijos publikuojamos programos leidiniuose, pristatomos seminaruose. Skatinamas regionų bendradarbiavimas, sinergijos
ir kooperacijos kūrimas.

2 pav. Tikslinės ESPON priemonių grupės ir ryšiai

ESPON priemonės

Rengiant ESPON projektus sukaupti duomenys kaskart papildo ESPON
duomenų bazę. 1 lentelėje matomas bendras svarbiausių ESPON duomenų bazės vaizdas, jos pritaikymo nauda.

ESPON priemonės gali būti taikomos ir Lietuvos šiuolaikiškų miestų ir
miestelių vystymosi tendencijoms numatyti ir vizijoms formuoti.

Pateikiamas pavyzdys, kaip ESPON mokslinių tyrimų rezultatuose pateikiama Lietuvos kaip regiono pozicija Europoje (3 pav.). Tyrėjų grupė,
analizavusi ES miestų pasiekiamumą geležinkeliu, oru arba geležinkeliu ir
oru, sudarė žemėlapį, kuriame pavaizdavo šį pasiekiamumo tinklą (FOCI
2010) (kelionės trukmė – tarp 5 val. ir 23 val.). Vertinant Lietuvos poziciją
su kitais Europos miestais, akivaizdžios erdvinio susisiekimo tinklo planavimo problemos.

Regioniniams duomenims palyginti su ES šalimis priimta bendra teritorinių statistinių vienetų (NUTS) teisinė regioninio klasifikavimo sistema
(3: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 (papildantis reglamentas Nr. 1888/2005). Klasifikavimo sistema yra hierarchinė.
Konkreti valstybė narė ir teritoriniai jos vienetai gali būti priskirti keliems
NUTS lygmenims (I, II, III). Lietuva, kaip šalis pagal NUTS klasifikatorių, atitinka I ir II, o III lygmeniu skirstoma į dešimt buvusios apskričių teritorijos
regionų.

Tyrėjų grupė, rengdama struktūrinę Europos miestų tipologiją, Lietuvoje
išskyrė tris miestus: Vilnių, Kauną ir Panevėžį, atitinkamai juos priskyrusi
4, 7 ir 8 tipams (FOCI 2010). 2 lentelėje pateikiama, kuri kiekvieno tipo
procentinė dalis tenka visos Europos ekonomikai.

Remiantis NUTS klasifikatoriumi, ESPON duomenų bazėje kaupiami duomenys apie regionus, o naudojantis ESPON atlasu kuriami žemėlapiai.
Lietuvos politikai ir politikos vykdytojai visais administraciniais lygmenimis, taip pat tyrėjai bei mokslininkai gali naudotis informacija ir sukauptais ESPON duomenimis. Ši informacija yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims.
Trumpai apie ESPON priemones (2 pav.):
1.
2.
3.
4.

5.

Tiesioginė žemėlapių paieška: suteikia prieigą prie aktualiausių ESPON projektų, žemėlapių ir ataskaitų. Žemėlapiai pateikiami kartu
su komentarais.
Didysis ESPON atlasas: tai teritorinės analizės koncepcija, pateikiama
naudojantis daugiaskaliare analitine priemone.
ESPON duomenų bazė: suteikia prieigą prie regionų, vietos lygmens,
miestų, pasaulio tinklo ir duomenų. Duomenys sukaupti iš ESPON
programos metu rengtų projektų ir EUROSTAT.
Žemėlapių gidas: pateikia rekomendacijas, kaip tiesiogiai rasti statistinius duomenis ir užtikrinti reikiamą jų pateikimą. Ši priemonė
apima duomenų agregavimo lygmenį pagal statistinę sritį, duomenų
tipą ir grafinę kaitą.
ESPON tipologijos: priemonė apima devynių regionų tipologijas Europos kontekste. Pateikiami nurodymai, kaip galima analizuoti projektų rezultatus, atsižvelgiant į konkrečių teritorijų tipus.

3 pav. Europos miestų pasiekiamumas ir tipologijų struktūra
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x

funkciškai susijusius teritorinius regiono
subjektus

x

x

tarpusavio priklausomybes tarp skirtingų
lygių geografinių lygių/mastelių

x

x

Europos teritorinės struktūros plėtros apibūdinimas/vaizdavimas pasauliniu/globaliniu/Europos,
nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmenimis,
apimant:

Kitos paslaugos

x

Finansų ir verslo paslaugos

x

Europos teritorinės struktūros apibūdinimas/vaizdavimas pasauliniu/globaliniu/Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmenimis, apimant:
dalines teritorines konstrukcijas, sudarančias
šią struktūrą

Prekyba ir transportas

x

Statyba

x

Gamybos pramonė ir
energetika

Europos regionų ir miestų tipologijos bei klasifikacijos

Žemės ūkis

x

Kiekvieno tipo dalis (%) iš
visos Europos pridėtinės
vertės

x

Tipas

Lyginamieji regionų teritoriniai rodikliai NUTS 2 ir
NUTS 3 apimant ES 27 + Islandija, Lichtenšteinas,
Norvegija ir Šveicarija

Ekonominė struktūra: dalis, %

1

36,2

0,4

11,4

5,0

22,1

37,7

23,3

2

13,5

0,4

20,9

3,2

21,8

35,8

17,9

3

12,3

0,8

25,5

4,7

18,3

27,4

23,4

4

7,2

0,9

11,9

9,1

32,3

24,6

21,1

5

12,3

2,0

14,7

6,3

19,8

27,2

30,0

6

4,4

4,5

19,2

11,6

22,7

19,1

22,9

7

11,9

1,4

23,3

6,8

25,0

23,6

19,9

8

2,3

4,0

37,1

7,0

20,8

14,9

16,1

Iš viso

1,1

17,2

5,7

22,4

30,9

22,7

Poveikis, paskatintas regiono

x

2 lentelė. Europos miestų tipologija pagal struktūrą
Poveikis regionui

x

Tinklai

Lyginamieji regionų duomenys NUTS 2 ir NUTS 3
apimant ES 27 + Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija

Taikoma informacija
X = labai naudinga informacija

Naudinga sritis

Savybės

Taikymas

1 lentelė. Regioninei analizei ir sprendiniams priimti naudingi
sukauptos ESPON duomenų bazės elementai

x

Galima susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kaip ir kokie Lietuvos miestai
šiuo klausimu vertinami ES kontekste.

x

x

Siekiant, kad šiuolaikiški miestai ir miesteliai Lietuvoje vystytųsi pagal
darnos principus, ir ateities vizijoje numatant subalansuotą jų plėtrą, būtina įvertinti netolygų jų teritorinį socialinių ir ekonominių rodiklių pasiskirstymą vietos ir ES kontekste ir sugebėti pasirengti sutikti problemas.

plėtros tendencijas konkretiems veiksmams
per dalines teritorines struktūras

x

teritorijų lokalizavimo pokyčius ir pasklidimo
erdvėje bei funkcijų ir sektorių orientavimo
parametrus (pvz., BVP, užimtumas)

x

Akivaizdu, kad tyrimai ir analizės, pagrindžiantys erdvinį planavimą ir
toliau leidžiantys formuoti strategijas, yra brangūs ir atima daug laiko.
Todėl svarbu įvertinti, kad Lietuvai, pasitelkus ESPON tyrimų rezultatus,
ši užduotis palengvėtų.

teritorinių pokyčių varomąsias jėgas

įvykusius pokyčius / pokyčius netolimoje
praeityje

x

x

ateities plėtrą ir teritorinius scenarijus

x

x

tarpusavio priklausomybes tarp skirtingų
lygių geografinių mastelių

Apibendrinimas
1.
2.

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Teritorinio bendradarbiavimo ir valdymo informacija, apimanti:
bendradarbiavimo modelius

x

4.

geriausias praktikas
ES politikos poveikį teritorijoms
Naujausi siūlymai ir metodai, taikytini integruotam teritorijų tyrimui

x

x

x

x
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Tam, kad politiniai ES reikalavimai būtų pagrįsti ir sprendžiami, į darbo procesą turi įeiti analitinis jų įvertinimas.
31-os šalies ekspertų grupėje, bendradarbiaujant su politikais, mokslininkais ir rėmėjais, ši užduotis palengvėja.
ESPON erdvinį planavimą atskleidžia per teritorinės politikos komponentų grupę, apimant skirtingus analizės lygmenis, teritorinius aspektus ir skirtingus regioninių situacijų tipus bei regionų galimybes,
ryšius su kitais regionais, integravimosi į kitas teritorijas lygį.
ESPON, siūlydama naudotis pagalbinėmis priemonėmis Lietuvos regionams, miestams, kaimiškosioms teritorijoms, suteikia galimybę objektyviau vertinti ir efektyviau išnaudoti turimus teritorinius pranašumus.
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Lithuania in spatial planning observation network
D. Lazauskaitė
Summary
The European Observation Network for Territorial Development and
Cohesion was adopted by the European Commission. ESPON supports
policy development in relation to the aim of territorial cohesion and a
harmonious development of the European territory. It provides comparable information, evidence, analyses and scenarios on territorial dynamics and revealing territorial capital and potentials for development of
regions and larger territories contributing to European competitiveness,
territorial cooperation and a sustainable and balanced development.
ESPON tools are related to territorial analyses, typologies, modeling and
updates of statistics. ESPON tools could be useful for territorial planning
decision making in Lithuania.
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LIETUVOS 2007–2011 M. URBANISTINIŲ FORUMŲ
VEIKLOS APŽVALGA

Esminis Lietuvos UF tikslas – atkreipti dėmesį į šiuolaikinius urbanistinės
plėtros, būsto, teritorijų planavimo uždavinius. Šiame kontekste siekiama
vertinti vykdomą valstybės politiką, programas ir teikti pasiūlymus dėl jų
tobulinimo ir įgyvendinimo. Tikslams pasiekti iškelti šie uždaviniai:

Marija Burinskienė, Dalia Bardauskienė

1.
2.

Aktyvus visų miesto plėtra suinteresuotų grupių dalyvavimas.
Geresnis urbanistinės (miesto plėtros) situacijos suvokimas, monitoringas ir žinomumas visuomenėje.
3. Valstybės politikos ir gerosios praktikos tobulinimas urbanistinės plėtros bei statybų srityje.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11,
LT-10223 Vilnius, Lietuva
El. paštas marija.burinskiene@vgtu.lt; dalia.bardauskiene@vgtu.lt
Santrauka. Autorės yra urbanistinių forumų organizavimo darbo grupių
narės nuo 2007 metų. Remiantis žiniomis ir asmenine patirtimi, straipsnyje autorės aptaria urbanistinių forumų atsiradimo ištakas ir tikslus.
Paaiškina, ko buvo siekiama organizuojant šiuos forumus Lietuvoje, kas
pavyko ir ką reiktų tobulinti, kaip atkreipti valstybės institucijų dėmesį į
šiuolaikinius teritorijų planavimo uždavinius ir planuotojų vaidmenį siekiant darnaus Lietuvos gyvenamųjų vietovių vystymo. Autorės įvardija
UF inicijuotus konkrečius darbus ir veiksmus, siūlo gaires ateičiai. Siekiant
objektyviau įvertinti urbanistinių forumų reikšmę ir įtaką visuomenei, pateikiami urbanistų, miestų planuotojų, savivaldybių darbuotojų, forumų
dalyvių apklausos rezultatai. Išvados pateiktos remiantis VI urbanistinio
forumo rezoliucija.

Urbanistinių forumų organizacinį pagrindą sudaro: Aplinkos ministerija,
Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija. Vėliau prie šio judėjimo prisijungė
Lietuvos savivaldybių asociacija, VGTU, KTU, KU, Investuotojų forumas,
Lietuvos pramonės ir prekybos rūmai ir kt.
Lietuvos urbanistiniai forumai ir jų parengtos rezoliucijos (www.am.lt):
–– 2012 m. VI Lietuvos urbanistinis forumas „Šiuolaikiški miestai ir
miesteliai: situacija, tendencijos, vizija“.
–– 2011 m. V Lietuvos urbanistinis forumas „Lietuvos pajūrio urbanizacija. Patirtis. Pamokos. Vizija 2030“.
–– 2010 m. IV Lietuvos urbanistinis forumas „Urbanistinė drieka:
miesto ir kaimo sandūra“.
–– 2009 m. III Lietuvos urbanistinis forumas „Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo“.
–– 2008 m. II Lietuvos urbanistinis forumas „Darnus miestas ir architektūra“.
–– 2007 m. I Lietuvos urbanistinis forumas „Lietuvos darnios erdvinės plėtros sistemos kūrimas“.
Nors iki šiol nevykdomas forumų rezoliucijų rekomendacijų įgyvendimo
kokybės monitoringas, vis dėlto bendrais bruožais galima apžvelgti rezultatus. I urbanistinio forumo rezoliucijoje buvo pasiūlytos Lietuvos darnios erdvinės plėtros sistemos kūrimo gairės:
–– būtina formuoti naują urbanistinę valstybės politiką, orientuotą
į darnų vystymąsi ir gyvenimo kokybę;
–– būtina sustiprinti institucines valstybės ir savivaldybių struktūras
ir jų gebėjimus;
–– skirti išteklius šios srities mokslo tyrimo darbams, kurti edukacinę urbanistinės kultūros sistemą;
–– būtina apibrėžti visuomenės interesą urbanistinės plėtros atžvilgiu;
–– būsto plėtrą, esamo būsto modernizavimas ir racionalus energijos išteklių vartojimas turi tapti prioritetu.

Reikšminiai žodžiai: urbanistinis forumas, apklausa, darbų vertinimas,
rezoliucija, Urbanistų sąjunga.

Priešistorė
Urbanistinį forumą kaip nereglamentuotą, visuomenei prieinamą miesto
ir būsto darnaus vystymosi priemonę įkurti pasiūlė Jungtinės Tautos (toliau – JT), rengiantis pasaulinei konferencijai „Habitat“ Istanbule 1996 m.
Buvo siūloma įsteigti nacionalinius forumus, kurie turėjo padėti parengti ataskaitas JT ir deramai pasirengti konferencijos debatams dėl miesto
ir būsto ateities. 2002 m., siekiant įgyvendinti „Habitat“ darbotvarkę dėl
miestų ir gyvenviečių ateities XXI amžiuje, JT įsteigė Pasaulinį urbanistinį
forumą (Guidelines for the establishment and operation of a National Urban
Forum, NUF). Tai yra globali, teisiškai nereglamentuota konferencija, pagrįsta tarptautiniu bendradarbiavimu. Šios pasaulinio masto organizacinės priemonės atsiradimą lėmė, tai, kad darnaus vystymosi idėjos, dar ne
iki galo atspindėtos nacionalinėse politikose, riboja teigiamų rezultatų pasiekimą. 2016 m. įvyks Pasaulinis urbanistinis forumas (toliau – UF). Prieš
šį renginį JT ragina organizuoti debatus apie miestų ateitį 2016–2036 m.
Tokia diskusija šiemet įvyko 2012 m. rugsėjo mėnesį Neapolyje. Čia buvo
pristatyta ataskaita (State of the European Cities in Transition) apie Europos
miestų situaciją pereinamuoju laikotarpiu.
Lietuvos urbanistinio forumo atsiradimui impulsą suteikė ne tik tarptautinės gairės, bet ir 2006 m. pasirašytas memorandumas „Lietuvos
perspektyva 2007–2013 metais. Planavimas, urbanistika, architektūra ir
statybos kultūra“. 2006 m. memorandumą pasirašė Aplinkos ministerija,
Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija. Memorandumo partnerių iniciatyva 2007 m. sukurta darbo grupė prie Aplinkos ministerijos, kuri sukūrė
Urbanistinio forumo tikslus ir uždavinius, pirmosios konferncijos koncepciją ir ją organizavo.

Vykdant I urbanistinio forumo rezoliucijos nuostatas, 2007 m. sausio 8 d.
LRV Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 7 buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta įvertinti esamą situaciją Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos sektoriaus būklę darnios plėtros ir investicijų skatinimo
požiūriu. Per devynis mėnesius įvyko vienuolika darbo grupės posėdžių,
kuriuose darbo grupė parengė ataskaitą ir apsvarstė LRV strateginio planavimo komitete. Darbo grupės pasiūlymams strateginio planavimo komitetas iš esmės pritarė (2008 m. liepos 23 d. protokolas Nr. 17). Vykdant
protokolinį pavedimą:
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–– LR aplinkos ministerija parengė ir 2008 m. UF pristatė naują urbanistinę politiką;
–– LR ūkio ministerija parengė ir LR Vyriausybei pateikė gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros įstatymo koncepciją;
–– KTU parengė pasiūlymus dėl valstybės institucijų institucinės
sąrangos pakeitimo (LR aplinkos ministerijos) bei galimo Kraštotvarkos ministerijos įsteigimo.
Rezultatai ir pasiūlymai svarstyti LR Seime 2008 m. balandį įvykusioje
konferencijoje „Darni urbanistinė plėtra Lietuvoje – problemos ir sprendimo būdai“. Remiantis šia medžiaga išleistas leidinys „Darnioji plėtra teritorijų planavime ir urbanistikoje“ (1 pav.).

Nuo 2010 metų Lietuvos urbanistiniai forumai skiriami Pasaulinei
miestų planavimo dienai paminėti (World Town Planning Day) (2 pav.).
Ši diena minima daugiau nei 30 pasaulio šalių kiekvienų metų lapkričio 8 dieną. Šia priemone siekiama atkreipti dėmesį į planavimo reikšmę kuriant gyvybingas bendruomenes. Ji sudaro unikalią galimybę
pažvelgti į esamą situaciją iš globalios perspektyvos, atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį į miesto problemas bei uždavinius ir poveikį aplinkai, kurį daro miestų plėtra ir nepagrįstas teritorijų vystymas
(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Urbanism_Day).

Kiti urbanistiniai forumai atkreipė dėmesį į aktualius klausimus: urbanistinės politikos trūkumą; miesto ir būsto atnaujinimo būtinumą; miestų
drieką (urbanistinio sprogimo reiškinį); hiperplanavimą, neatitinkantį
demografinės situacijos; bendrųjų planų reikšmės nuvertėjimą ir detaliojo planavimo dominavimą priimant strateginius sprendimus ir kt. Buvo
pateiktos konkrečios priemonės ir pradėtas jų įgyvendinimas. Pažymėtina, kad nuolatinis visuomenės dėmesys leido užtikrinti pradėtų darbų
tęstinumą keičiantis Vyriausybėms: į 2007–2013 m. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemones buvo įtraukta daugelis urbanistiniuose forumuose iškeltų uždavinių. Nežiūrint į tai, kad esmingai pasikeitė šalį valdančios koalicijos, kasmet buvo organizuojami
urbanistiniai forumai, visuomenės svarstymui pateikta naujo teritorijų
planavimo įstatymo koncepcija, Architektūros įstatymas, urbanistinės
politikos metmenys, planavimo normos, įgyvendintos antikrizinės teritorijų planavimo ir statybos įstatymų pataisos.

2 pav. 2012 m. VI Lietuvos urbanistinis forumas Vilniaus Gedimino technikos
universitete (http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://kaunoaleja.lt/wpcontent/uploads/2012/11/urbanistinis-forumas)

Nepaisant aktyvios visuomenės pozicijos ir klausimų ne visi forumai
buvo vienodo profesinio lygio, be to, siūlomų darbų įgyvendinimo tempai buvo lėti, nepakankamai kokybiški, nepasiekė sprendimų priėmimo
lygmens. Nedovanotinai užvilkinta miestų ir miestelių infrastruktūros
plėtros įstatymo koncepcija, lėti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos tempai, neįvyko Aplinkos ministerijos struktūrinė reforma ir nesustiprintos institucijos, atsakingos už darnų teritorinio, urbanistinio potencialo planavimą ir valdymą. 2009 m. vetuotos Žemės įstatymo pataisos
dėl valstybinės žemės valdymo miestuose perdavimo savivaldybėms.
Lietuvos pažangos iki 2030 m. strategijoje valstybės teritorijos, miestų
ir gyvenviečių darnaus vystymosi klausimai liko valstybės strateginio
planavimo paraštėse. Nepasikeitė ir sektorinis požiūris į darnios plėtros
kuravimą ir veiksmų koordinavimą: miestams
atnaujinti skirtos lėšos ir priemonės (urban issue) kuruojamos Vidaus reikalų ministerijoje,
kaimo urbanizavimas – Žemės ūkio ministerijoje, o už pramoninių zonos plėtrą atsako
Ūkio ministerija, nors už darnios plėtros rezultatus atsakinga Aplinkos ministerija. Manome, kad ateityje UF forumų atlikti darbai ir
poveikis aplinkai turėtų būti nagrinėti daug
giliau ir plačiau iš darnaus vystymosi pozicijų.
Tačiau, jau dabar galima pabrėžti, kad tai yra
1 pav. II Lietuvos
pirmas, solidarus profesionalios visuomenės
urbanistinio forumo
dalyvavimas siekiant viešojo intereso.
leidinio viršelis

Visuomenės nuomonė apie Lietuvos urbanistinių forumų svarbą ir perspektyvą (apklausos)
Norint detaliau išanalizuoti, kaip visuomenė vertina urbanistinių forumų svarbą ir poreikį Lietuvoje, 2012 m. buvo organizuota įvairių interesų grupių, susijusių su urbanistika, apklausa. Dauguma apklaustųjų
atsakė, kad tokie forumai turėtų būti rengiami ne rečiau nei kartą per
metus, kol „pajudėsime iš vietos su miesto plėtros valdymo ir teritorijų
planavimo problemomis“. Net 81 proc. apklaustųjų į klausimą „Ar manote, kad valstybės vykdoma urbanistinė politika pastaraisiais metais
tapo aiškesnė, labiau suprantama?“ atsakė „Ne“. Tai akivaizdu žinant,
kad urbanistinių forumų rezoliucijos nugula stalčiuose, o juose iškelti
uždaviniai netampa prioritetais. Nesinori visas bendras pastangas urbanistikos srityje vertinti tik negatyviai, tai rodo informacija, pateikta
3 pav.

3 pav. Svarbiausi teritorijų planavimo sistemos pasiekimai
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–– Ignoruojamas viešasis interesas, kilo kompozicinės idėjos formavimo problema dėl privačios žemės nuosavybės, įsigalėjusi
korupcija.
–– Rengiami savivaldybių ar šalies strateginiai plėtros planai mažai
derinami su bendraisiais planais, o tai turėtų būti tiesiogiai vienas su kitu susiję dokumentai. Trūksta sprendimų priėmėjų žinių
kvalifikacijos šioje srityje, atsakomybės ir pan.
–– Reikalavimas rengti, derinti ir tvirtinti visur beprasmes koncepcijas. Nevykdomas nuoseklus ir pastovus BP, patvirtintų detaliųjų
planų monitoringas ir jo viešinimas (el. erdvėje). Miesto bendrasis planas – sustingęs ir nerangus monstras, galiojantis 10 metų.
Visos savivaldybės privalėtų turėti nuolat dirbančias grupes (Vilniaus plano pavyzdys).
–– Nepakankama rengėjų kvalifikacija ir monopolizacija. Neturime
valstybės politikos miesto ir kaimo gyvenviečių plėtros požiūriu
ir adekvačių planavimo normų.
–– Bereikalingai ištęstos visos planavimo procedūros.
–– Detalius planus rengia statybos inžinieriai, kurie neturi net teritorijų planavimo pradmenų. Turi būti griežtinama kontrolė ir
atestacija, galiojantis teritorijų planavimo įstatymas. Būtina keisti galiojančius teisės aktus. Turi atsirasti apribojimų, neleidžiančių rengti atskirų detaliųjų planų neparengus bendros teritorijos
plano koncepcijos, vizijos.
Plėtojant temą, buvo bandyta identifikuoti, kurie miestų plėtros uždaviniai yra aktualiausi. Tarp svarbiausių buvo įvardyti degraduojančių teritorijų naudojimas (70 proc.), užstatymo sklaida į priemiesčius (50 proc.),
netolygus socialinės infrastruktūros pasiskirstymas (37 proc.). Kai kurie
respondentai, įvardydami aktualiausius uždavinius, turėjo ypatingą
nuomonę – į prioritetinę poziciją iškėlė būsto renovaciją, planavimo ir
projektavimo procesų stagnaciją saugomo gamtos ir kultūros paveldo
teritorijose, priežiūros institucijų nekompetenciją ir iš to kylančią konfrontaciją su teritorijų naudotojais, projektuotojais ir investuotojais, tolygų sostinės ir periferinių centrų išvystymą, viešojo transporto kokybė ir
vystymą darnaus judumo principais, o ne tiesiog vystymą, nekoordinuotus planavimo ir įgyvendinimo veiksmus. Aktualiausia turėtų būti miesto
centro atnaujinimas ir miesto vidinių teritorijų naudojimas, bendra miesto infrastruktūra.

Ganėtinai keista, bet į klausimą, kuri institucija koordinuoja kitų ministerijų
veiksmus plėtros srityje, atsakė žiną 59 proc., iš jų 36 proc. nurodė Aplinkos
ministeriją. Buvo pripažinta, kad daugiausia įtakos daro Vidaus reikalų ministerija, nes skirsto pinigus teritorijų planavimui ir urbanistinių projektų
įgyvendinimui. Ūkio ministerija inicijavo teritorijų planavimo įmonių tobulinimą per Saulėtekio komisiją. Didžiausią vaidmenį priimant sprendimus
dėl teritorijų planavimo dokumentų, apklaustųjų nuomone, turi valstybinės institucijos ir antroje vietoje – savivaldybės. Vertindami, ar teritorijų
planavimo dokumentai yra efektyvūs, respondentai pasidalijo į maždaug
lygias dalis: 45 proc. sakė, kad efektyvūs, o 46 proc. – kad ne. 9 proc. atsakinėjusių neturėjo nuomonės. Pažymėtina, kad dauguma pabrėžė perteklines teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūras, kad nors jie
parengti visoms Lietuvos savivaldybėms, jais vadovaujantis neįmanoma
suvaldyti urbanizacijos, o planai rengiami be valstybinės krypties, be planavimo normų, rodiklių, o svarbiausia – nevertinami rezultatai, jų niekas
nestebi ir neseka, kaip jie įgyvendinami. Vis dėlto 84 proc. apklaustųjų
konstatavo, kad miestų plėtrai svarbiausias yra bendrasis planas. Kaip išimtys buvo paminėta, kad kitaip gali būti, kai jei miestas išsidėstęs saugomoje
teritorijoje ir pernelyg daug rengiama detaliųjų planų „kur reikia ir kur nereikia“. Respondentų nuomonė apie didžiausias teritorijų planavimo dokumentų rengimo problemas pateikiama 4 pav.

4 pav. Didžiausios teritorijų planavimo dokumentų rengimo problemos

Vertinant buvo įvardytos šios negerovės:
–– Pernelyg dažnai keičiami teisės aktai, dėl to kinta planavimo
sąlygos, o išdavusios sąlygas institucijos dėl to nederina planų.
Žema derintojų kvalifikacija, teisės aktuose nustatytų procedūrų
atlikimo terminų nesilaikymas, pastovūs ir sistemingi pertekliniai derinančių institucijų reikalavimai.
–– Planų rengimo tikslams ir užduotims nustatyti trūksta kompetencijos, nevykdoma įgyvendinimo priežiūra (monitoringas) ir
rezultatų analizė. Nėra aiškios erdvinės miesto struktūros formavimo metodikos. Architektų urbanistų, planuotojų (urban
design specialist; urban planning specialist) rengimo trūkumas
aukštosiose mokyklose, planavimo veiklą plėtoja bet kas, turintis architekto išsilavinimą, bet nebūtinai suprantantis struktūrą
ir planavimą.
–– Nėra valstybės politikos, jaučiamas politikų ir verslo spaudimas,
priimami neprofesionalūs sprendimai, vyrauja teisinis nihilizmas,
ignoruojami teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, tvyro
Aplinkos ministerijos ir Lietuvos architektų sąjungos neveiklumas. Nėra planų sprendinių kokybės kontrolės, tik formalus bendravimas tarp ministerijų.

Net 83 proc. respondentų įvardijo, kad priemiesčio gyvenvietėse nepakankamai užtikrinta gyvenimo kokybė: kai kur net nėra būtiniausių inžinerinių tinklų, nesutvarkyta susisiekimo, socialinė infrastruktūra. Kalbant apie tai, kuriai miesto daliai aktualiausi plėtros uždaviniai, 63 proc.
respondentų nurodė gyvenamuosius rajonus, miesto centrą paminėjo
31 proc., naujos statybos priemiesčius – 29 proc. Tarptautiniai dokumentai, daugiausia naudojami planavimo praktikoje, yra aplinką reglamentuojantys aktai: Europos kraštovaizdžio konvencija, ES teminė miesto
aplinkos strategija, EU_2020, Žalioji knyga, Baltoji knyga ir pan. Keturi iš
dešimties apklaustųjų bendrauja su kitų šalių urbanistais, planuotojais.
Kalbant apie valstybes, dažniausiai buvo minimos Didžioji Britanija, Latvija, Estija, Vokietija, Skandinavijos šalys, Belgija, Danija, Olandija, Prancūzija, Australija, Gruzija, Prancūzija.
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Į baigiamąjį klausimą – ar manote, kad reikalinga Urbanistų sąjunga kaip
atsvara visuomenėje, atstovaujant profesiniams planuotojų interesams –
šeši iš dešimties apklaustųjų atsakė, kad taip. Iš esmės susiformavo dvi
prieštaringos nuomonės: kurti naują urbanistų sąjungą ar steigti urbanistų šaką prie Lietuvos architektų sąjungos.

M. Burinskienė, D. Bardauskienė
Summary
In this paper discusses the beginning of urban forums the origins and
objectives of what has been achieved through these forums in Lithuania.
What worked and what could be improved, how to draw the authorities
attention to the current planning problems. Describe the specific works
and activities carried out by the year 2011, proposes guidelines for the
future. In order to objectively assess the importance of the Urban Forum
and impact on society, are town planners, urban planners, municipal staff
answer to the special questionnaire. The analysis of answers is presented
in article. The conclusions are based on Urban Forum VI resolution.

Išvados
Darant Lietuvos urbanistinių forumų apžvalgą, galima teigti, kad urbanistinio forumo veikla pasiteisino, visuomenės nuomone, ją būtina tęsti.
Ateityje UF forumų atlikti darbai ir poveikis aplinkai turėtų būti nagrinėjami giliau ir plačiau iš darnaus vystymosi pozicijų. Tačiau jau dabar galima
pabrėžti, kad tai yra pirmas solidarus profesionalios visuomenės dalyvavimas siekiant viešojo intereso urbanistinės plėtros srityje.
Ateinantis VII Lietuvos urbanistinis forumas tapti vienu iš Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje renginių, kuriame būtų pristatyta tarptautinė miestų plėtros planavimo ir valdymo geroji patirtis, įveikiant pe
reinamojo laikotarpio iššūkius, o jį organizuojant pritraukti ne tik vietos,
bet ir tarptautines organizacijas.
Būtina tęsti pradėtą darbą ir įvairiomis teisinėmis ir planavimo priemonėmis numatyti bei pagrįsti naują urbanizuojamos teritorijos plėtros poreikį, įtvirtinant vidinės miesto plėtros prioritetą ir efektyvų esamos miesto
infrastruktūros naudojimą. Siekti visapusiškai tobulinti teritorijų planavimo sistemą, pagerinti planavimo darbų kokybę, suvienodinti planavimo
dokumentų turinį, apimtį, pateikimo formą, parengti teritorijų planavimo
dokumentų rengimo metodines priemones; teisiškai apibrėžti visuomenės viešojo intereso turinį ir jo galiojimo ribas, santykį su kitais interesais,
numatant finansavimą, reikalingą viešajam interesui įgyvendinti; parengti teritorijų planavimo dokumentų kokybės vertinimo sistemą, planavimo normas, monitoringo vykdymo metodiką, inicijuoti ekspertų grupių
prie derinančių institucijų sudarymą. Inicijuoti juridinių, normatyvinių ir
metodinių dokumentų parengimą, kurie sudarytų galimybes planuojant
miesto teritorijas sujungti žemės sklypus į vieną teritorinį vienetą ir jį planuoti kompleksiškai, o nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių sistema
taptų priemone, skatinančia darnų urbanizuotų teritorijų vystymąsi.
Kad UF iškelti uždaviniai pasiektų praktinę sritį, būtina numatyti ir organizuoti nuolatinius specialistų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą, siekiant
stiprinti integruotą planavimą ir įgyvendinimą. Didelę reikšmę turėtume
skirti ir visuomenės infomavimui bei švietimui.
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MIESTŲ PLĖTROS TERITORIJų planavimo
URBANISTINĖS, JURIDINĖS IR SOCIALINĖS
PROBLEMOS

pleksiškai nustatomos funkcinės teritorijų zonos, numatomos priemonės
urbanistinei kompozicijai tobulinti, formuojama bendrojo naudojimo
želdynų sistema, rezervuojamos teritorijos visuomenės poreikiams ir kt.
Detaliaisiais planais detalizuojami bendruosiuose planuose numatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo reikalavimai, formuojami žemės sklypai.
Tačiau realizuoti visus urbanistinius sprendinius dažnai nėra juridinių galimybių. Daugelis teritorijų dažnai planuojamos atskirais žemės sklypais.

Evaldas Ramanauskas1, Liucijus Dringelis2
KTU Architektūros ir statybos institutas, Teritorijų planavimo centras
Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lietuva
El. paštas: 1evaldas.ramanauskas@ktu.lt; 2liucijus.dringelis@ktu.lt

Rengiami detalieji atskirų žemės sklypų planai paprastai nesudaro galimybių kompleksiškai pertvarkyti didesnės vientisos žemės sklypų teritorijos, numatyti darnaus naujų statybinių žemės sklypų išdėstymo, bendrojo naudojimo erdvių sistemos suformavimo ir kt. Visas urbanistinis
teritorijos vystymas dažniausiai vyksta tik atskirame žemės sklype – numatomas tik to sklypo sudalijimas mažesniais statybiniais sklypais, nevertinant platesnio konteksto. Keičiant atskirų žemės sklypų naudojimo
paskirtį, paprastai išlieka pirminė sklypo forma nepaisant to, kad sklypo
konfigūracija ir išsidėstymas yra netinkami racionaliai kvartalų grupei ar
gyvenamajam rajonui plėtoti (1 pav.).

Santrauka. Šalyje vykstant gyvenamųjų vietovių urbanistinio planavimo
procesui, daugeliu atvejų susiduriama su miestų plėtros teritorijų planavimo sunkumais: susiklosčiusia nepriimtina miesto struktūrai sklypų konfigūracija, galimybių nebuvimu viešo naudojimo sklypams suformuoti ir
kt. Šiems svarbiems klausimams spręsti trūksta reikiamo juridinio, normatyvinio ir metodinio pagrindo. Dėl to nukenčia urbanistinė, architektūrinė, estetinė, ekologinė ir kt. miestų kokybė. Straipsnyje, siekiant išryškinti minėtas problemas ir įvertinti jų sprendimo galimybes, pasitelkiama
tarpukario Lietuvos ir užsienio šalių teritorijų planavimo patirtis.
Reikšminiai žodžiai: miestų plėtra, teritorijos, planavimas, urbanistinė
struktūra, žemės tvarkymas, įstatymai, planavimo dokumentai.

Įvadas
Susiklosčius miestų plėtros teritorijose įvairaus dydžio ir konfigūracijos
privačios žemės sklypų struktūrai, teritorijų planavimas šalyje neišvengiamai susiduria su prieštaringais privačiaisiais ir viešaisiais interesais. Planuojant miestus vieni aktualiausių klausimų kilo sprendžiant visuomenei
reikalingų teritorijų suformavimą, kuriant naujas racionalias urbanistines
struktūras, taip pat siekiant modernizuoti esamas užstatytas miestų dalis.
Tinkamas minėtų klausimų sprendimas, esant neapibrėžtam privačiųjų ir
viešųjų santykių pobūdžiui, kelia nemažai problemų. Visų pirma kyla urbanistinė problema – nėra galimybių suplanuoti reikiamą funkcionalią,
ekonomišką, ekologišką ir estetišką urbanistinę struktūrą. Kita svarbi problema yra juridinė – nėra teisinio pagrindo atlikti planuojamų teritorijų žemės sklypų konsolidavimą, pertvarkymą ir planavimą, atitinkantį teritorijų
planavimo reikalavimus. Taip pat kyla socialinė problema – žemės savininkai dažniausiai nesutinka savo sklypo dalies skirti viešiesiems poreikiams,
nes nėra sureguliuota žemės paėmimo ir kompensavimo tvarka.

1 pav. Padriko teritorijų planavimo pavyzdys Kauno rajone (schema sudaryta
remiantis VĮ Registrų centras 2007 m. duomenimis. Topografinis pagrindas:
Hnit-Baltic, www.maps.lt)

Pagal bendrųjų planų sprendinius vieni sklypai tiesiog patenka visu savo
plotu į statybines teritorijas, o kiti ištisai užimami visuomeninių teritorijų.
Siekiant suformuoti viešąsias teritorijas, savivaldybėms reikia privačius
žemės sklypus išpirkti. Tačiau tai daug kainuoja. Be to, dažnai kyla žemės
savininkų, iš kurių reikia išpirkti žemę, nepasitenkinimas.

Šio straipsnio tikslas – prisidėti prie teritorijų planavimo proceso analizės
ir tobulinimo būdų paieškos. Šalies teritorijų planavimo ir žemės tvarkymo būklė šiame straipsnyje įvertinama remiantis teritorijų planavimo
įstatymais, rengiamais ir parengtais teritorijų planavimo dokumentais,
vykstančiais kraštovaizdžio pokyčiais, pačių autorių patyrimu. Užsienio
šalių žemės tvarkymo planuojant miestus patirtis apžvelgiama remiantis
analitiniais užsienio autorių tyrimais, taip pat analizuojant teisinius užsienio šalių dokumentus.

Sudėtinga žemės sklypų išpirkimo procedūra, rinkos ir nustatomų žemės
išpirkimo kainų nesąryšiai, taip pat savivaldybių nenoras įsipareigoti išpirkti viešąsias teritorijas labai apsunkina planavimą. Todėl dažniausiai
visuomenės poreikiams rezervuojamos teritorijos tik patiems būtiniausiems miesto struktūros elementams: miesto susisiekimo sistemai (keliams, gatvėms ir kt.) ir inžinerinei infrastruktūrai formuoti, atsisakant
želdynų plotų, rekreacinių teritorijų ir kitų atvirų viešųjų erdvių (2 pav.).

Esama šalies miestų teritorijų planavimo būklė
Šiuo metu miestų žemės sklypai daugiausia naudojami ir tvarkomi pagal
bendruosius ir detaliuosius teritorijų planus. Bendraisiais planais kom-
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lies netekimo atsiradę nuostoliai buvo laikomi tų žemės sklypų vertės
padidėjimo ekvivalentu ir atlyginimas už ją nebuvo mokamas. Apskritai
atlyginimas už paimtą žemę buvo diferencijuotas, atsižvelgiant į žemės
tvarkymu pasiekiamą naudą tiek miestui, tiek savininkams.
Šie žemės pertvarkymo nuostatai rodo, kad jau tarpukario Lietuvoje
buvo sudarytos labai aukšto lygio organizacinės teritorijų planavimo
priemonės, leidusios pasiekti kokybišką teritorijų planavimą.

Užsienio šalių miestų teritorijų pertvarkymo patyrimas
a)

Nemažai valstybių, siekdamos kokybiško urbanistinio vystymo, yra parengusios specialias teritorijų planavimo priemones, pagrįstas žemės
sklypų pertvarkymu, restruktūrizavimu. Šiomis teritorijų planavimo priemonėmis numatomas ir įgyvendinamas žemės sklypų perplanavimas,
viešo naudojimo teritorijų sukūrimas. Daugelyje užsienio valstybių tokios
miestų teritorijų planavimo priemonės yra įtvirtintos įstatymuose kaip
žemės pertvarkymo metodas (angl. land readjustment). Jis taikomas tiek
planuojant naujas dideles miestų teritorijas, tiek modernizuojant esamas
atskiras miestų dalis (3 pav.).

b)

2 pav. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams principinė schema:
a – numatomos naujos gatvės esamų žemės sklypų struktūroje; b – parengiamas
žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kuriame suformuojamos
gatvės, tačiau aplinkiniai žemės sklypai nepertvarkomi

Tarpukario Lietuvos miestų planavimo patyrimas
Minėtų problemų buvo kilę ir tarpukario Lietuvoje. Miestams vystyti ir
plėsti taip pat trukdė privatūs žemės sklypai bei skirtingi žemės savininkų
interesai.

Pirmieji teisiniai miestų žemės pertvarkymo principai buvo įtvirtinti
1902 m. Vokietijoje, išleidus žemės pertvarkymą reglamentavusį įstatymą
Lex Adickes (Muller-Jokel 2004). Vėliau Vokietijos pavyzdžiu pasekė ir kitos
šalys. Visą šalį šiuo metodu ėmė tvarkyti Švedija, Prancūzija, Japonija, Turkija, Suomija ir kt. Kai kuriems miestams plėtoti jį perėmė JAV, Kolumbija,
Kanada, Australija ir kt.

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 1918 m., miestuose buvo susiklosčiusi gana chaotiška situacija – daugelis šalies miestų buvo nukentėję
nuo karo, be to, ankstesniu carinės Rusijos laikotarpiu nemaža miestų teritorijų dalis buvo susiformavusi savaime. Todėl reikėjo atlikti gana daug
darbų miestų erdvinei struktūrai formuoti ir tobulinti.
Siekiant planingai kurti miestus buvo išleistas „Laikinasis miestų ir miestelių planingam statymui įsakymas“ (1920). Šiuo įsakymu buvo apibrėžti
bendri miestų statybos principai, nurodyti pagrindiniai miesto objektai,
turėję būti numatomi rengiant miestų planus, taip pat išdėstyti ir kiti planavimo dokumentų rengimo reikalavimai.
Tačiau miestų teritorijai tvarkyti ir plėsti, kaip minėta, daug kliūčių sudarė
privati žemės nuosavybė, kuriai tvarkyti pagal miestų planus nebuvo parengta atskirų teisinių nuostatų. Dėl esamų gatvių platinimo ir kitų viešųjų erdvių sukūrimo kildavo ginčų bei teismų (Likas 2001). Dažnai miesto
planavimo klausimus tekdavo spręsti naudojant atskirąsias teisines priemones – išleidžiant atskirus teisinius nutarimus dėl žemės nusavinimo,
pavyzdžiui, konkrečių gatvių tiesimo, jų išplatinimo ir pan. Dėl šių priežasčių daugelis miesto planų tapo neįgyvendinami arba jų įgyvendinimas turėjo trukti ilgą laikotarpį.

3 pav. Žemės pertvarkymo pavyzdys Taivanyje, Kaohciung mieste
(http://web.mit.edu). Iš sudėtingos žemės sklypų struktūros suformuojama nauja
urbanistinė struktūra su racionaliu gatvių tinklu, tvarkingu gyvenamųjų kvartalų
išdėstymu

Šias problemas išsprendė 1938 m. išleistas „Miestų žemių tvarkymo įstatymas“, kuris iš dalies atitiko Vokietijoje vykdomą žemės pertvarkymą.
Pagal įstatymą buvo apibrėžti naujų planų parengimo, statybinių sklypų
suformavimo, žemės skyrimo viešosioms reikmėms (naujiems keliams,
gatvėms tiesti, platinti, naujoms aikštėms, skverams, parkams kurti). Įstatyme buvo nurodoma, kad žemės sklypai pertvarkomi laikantis miesto
plano, o viešoji infrastruktūra kuriama imant žemes iš visų žemės savininkų proporcingai jų turimos žemės vertei. Viešajai infrastruktūrai buvo
numatyta skirti 30 % ploto nuo kiekvieno žemės sklypo. Dėl sklypo da-

Žemės pertvarkymo metodo esmę sudaro žemės savininkų sutelkimas
jungtiniam teritorijų vystymui, tai yra kartu sujungiant valstybės ir privačių savininkų pastangas šiam tikslui įgyvendinti. Šiuo metodu derinamos
savanoriškos ir privalomosios teritorijų planavimo priemonės (t. y. žemės
savininko dalyvavimas planavimo procese ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams) (Viitanen 2000) (4 pav.).
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žemės pertvarkymo procedūrą. Naujos žemės sklypų ribos suformuojamos pagal teisinio žemės naudojimo plano (detaliojo plano) sprendinius.
Skirstant naujus žemės sklypus iš perskirstymo masės kiekvienas žemės
savininkas gauna žemės sklypą, kurio rinkos vertė yra ne mažesnė nei
buvo prieš pertvarkymą. Nauji žemės sklypai išdėstomi artimiausiose
vietose, kuriose jie buvo prieš pradedant rengti žemės pertvarkymo projektą (5 pav.).

a)		b)
4 pav. Principinė žemės pertvarkymo schema: a – pirminė žemės sklypų struktūra;
b – parengtas žemės sklypų pertvarkymo projektas, kuriame suformuotos
viešosios teritorijos ir pertvarkyti žemės sklypai

Kaip vieną efektyviausiai žemės pertvarkymo metodą taikančių valstybių
iki šiol išskiriama Vokietija (Larson 1997; Sonnenberg 1996). Šioje šalyje
žemės sklypų pertvarkymo efektyvumas siejamas su galimybėmis operatyviai organizuoti planavimo darbus, taupant laiką ir lėšas. Pati žemės pertvarkymo procedūra pagrįsta praktiniu iš anksto parengto detaliojo plano
realizavimu ir gaunamos naudos padalijimu tarp žemės savininkų bei savivaldybės. Tokia procedūra taip pat taikoma Suomijoje, Turkijoje ir kitur.

a)
b)
5 pav. Žemės pertvarkymo projekto rengimo pavyzdys Vokietijoje (Meindl 2002):
a – žemės nuosavybės planas; b – žemės pertvarkymo planas

Vokietijoje žemė pertvarkoma (vok. Umlegung) remiantis parengtais
planavimo dokumentais – parengiamuoju (vok. Flächennutzungsplan)
ir teisiniu žemės naudojimo planu (vok. Bebauungsplan). Lietuvoje juos
galima būtų prilyginti bendrajam ir detaliajam planui.

Iš visuomenės poreikiams skiriamos žemės dalies formuojamos viešosios
infrastruktūros teritorijos, dalyje teritorijos statomas socialinis būstas,
kuriamos visuomeninės įstaigos (mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir
kt.), dalis teritorijos parduodama susidariusioms projektavimo išlaidoms
padengti (Vokietija, Turkija). Tuomet visos žemės pertvarkymo procedūrinės išlaidos tenka savivaldybei, žemės savininkams nereikia mokėti
notarinių, geodezinių matavimų, kadastro išlaidų (Muller-Jokel 2004). Kai
kurios šalys, gavusios lėšų už parduotą visuomenės poreikiams skirtos
teritorijos dalį, įrengia viešąją infrastruktūrą (Pietų Korėja). Visuomenės
poreikiams skiriamos žemės procentas gali vyrauti priklausomai nuo esamos funkcionuojančios viešosios infrastruktūros ir jos poreikio.

Žemės pertvarkymo plano rengimą, visus svarstymus ir derybas su žemės savininkais, patenkančiais į pertvarkomą teritoriją, organizuoja vietos savivaldybės administracija. Tačiau atsakomybė už visus pertvarkymo
projekto sprendimus tenka savivaldybių įsteigtai nepriklausomai žemės
pertvarkymo tarybai. Šią tarybą paprastai sudaro penki asmenys: teisėjas,
žemės vertintojas, žemės kontrolierius ir du asmenys iš vietos tarybos.
Ši procedūra rengiama vadovaujantis teisiniu žemės naudojimo planu
(detaliuoju planu).

Užsienio šalyse naudojamo žemės pertvarkymo
metodo pritaikymo Lietuvoje prielaidos

Pertvarkant žemę, pirmiausia atskiri žemės sklypai planuojamoje teritorijoje sąlygiškai sujungiami, konsoliduojami į vieną sklypą (pertvarkymo
masę), kuriame bendri savininkai turi tam tikrą savo dalį, priklausomai
nuo turėto ploto ar nuo turėtos žemės sklypo vertės. Iš tokio konsoliduoto sklypo atskiriama žemės dalis, reikalinga viešosioms teritorijoms, ir
perduodama savivaldybėms. Vokietijoje pertvarkant žemę visuomenės
poreikiams naujai vystomose teritorijose skiriama 30 %, o pertvarkant
esamas miesto dalis – 10 % ploto nuo kiekvieno žemės sklypo (Baugesetsbuch 1990). Kitose šalyse, pavyzdžiui, Japonijoje, visuomenės poreikiams bendrai skiriama 30 %, Taivanyje, Turkijoje, Izraelyje, Libane – 40 %,
Pietų Korėjoje – 50 % teritorijos nuo kiekvieno žemės sklypo (Larson
1997; Sorensen 2000; Konursay 2004). Likusi konsoliduoto sklypo dalis
(paskirstymo masė) paskirstoma žemės savininkams. Iš jos kiekvienas
gauna savo dalį, atitinkančią santykinę vertę, buvusią prieš pradedant

Kaip minėta, užsienio šalyse naudojamu žemės pertvarkymo metodu
planuojant ir vystant miestų teritorijas, pirmiausia sudaromos galimybės
siekti urbanistinės kokybės: racionaliai suformuoti statybinius sklypus,
išdėstyti atitinkamas teritorijos naudojimo funkcijas joms tinkamiausiose
vietose. Taip pat šiuo žemės pertvarkymo metodu padengiamos susidarančios išlaidos, pasiekiama daug aiškesnė ir teisingesnė žemės skyrimo
visuomenės poreikiams procedūra, išlaikomas žemės savininkų turėtų
sklypų verčių santykis.
Išlaidos, susidarančios pertvarkant žemės sklypus, padengiamos iš tuo
metu gaunamos naudos. Paprastai kiekviena valstybė numato, ar susidarančios išlaidos dengiamos savivaldybių, savininkų ar abiejų pusių kartu.
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Šiuo metu Lietuvoje žemės sklypų struktūra formuojama iš esmės neįvertinant miestų plėtimosi, viešųjų erdvių rezervavimo, aplinkos kokybės
gerinimo perspektyvų. Todėl užsienio šalyse naudojamo žemės pertvarkymo metodo pritaikymas mūsų šalyje galėtų būti vienas efektyviausių
būdų, padedančių išspręsti daugelį šiuo metu kylančių teritorijų planavimo problemų.
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Urban, legal and social problems in the planning process
of towns territories
E. Ramanauskas, L. Dringelis
Summary

Siekiant padidinti miesto teritorijų planavimo efektyvumą, užtikrinti teisingumą tarp žemės savininkų, pagerinti urbanistinio planavimo kokybę,
taupyti lėšas ir sukurti kokybiškesnę gyvenamąją aplinką, būtina parengti žemės sklypų pertvarkymo priemones, papildančias dabartinius teisinius šalies teritorijų planavimo dokumentus.

Nowadays urban process competes with chaotic structure of land parcels
that are not suitable for urban development. Land parcels are of various
shape, that usually cannot be developed for building purposes. As well
there is a lack of territories available for public purpose. Though when
urban territories are developed in very small plot by detailed planning
lots of problems appear. There can not be arranged suitable composition
of parcels for house construction. Besides it is imposable to join all land
owners for common planning in order to create territories for public use.
In order to maintain such problems, it is described the experience of land
readjustment process of midwar Lithuania‘s perriod, as well the experience of foreign countries.
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BALTIJOS ŠALIŲ MIESTŲ EKSTENSYVIOS
PLĖTROS YPATUMAI

riama aktyviausias transformacijas išgyvenantiems miestams-sostinėms
ir jų regionams: Vilniui Lietuvoje (Ubarevičienė et al. 2011; Burneika et al.
2011), Rygai Latvijoje (Jansons 2011; Krisjane et al. 2012) ir Talinui Estijoje
(Leetmaa et al. 2007; Tammaru et al. 2009). Informacijos gausa iš esmės leidžia suprasti problemos aktualumą ir pradėti kalbėti apie tik Baltijos šalių
didiesiems miestams būdingus ekstensyvios plėtros bruožus.

Matas Cirtautas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Urbanistikos katedra,
Pylimo g. 26/1, LT-01132 Vilnius, Lietuva
El. paštas matas.cirtautas@dok.vgtu.lt

Po 1990 metų, pasikeitus politinei situacijai, Baltijos šalių miestų raida nustojo buvusio kurso. Nors daugiacentrė miestų sistema, kuri sovietmečiu
buvo plėtota visose Baltijos šalyse, yra tapati dabar ES propaguojamai
decentralizuotos koncentracijos koncepcijai (Daunora 2007), tolesnis
centrinės valdžios inicijuotas tolygaus regioninių miestų-centrų vystymas tapo nebeįmanomas (Juškevičius et al. 2007).

Santrauka. Pasaulyje aktyviai diskutuojama apie neigiamus miestų išorinės plėtros padarinius. Tačiau miestai ir toliau vystosi ekstensyviai. Baltijos šalių miestams šiuo metu būdinga priemiestinė dispersiška plėtra
vyksta planingai, nes miestų ekstensyvios plėtros procesu suinteresuotos
pačios savivaldybės. Prastėjant demografinei Baltijos šalių situacijai, urbanistinės metropolinių teritorijų struktūros turės tapti svarbiais miestų
ir jų regionų planavimo uždaviniais, jei norima išlaikyti daugiau ar mažiau
kompaktišką posovietinių miestų pavidalą. Straipsnyje siekiama paaiškinti Baltijos šalių miestų raidos po 1990 metų ypatumus – tai būtų naudinga išskiriant savitą šių šalių miestų ekstensyvios urbanistinės plėtros
atvejį Europos miestų vystymosi kontekste.

Anksčiau centrinio planavimo principu plėtoti miestai, kurie buvo paveldėję gana kompaktišką urbanistinę struktūrą, turėjo gyvuoti visiškai
pasikeitusioje situacijoje. Žemės ir būsto privatizacija, valdymo decentralizacija bei konkurencija tarpusavyje ir globaliame kontekste buvo esminiai naujosios realybės bruožai. Prie miestų transformacijų prisidėjo ir kiti
veiksniai: ekonominė restruktūrizacija (deindustrializacija), neigiamos
demografinės tendencijos ir miestų planuotojų sutrikimas (Nuisl et al.
2005; Pichler-Milanovič 2007), kuris iš dalies sukėlė laikotarpį atitinkančių
planavimo normų trūkumą ir vietos valdžios, tiesiogiai kontroliavusios
teritorijų naudojimo procesus, kompetencijos stoką. Visa tai privedė prie
miestų plėtros dereguliacijos ir privataus kapitalo vaidmens miestų raidos procesuose stiprėjimo (Juškevičius et al. 2001; Burneika 2008; Kule
2008). Pastarasis veiksnys buvo vienas esminių ekstensyvią miestų urbanistinės struktūros plėtrą Baltijos šalyse skatinusių veiksnių.

Reikšminiai žodžiai: ekstensyvi plėtra, suburbanizacija, posovietinis
miestas, Baltijos šalys.

Įvadas
Pasaulyje vis aktyviau diskutuojama apie neigiamus ekstensyvios miestų
plėtros padarinius. Tačiau miestai ir toliau vystosi jų urbanistinės struktūros išskydimo linkme. Baltijos šalių miestai taip pat nėra išimtis. XX a.
2-osios pusės Baltijos šalių didmiesčių plėtra buvo ribojama, akcentuotas
tolygaus gyvenviečių tinklo plėtros ekonominis, socialinis ir kultūrinis
tikslingumas (Šešelgis 1996). Nors policentrizmo koncepcija nebuvo paneigta, o šiuo metu yra viena iš prioritetinių ES regionų vystymo krypčių (Daunora 2007), tolygiai išdėstytų ir nuosekliai plėtojamų regioninių
centrų tolesnis teorinis ir praktinis vystymas rinkos ekonomikos ir globalizacijos procesų sąlygomis tapo problemiškas (Juškevičius et al. 2007).
Dabartinis Baltijos šalių miestų vystymasis yra stipriai veikiamas rinkos
veiksnių ir žmonių asmeninių pasirinkimų. Dėl to jie įgauna vis daugiau
Vakarų šalių miestams būdingų bruožų. Vienas jų – intensyvūs gyventojų
kėlimosi į priemiestines zonas mastai (suburbanizacija), sukeliantys įvairialypius priemiestinių teritorijų pokyčius.

Pagrindiniai šiandienius posovietinius, o kartu ir Baltijos šalių miestus
transformuojantys veiksniai yra miesto centrinės dalies intensyvus komercializavimas ir priemiesčių suburbanizacija (Sýkora 1999; Sýkora et
al. 2007; Hirt 2006; Ubarevičienė et al. 2011). Tačiau šie miesto erdvinę
struktūrą keičiantys procesai pasireiškė ne iškart po 1990-ųjų politinių
permainų, o pamažu. Nagrinėjant paskutinį Baltijos šalių miestų raidos
dvidešimtmetį, galima išskirti du etapus.
Pirmasis Baltijos valstybių nepriklausomybės dešimtmetis nepasižymėjo
intensyvia išorine miestų plėtra. Taip vyko dėl kelių priežasčių: neįvykdytos institucinės reformos, nebaigtas žemės grąžinimas, žemas pragyvenimo lygis ir kt. Nors nuosavo būsto poreikis buvo didelis, tačiau tuo
metu nedaug žmonių, gyvenusių sovietiniuose masinės statybos gyvenamuosiuose rajonuose, galėjo sau leisti pagerinti gyvenimo kokybę. Į
priemiesčius tuomet daugiau dėl ekonominių priežasčių kėlėsi žemesnio
visuomenės sluoksnio ar valdyti atkurtą nuosavybę norėję gyventojai
(Krisjane et al. 2012; Leetmaa et al. 2012). Baltijos šalių miestų plėtra šiuo
etapu pasižymėjo aktyvia gyvenamąja statyba tik arčiau miestų esančiose zonose (išplėstose administracinėse teritorijose) arba aplink priemiestines gyvenvietes. Pirmąjį dešimtmetį labiau ženklino aktyvi komercinių
objektų statyba. Dėl aiškesnės žemėvaldos ir miesto urbanistinėje struktūroje buvusių laisvų vietų daugiausia pokyčių vyko centrinėse miestų
dalyse ar jos prieigose. Pavyzdžiui, sovietiniai mikrorajonai buvo statomi
erdviai, paliekant tarp jų dideles atviras erdves (Burneika 2008). Todėl galima teigti, kad Baltijos miestų transformacijos, kaip ir kitur Vidurio ir Rytų

Straipsniu siekiama priartėti prie dabartinės Baltijos šalių miestų raidos
(po 1990 metų) procesų paaiškinimo, kuris būtų naudingas išskiriant
savitą šių šalių miestų ekstensyvios urbanistinės plėtros atvejį Europos
miestų vystymosi kontekste.

Baltijos šalių miestų vystymasis po 1990 metų
Šiandienės Baltijos šalių didžiųjų miestų transformacijos ir įvairūs šio proceso aspektai (socialiniai ir ekonominiai, demografiniai, urbanistiniai, architektūriniai ir kt.) Europos mastu dažniausiai paliečiami tyrinėjant posovietinio bloko šalių miestų vystymosi tendencijas (Stanilov 2007; Milerius
et al. 2009). Jų fone pastaruoju metu pagausėjo ir Baltijos miestų ekstensyvios plėtros bei su tuo susijusių reiškinių tyrimų. Daugiausia dėmesio ski-
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Europoje, pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu pasižymėjo komercinių objektų plėtra šalia kompaktiškai užstatyto centro, greta pagrindinių transporto magistralių, o ne gyvenamosios statybos bumu miesto
pakraštyje (Nuisl et al. 2005; Sýkora 2007).

plėtrai labiau būdingas gyventojų persiskirstymas, kai priemiesčiai plečiasi miesto gyventojų sąskaita (Nuisl et al. 2005; Sýkora et al. 2007).

Antrasis nepriklausomybės dešimtmetis buvo kitoks. Įvykus institucinėms reformoms, priėmus įstatymus, kuriais reglamentuojama miestų
plėtra, gražinus didžiąją dalį buvusiems savininkams mieste ir šalia jo turėtos žemės, buvo sudarytos sąlygos net ir miestų teritorijoje intensyviai
plėtoti nuosavo būsto statybas. Todėl individualių namų miestuose buvo
pastatoma palyginti daug, o daugiausia pokyčių pastebima miesto pakraščiuose ir sodų bendrijose (Burneika 2008; Bardauskienė et al. 2011b;
Leetmaa et al. 2012). Vėliau dėl valstybės būsto rėmimo politikos ir aktyvios bankų veiklos statybos sektorius sparčiai evoliucionavo ir miestuose
pradėjo dominuoti būstų daugiabučiuose statyba. Tačiau dauguma būstų vieno ar dviejų butų pastatuose taip pat buvo pastatoma didžiuosiuose miestuose ir priemiestinėse savivaldybėse. Priemiesčiuose išryškėjo ir
nauji būsto tipai – nors pavieniai gyvenamieji namai buvo statomi ir toliau, tačiau dabar tai buvo daroma didesnėmis grupėmis, kurioms kartais
buvo būdingi uždarų bendruomenių bruožai (Pociūtė et al. 2008). Miestuose dominavo ekonominės klasės daugiabučiai, dažniausiai statyti šalia sovietinių mikrorajonų (Burneika 2008).

Posovietinis miestas dažnai įvardijamas kaip besiskiriantis nuo Vakarų šalių analogų. Pagrindinis skirtumas – paskutiniais sovietinio režimo metais
šie miestai dar neturėjo Vakarų miestams būdingų priemiesčių (mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų zonų) ir urbanistinėje miesto struktūroje dominuojančių komercinių objektų. Sovietinis miestas užsibaigdavo
„kietai“, o jį charakterizavo dvi dalys: istorinis centras ir stambūs masinės
statybos rajonai miesto pakraščiuose. Šiandienė posovietinio miesto
forma miestų tyrėjų dažnai konceptualizuojama kaip trijų–keturių žiedų
struktūra (Sýkora 1999; Hirt 2006; Brade et al. 2009), kurią dažniausiai sudaro centrinė, vidurinė ir periferinė dalys.

Besikeičianti Baltijos šalių miestų forma

Kadangi Baltijos šalių miestai labiausiai išsiplėtė sovietmečiu, jie perėmė
posovietiniam miestui būdingus bruožus (1 pav.). Todėl minėtas apibūdinimas tinkamas ir Baltijos šalių miestams (Grava 2007; Burneika 2008;

Baltijos valstybėse išryškėjo augantys regionai, kuriuose buvo didžiausias
žemės ir nekilnojamojo turto rinkos aktyvumas. Šiuo metu jau galima išskirti de facto egzistuojančius miestų metropolinius regionus, nors jų oficialios valdžios institucijos dar nepripažįsta (Daunora 2007; Ubarevičienė
et al. 2011). Šiuose urbanizuotuose ar aktyviai urbanizuojamuose regionuose pasižymi žemės kainos aukštesnės, intensyvesne žemėnauda, didelė gyventojų, neužsiimančių žemės ūkio veikla ir dirbančių gretimuose
didmiesčiuose, dalis (Ubarevičienė et al. 2011; Krisjane et al. 2012).
Antrajame nepriklausomybės dešimtmetyje išryškėjo tendencija dideles
žemės ūkio paskirties valdas, esančias miesto prieigose, sudalyti į gyvenamosios paskirties sklypus. Miesto pakraščiuose radosi daug apleistų
teritorijų, kurių savininkai laukė tinkamos progos jas išparduoti. Šis nekontroliuojamas procesas sukėlė susirūpinimą didelio masto derlingų
žemių praradimu, nes realaus poreikio urbanizuoti tokius žemės plotus
nebuvo (Aleknavičius 2010).
Šis netvarus dispersinės urbanizacijos procesas ir kai kurie socialiniai jo
aspektai (į priemiestines zonas keliasi išsilavinę, vidutines ir aukštesnes
pajamas gaunantys gyventojai) skatina miesto tyrėjus prognozuoti pesimistišką Baltijos ir kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių miestų ateitį, išvedant
paraleles ar vartojant deterministinę retoriką, būdingą Šiaurės Amerikos
miestų kritikams (Jansons 2011). Tačiau tai yra tik vienas iš posovietinio
miesto vystymosi scenarijų. Skirtumų yra ir gana didelių (Nuisl et al. 2005;
Hirt et al. 2007). Kaip pažymi miestų tyrėjai, posovietinėse šalyse gyventojų kėlimasis į priemiesčius ir to sukeliama miesto ekspansija į užmiestį
nebuvo toks masinis reiškinys kaip Vakaruose (Sýkora et al. 2007). Tai iš
dalies lėmė faktas, kad pereinamuoju laikotarpiu kaimiškų vietovių gyventojai turėjo alternatyvą kėlimuisi į miestą – jie galėjo emigruoti į Vakarų Europą ir tuo naudojosi (Burneika 2008). Kadangi bendras gyventojų
skaičius Vidurio ir Rytų Europos šalyse nekinta arba net mažėja, miestų

1 pav. Besikeičianti Baltijos šalių miestų forma
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Ubarevičienė et al. 2011) ir net yra įtvirtintas kai kurių miestų bendruosiuose planuose. Šiuo atveju centrine miesto dalimi laikoma iki XX a.
2-osios pusės susiformavusi zona, kurioje išsidėstęs senamiestis, XIX a.
pabaigos ir XX a. pradžios planingai vystyti kvartalai, pasižymintys reguliaria gatvių struktūra, bei istoriniai priemiesčiai ir vilų kvartalai. Pastaruoju metu centrinėje miesto dalyje susiformavo komercinio ir administracinio centro užuomazgos. Vidurinę miesto dalį sudaro sovietmečiu statyti
masinės statybos daugiabučių namų rajonai su dideliais miško tipo parkais tarp jų, izoliuotos pramonės teritorijos, visuomeninių pastatų (ligoninių, universitetų ir pan.) kompleksai, kolektyvinių garažų struktūros. Ši
miesto zona nėra statiška, joje taip pat galima rasti naujadarų, atsiradusių per pastaruosius dešimtmečius: komercinių ir pramogų centrų, naujų
daugiabučių pastatų ir pan. Pakraštys dažnai įvardijamas kaip naujausia
posovietinio miesto struktūrinė zona (Burneika 2010). Šiuo metu joje
galima išskirti tokius fizinio audinio elementus: savarankiškus kaimus ir
gyvenvietes, sodų bendrijas, naujas individualių gyvenamųjų namų grupes ir pavienius pastatus, magistrales ir kelius, sandėliavimo ir logistikos
centrus, rekreacijos kompleksus, o kartu ir anksčiau čia dominavusio priemiestinio agrarinio ir gamtinio kraštovaizdžio fragmentus. Toks daugiafunkcionalumas – išskirtinė miesto periferijos savybė (Gallent et al. 2006).

dinimas „miestų ekspansija be augimo“, t. y. miestai ekstensyviai plečiasi,
nors gyventojų skaičius miestuose ir pačiose šalyse drastiškai mažėja.
Daugeliu atvejų urbanistinis Baltijos šalių miestų audinys yra posovietinių šalių miestams būdingos struktūros: kompaktišką centrinę dalį su
istoriniu branduoliu, sovietmečiu sparčiai išaugusią vidurinę ir šiuo metu
aktyviausiai besivystančią periferinę dalis. Baltijos šalių didmiesčiams
būdingas centrinės dalies komercializavimas ir priemiestinė dispersinė
plėtra dažnai vyksta planingai arba tam nesipriešinant. Tuo suinteresuotos pačios miestų ir priemiestinės savivaldybės, kurios planavimo darbus
dažnai supranta kaip eilinį esamos padėties apžvalgos ir privačių interesų tenkinimo procesą, o ne kompleksinių sprendimų, kurie turi ilgalaikes
pasekmes, priėmimą. Urbanistinė Baltijos miestų ekspansija yra planuojama, tad ji gali būti ir kontroliuojama. Žinoma, neigiamos demografinės
tendencijos yra tas veiksnys, kuris turi būti įvertintas kaip vienas svarbiausių, apibrėžiančių Baltijos šalių miestų raidą šiame tūkstantmetyje,
taip pat ir ekstensyvios miestų plėtros kontekste.
Esminiai miestų ir gyvenviečių planavimo sistemos pokyčiai galėtų pakeisti šiandienę situaciją, bet kartu gali sutrikdyti ir taip gana sudėtingu
laikotarpiu gyvenančių šalių miestų raidą. Todėl tikėtina, kad miestų planavimo sistemos išliks liberalios, miestų plėtra – savaiminė. Tačiau daugiau dėmesio bus skiriama priemonėms, kurios padėtų padaryti Baltijos
šalių miestų raidą labiau tvarią ekonominiu ir darnią aplinkosaugos ir
estetikos požiūriais. Tad urbanistinės metropolinių teritorijų struktūros
formavimo klausimai, jei bus norima išlaikyti kompaktiškesnes posovietinių miestų formas, turės tapti svarbiais miestų ir jų regionų planavimo
uždaviniais.

Stebint dabartines Baltijos šalių miestų raidos tendencijas, tikėtina, kad
ateityje gali susiformuoti ir dar vienas struktūrinis žiedas – subperiferija.
Tai atokiau nuo miesto esanti, tačiau su juo vis dar intensyviai funkciškai susijusi zona, kurioje taip pat vyksta priemiestinės plėtros procesai,
tik jie koncentruojasi arčiau esamų gyvenviečių. Šios zonos formavimosi
procesai sunkiau fiksuojami, nes fizinė jų išraiška mažiau pastebima (tai
dažnai traktuojama kaip atokesnių priemiesčio ir užmiesčio gyvenviečių
atsinaujinimas).

Apibendrinant galima teigti, kad dabartinę Baltijos šalių miestų raidą lemia aktyvios nekilnojamojo turto rinkos dėsniai ir komerciniai interesai,
bet ne ilgalaikiai visuomenės poreikiai. Kad situacija pasikeistų, turi būti
kalbama ir siekiama susitarimo dėl bendrinių Baltijos valstybių miestų
vystymo prioritetų ir plėtros principų.

Apibendrinimas
Dažniausiai įvardijami veiksniai, lėmę dabartinius didžiųjų Baltijos šalių
miestų raidos bruožus ir jų urbanistinės struktūros išskydimą, yra išaugęs
pragyvenimo lygis, žemės ir kito turto grąžinimas, gyventojų noras turėti
nuosavą būstą, aktyvi nekilnojamojo turto rinka, būsto kainų skirtumai
ir įsisenėjusios, bet vangiai sprendžiamos problemos miestuose. Prie to
prisideda ir plėtros koordinavimo tarp didžiųjų miestų ir aplinkinių teritorijų trūkumas. Šio trūkumo sukelta stichinė plėtra kelia tiek socialinių,
tiek ekonominių, tiek ekologinių problemų.
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Summary
The debates on the negative consequences of extensive growth of cities
are increasing all around the world. However, cities continue to sprawl.
Baltic cities are not the exception, as well as other cities in Central and
Easter Europe. This article establishes better understanding of processes, which shape the Baltic cities after the political changes in 1990s,
and develops explanations, which are useful in distinguishing specific
features of urban sprawl of the major cities in Lithuania, Latvia and Estonia. As is stressed, current form of Baltic cities is mainly influenced by
commercialization of central part and, in particular, extensive suburban
development, which results in diverse changes of peri-urban areas. It is
argued, that these processes were enabled by local authorities or at least preceded uncontrolled, because urban planning was understood as
a simple survey of needs of land owners and real estate developers, and
not as a process of multi-dimensional decision making with long-term
consequences. It is generally accepted that contemporary urban sprawl
triggers various economic, environmental and social consequences. Therefore, patterns of urbanization in the metropolitan areas of major Baltic
cities should become important targets of urban and regional planning
and policies that intend to sustain a more compact urban form of postsoviet cities.
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Urbanistinio identiteto paieškos Vilniuje
išnaudojant esamą situaciją
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Santrauka. Nagrinėjamas Vilniaus rekreacijos ir identiteto kūrimas pasitelkiant minimalias priemones, didinant esamų žaliųjų miestų erdvių
panaudojimo galimybes. Straipsnyje aptariamas rekreacinės zonos išplėtimas išnaudojant esamą geografinę situaciją ir sukuriant pėsčiųjų bei
dviračių eismo srautą tarp Karoliniškių, Lazdynų ir Centro.
Reikšminiai žodžiai: medinis kelias, Vingio parkas, Karoliniškės, Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, Lazdynai, dviračių takas, Neris, Upės gatvė,
Neries krantinė, Vilnius, žaliosios zonos.

2 pav. Vilniaus vaizdų paieška internete. Tačiau vaizdų paieška pagal reikšminį
žodį „Vilnius“ išduoda, kad žaliosios zonos ir parkai nėra tai, kas miesto svečiams ir
patiems vilniečiams labiausiai krinta į akis (Google)

Įvadas. Vilnius ir jo žaliosios zonos
Vilnius ypatingas net tik tuo, kad turi gražų senamiestį, bet ir savo žaluma
centrinėje miesto dalyje ir apylinkėse. Pagal „Green City Index“ indeksą,
kurį sudarinėja tyrimų bendrovė „Economist Intelligence Unit“, Vilniuje
oras yra vienas kokybiškiausių, palyginti su kitomis Europos sostinėmis
(Green city index 2012). Be to, Vilnius įvardijamas žaliausia Baltijos šalių
sostine ir pagal bendrąjį to paties „Green City Index“ reitingą Vilnius, aplenkęs Rygą ir Taliną, Europoje užima 13-ą vietą (Green city index 2012).
Vilniaus parkai, skverai, draustiniai ir kitos žalios gamtos erdvės užima
daugiau nei 46 proc. miesto ploto. Didžiausios rekreacinės zonos centrinėje Vilniaus dalyje yra Kalnų ir Vingio parkai, tačiau jų potencialas nėra
iki galo išnaudojamas (1, 2 pav.). Šiame straipsnyje apžvelgiamos susiklosčiusios situacijos priežastys ir siūlomi problemos sprendimo būdai
minimaliomis lėšomis.

3 pav. Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis. Draustinyje būtinieji kultūrinimo
darbai jau atlikti, tačiau lankytojų stinga (P. Zavišos nuotr.)

Apmaudu, bet ši vieta nėra itin pamėgta vilniečių. Norint didinti jos populiarumą, būtina sukurti tokią infrastruktūrą, dėl kurios lankytina vieta
sutaptų su pėsčiųjų ir dviračių eismo srautais. Žvelgiant į žemėlapį gali
atrodyti, kad šie srautai turi susiformuoti savaime, nes miesto centras,
Lazdynai ir Karoliniškės yra gan arti vienas kito (nuo televizijos bokšto
iki Seimo rūmų tiesia atkarpa – tik 3 km). Nepaisant to, žmonės paprastai
renkasi vieną iš dviejų aplinkinių kelių:
a) Laisvės pr. – T. Narbuto g. – Žvėrynas – Centras.
b) Laisvės pr. – G. Vilties žiedas – Savanorių pr. – Centras.

Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio problematika
Anapus Vingio parko, kitoje Neries pusėje, yra įsikūręs Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis. Šiuo sutvarkytu Karoliniškių kraštovaizdžio draustiniu
gali mėgautis ne tik Karoliniškių, bet ir Lazdynų mikrorajonų gyventojai
(3 pav.).

Kas lemia tokį žmonių pasirinkimą? Norėdami tai išsiaiškinti, pažvelkime
atidžiau į šį, nors ir trumpesnį, tačiau nenaudojamą kelią. Pažvelgę į žemėlapį pamatysime Vingio parką, kitoje pusėje – jau minėtą Karoliniškių
kraštovaizdžio draustinį, o per vidurį – Neries upę. Panašu, kad tai ir bus
pirmoji mūsų kliūtis. Tačiau ar upė – tikrai kliūtis?
Anksčiau miestai kurdavosi aplink upes, jos visuomet buvo gyvybiškai
svarbios. Dabar tinkamai išnaudota pakrantė tampa magnetu turizmui ir
savaime suprantama – investicijoms. Neries upė Vilniaus mieste, skirtingai nuo kitų miestų upių, neturi nei praktinės, nei rekreacinės paskirties.
Didelę įtaką taip susiklosčiusiai situacijai daro pavasariniai potvyniai ir
viską griaunantys ledonešiai.
Tačiau ne viskas taip blogai. Plėtojant projektą „EuroVelo 11“ turime kokybišką dviračių tako atkarpą, kurio didžioji dalis nutiesta upės krantinėje.

1 pav. Vilniaus žaliųjų erdvių žemėlapis. Vilniaus parkai, skverai, draustiniai ir kitos
žalios gamtos erdvės užima daugiau nei 46 proc. miesto ploto (Google Earth)
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Jeigu upės pakrante minsime dviračiu nuo pat Verkių regioninio parko,
netrukdomai pasieksime Vilniaus centrą. Bet čia, pačioje gražiausioje
vietoje, ties Vingio parko pradžia, dviračių takas baigiasi. Dviratininkui
tenka palikti upės pakrantę ir minti pedalus kur nors Žvėryno kryptimi
(4, 5 pav.).
Kodėl ilgą laiką taip sėkmingai riedėję staiga turime nukrypti nuo kelio?
Galbūt norima miesto centre esantį gamtos lopinėlį išsaugoti nepaliestą?
Šis noras gražus, tačiau naivus. Juk nesukultūrinti žalieji didmiesčių plotai
paprastai tampa niekam nereikalingi, juose renkasi asocialūs piliečiai ir
ilgesnėje perspektyvoje pasmerkiami netvarkai.

6 pav. Mediniai krantinių takai (Google)

7 pav. Dešinieji Neries intakai ir jų išnaudojimas. Norint palengvinti pėsčiųjų
nusileidimą nuo stataus Neries krantinės skardžio, galima išnaudoti itin giliai
įsirėžusias upę maitinančių intakų vagas (Bing Maps, Google)

Tiesiant taką dešiniąja Neries krantine tiesiog virš vandens, išvengiama
medžių kirtimo ir krantinės aukštinimo, kuris būtinas siekiant išvengti
potvynio padarinių (8 pav.).

4 pav. Vingio parkas ir jo aplinka. Norint didinti Karoliniškių kraštovaizdžio
draustinio lankomumą, būtina sukurti tokią infrastruktūrą, kurios dėka
populiarinama vieta sutaptų su pėsčiųjų bei dviračių eismo srautais (Bing Maps)

5 pav. Neris, Vilnius (Bing Maps)

Sprendimas
O kas, jei mūsų dviratininkas turėtų galimybę riedėti upės pakrante toliau? Juk jis ne tik galėtų mėgautis gražiais Vingio parko, Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio vaizdais, bet jau po kelių minučių nuriedėtų iki pat
Lazdynų. Ši susisiekimo arterija išspręstų Vilniaus Centro bei Karoliniškių
ir Lazdynų atskirties problemą. Tačiau koks tai turėtų būti kelias?
Siekiant išsaugoti kraštovaizdį ir prisitaikyti prie vyraujančių gamtinių
sąlygų, labiausiai tinka medinis krantinės takas (angl. BoardWalk) (6 pav.).
Kartais manoma, kad medis kaip medžiaga dėl mūsų šalyje vyraujančių
klimato sąlygų nėra patikima. Toks įsitikinimas paremtas nekokybiškais
pavyzdžiais, kurių netrūksta. Tačiau tinkamai impregnuota ir išdžiovinta
mediena yra ilgaamžė ir kuo puikiausiai atlaiko gamtos iššūkius.

8 pav. Medinio krantinės tako apsaugos nuo ledonešio būdai. Ledonešio
problemą galima spręsti naudojant įvairias ledą laužančias priemones, pavyzdžiui,
statant akmens riedulių barjerą arba naudojant vantines sistemas, leidžiančias
išvengti kontakto su ledonešiu (P. Zavišos pieš.)
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4 km ilgio ir 3,5 m pločio medinis takas su apsauga nuo ledonešio preliminariais skaičiavimais nekainuotų net pusės to, kiek šiuo metu mums
atsieina Sereikiškių parko renovacija. Tačiau šio projekto svarba akivaizdžiai didesnė (9 pav.).

12 pav. Apverstos piramidės principas (Harward Business Review)

Kas yra apverstoji piramidė ir kodėl šis principas nūdienos individualumo
kulto kontekste tampa ypač aktualus? Pasigilinkime. Kur ir ką statyti arba
nugriauti, anksčiau buvo nurodoma „iš viršaus“. Šiandien ši metodika praranda svertus, mat žmonėms priimtiniau patiems daryti sprendimus, o
vėliau juos ginti ir jais rūpintis. Be abejo, paties proceso kontrolė būtina,
todėl bendras veiksmų scenarijus įrenginėjant suoliukus preliminariai
atrodo taip:

9 pav. Vilnius. Įrengus 4 km ilgio medinio krantinės taką (takas pažymėtas geltona
linija) būtų sukurta nauja pėsčiųjų bei dviračių eismo juosta, jungianti miesto
Šiaurės rytus su Pietvakariais (Bing Maps)

1.
2.

10 pav. Vingio parko ir Karoliniškių bendra žalioji zona. Siekiant labiau sutvirtinti
Vingio parko bei Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio tarpusavio ryšį, praverstų ir
pėsčiųjų tiltas (nežinomo autoriaus nuotr.)

Žmonės internetu iš keliolikos pasiūlytų ir patvirtintų modelių gali
patys išsirinkti ir užsakyti labiausiai patikusį suoliuką, o žemėlapyje
nurodyti pageidaujamą jo eksploatacijos vietą.
Apmokėdami tik dalį suoliuko kainos (kita dalis apmokama iš
savivaldybės biudžeto), pirkėjai įgyja galimybę ne tik socialiai
prisidėti prie rekreacinės zonos kūrimo, bet ir gauna papildomą
naudą – suoliukas pažymimas jų vardu (-ais) arba pageidaujama
dedikacija (12, 13 pav.).

13 pav. Suoliukas su dedikacija. Proginiai suoliukai su dedikacijomis arba rėmėjų
vardais ypač mėgstami Vakaruose (nežinomo autoriaus nuotr.)

14 pav. Ergonomikos svarba. Kuriant suoliukų dizainą ergonomikai turi būti
skiriamas ypatingas dėmesys (P. Zavišos nuotr., montažas)

11 pav. Vingio parkas žvelgiant iš dešiniojo Neries kranto. Atsiradus galimybei
lankyti Neries krantinę ties Karoliniškėmis bei Lazdynais, miestiečių ir Vilniaus
svečių akis džiugintų iki šiol dar neatrastos sostinės vietos (P. Zavišos nuotr.)

Išsprendus ledonešio problemą, ant paties tako galima drąsiai statyti
suoliukus bei įrengti apšvietimą. Norint įgyvendinti šias priemones minimaliomis sąnaudomis, rekomenduotina pasitelkti Lietuvoje, ko gero,
dar netaikytą, tačiau Vakarų praktikoje labai sėkmingai taikomą apverstos piramidės principą (angl. Inverted management pyramid) (Harward
Business Review 2012). Pasitelkus jį galima perpus sumažinti suoliukų ir
apšvietimo įrengimo išlaidas (12 pav.).

15 pav. Apšvietimas medžiuose. Kam statyti stulpus, jei žibintus galima kabinti
tiesiog medžiuose? (nežinomų autorių nuotr.)
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16 pav. Bevielis internetas. Papildoma priemonė lankytojų srautams pritraukti –
nemokamo bevielio interneto diegimas (Shuttersctock.com, Bing Maps)

Apšvietimo problemą taip pat galima spręsti ekonomiškai. Nebūtina žibintus laikyti įjungtus visą naktį. Juk šviesos reikia tik tuomet, kai kažkas
keliauja parko keliuku arba sėdi ant suolelio tamsiu paros metu. Šiais laikais tai nesunkiai nustato judesio davikliai arba svorio sensorikos įrenginiai. O meniniu sprendimu gali pasirūpinti VDA studentai.

Išvados
Rekreacinių zonų potencialo neišnaudojimas iš dalies susijęs su ankstesnės santvarkos mentalitetu. Geriausias būdas pradėti spręsti šią problema – dešiniosios Neries krantinės ties Vingio parku sukultūrinimas, pėsčiųjų bei dviračių tako įrengimas.
Šis krantinės takas ne tik sujungtų Karoliniškes ir Lazdynus su Vilniaus
Centru, bet ir Karoliniškių kraštovaizdžio draustinį su Vingio parku, padarytų šią žaliąją zoną didesnę ir lankomesnę. Miestas susigrąžintų upę.
Ne mažiau svarbu ir tai, kad takas sujungtų šiaurės rytus su pietvakariais,
miestas atrastų naują ir labai patogią dviračių bei pėsčiųjų eismo juostą.
Apverstos piramidės principas užtikrina didesnį žmonių prisirišimą prie
rekreacinių erdvių, stimuliuoja socialines iniciatyvas, leidžia stebėti gyventojų elgseną ir atitinkamai formuoti tolesnę vystymosi raidą. Taip pat
svarbu ir tai, kad šis modelis kartu su savimi į infrastruktūrų bei rekreacinės plėtros procesus įneštų daugiau skaidrumo, o tai užkirstų kelią korupcijai arba bent jau susilpnintų jos pozicijas.
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