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1956 m. Harvardo universiteto Dizaino mokykloje (Graduate School of 
Design at Harvard University) dekano Jose Lluis Sert iniciatyva įvyko 
mokslinė konferencija, kurią sąlyginai galima laikyti šiuolaikinės 
URBANISTIKOS arba URBANISTINIO PROJEKTAVIMO
DISCIPLINOS (Urban design as a modern discipline) pradžia. 

Konferencijos rezoliucijoje sakoma:

„Ši konferencija yra tiriamojo , bet ne didaktinio pobūdžio, todėl joje 
bandoma surasti ARCHITEKTO (Architect), LANDŠAFTO ARCHITEKTO 
(Landscape Architect) ir MIESTŲ PLANUOTOJO (City Planner) profesijų
sąlyčio taškus bendram darbui URBANISTINIO PROJEKTAVIMO
srityje (field of Urban Design)“. 

David Gosling with Maria Christina Gosling. 

The Evolution of American Urban Design. A Chronoligal Anthology.

Wiley-Academy, 2003 p.34, ISBN 0471983454.



Konferencijoje konstatuota, kad Amerikos miestų planavimas virto 
priemone investitoriams greitai gauti labai didelį pelną, bet ne priemone 
tobulinti gyvenamąją aplinką, įvertinus ne tik racionalumo, naudos, bet ir 
estetinius aplinkos aspektus. 

Todėl konferencijos dalyviai teigia, kad urbanistinis projektavimas turi 
būti suprantamas kaip kompleksinė architekto, landšafto architekto 
(Lietuvoje vadinamas kraštovaizdžio architektu) ir miesto planuotojo 
veikla.

Ši veikla apibūdinama kaip kūrybinė veikla, tarpdisciplininis 
bendradarbiavimas, ERDVINIŲ URBANISTINIŲ FORMŲ (THREE-
DIMENSIONAL URBAN FORMS) ir pačios erdvės kūrimo procesas.

Konferencija Harvarde buvo reikšmingas, etapinis įvykis, identifikavęs 
naujos veiklos pradžią ir inicijavęs diskusijas apie naujas mokslo 
sampratas, profesinės veiklos sritis, tyrinėjimų metodus, profesinius 
instrumentus ir pan 



Atsakymas į klausimą
“Užstatymo aukštingumo reglamentas ar aukštybinių pastatų išdėstymas?”

yra susijęs su 

URBANISTIKOS VIETA SISTEMINĖJE ARCHITEKTO 
PROFESINĖS VEIKLOS, MOKSLO IR STUDIJŲ SAMPRATOJE



Atsakymas į klausimą

“Užstatymo aukštingumo reglamentas ar aukštybinių pastatų išdėstymas?”

taip pat susijęs su

URBANISTIKOS (Urban design) ir PLANAVIMO (Town planning)

SAMPRATA







K.Šešelgis. 

Rajoninio planavimo ir

Urbanistikos pagrindai
Mintis 1975



ARCHITEKTŪRINĖ VEIKLA

Architektūra
Architektūros teorija
Architektūros istorija
Architektūros kritika
Architektūros analizė
Architektūrologija
Interjero architektūra
Kraštovaizdžio architektūra
Miesto planavimas
Pastatų ir statinių architektūra
Urbanistika
Urbanistinių kompleksų architektūra
Urbanistikos istorija
Urbanistikos teorija
Viešosios erdvės
Viešoji urbanistinė erdvė



Planavimas – procesas ar žanras?

 Politinis planavimas 

 Plėtros planavimas - sektorinis: socialinis, ekonominis ir kt.

 Regionų, rajonų planavimas 

 Urbanistinis planavimas (miestų, kvartalų ir kt.)

 Apribojimų planavimas (gamtosauginis , paminklosauginis)

 Strateginis planavimas

TERITORIJŲ PLANAVIMAS
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Aukštybinių pastatų išdėstymo 

specialiųjų planų rengimo taisyklės.
Patvirtinta LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246

Savivaldybės taryba, įvertinusi individualų miestovaizdį ir jį
formuojančius veiksnius (miesto ar miestelio dydį, susiklosčiusią
urbanistinę struktūrą, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gamtinę situaciją, 
plėtros galimybes ir kt.), patvirtina minimalų aukštybinio pastato aukštį
(žemesnį ar aukštesnį, nei nustatyta šių Taisyklių 6.2 punkte), tačiau visais 
atvejais pastatas, kurio aukštis 35 ir daugiau metrų, yra laikomas 
aukštybiniu.

Paketimas 2005-02-04 Žn. 2005, Nr.24-781. Įsigalioja nuo 2005-02-20



ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 Planuojamos teritorijos vizualinių ypatumų, įvertinant aukštybinės statybos plėtojimą, miesto kontekste analizė;
 Miesto vizualinių ypatumų urbanistinė analizė:
 Miesto vizualinio identiteto zonos bei ją formuojančių urbanistinių ir gamtinių elementų vertybinės hierarchijos 

nustatymas;
 Miesto urbanistinės struktūros gamtinių ir antropogeninių elementų vizualinių ypatumų, kuriančių miesto vizualinį

identitetą, natūrinis ir grafoanalitinis tyrimas.
 Vizualinio identiteto zonos bei jos svarbiausių charakteristikų (silueto, panoramų, daugiaplaniškumo, erdvinio raškumo, 

pan.) analizė;
 Svarbiausių masinės apžvalgos taškų atranka bei iliustruojančių miesto vizualinio identiteto ypatumus vaizdo išklotinių

parengimas.
KONCEPCIJOS RENGIMAS

 Aukštybinių pastatų išdėstymo mieste koncepcijos apibrėžimas, siekiant nustatyti miesto aukštybinės statybos erdvinį
plėtojimą (įgalinant kryptingai formuoti pasirinktą miesto kompozicinę idėją ir išvengti atsitiktinių aukštybinių pastatų
atsiradimo miesto struktūroje):

 Perspektyvinių miesto kompozicinio karkaso modelių su galima įvair ia aukštybinių pastatų plėtra, atitinkančia aplinkos 
gamtinę arba urbanistinę morfostruktūrą rengimas;

 Miesto kompozicinės plėtros modeliai įvertinami pagal poveikį miesto siluetui ir panoramoms, stebimoms iš pagrindinių
apžvalgos taškų, pasirenkant tinkamiausią iš jų;

 Miesto ar jo dalies teritorijų parinkimas ir jų įvertinimas galimo užstatymo aukštybiniais pastatais požiūriu.

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

 Aukštybinių pastatų teritorijų lokalizacijos miesto urbanistinėje struktūroje (kvartalo arba sklypų grupės tikslumu) 
sprendiniai su planavimo lygmenį atitinkančiais teritorijų tvarkymo reglamentais;

 Rengiant Plano sprendinius pagal jų detalizavimo laipsnį, turi būti atsižvelgiama į įstatymais saugomus gamtos ir 
kultūros paveldo objektus ir į miesto urbanistinės struktūros elementus (kvartalaus, centrinių gatvių ir aikščių gretimas 
erdves ir kt.) bei gretimų pastatų fizinius dydžius ir formas. 



SPRENDINIAI TIKSLINAMI SPRENDINIAI TIKSLINAMI ĮĮVERTINANT:VERTINANT:

Kvartalo, kito aukKvartalo, kito aukšštybintybinėės statybos aplinkos elemento esams statybos aplinkos elemento esamąą arba numatomarba numatomąą formuoti uformuoti užžstatymo statymo 
morfotipmorfotipąą;;
Kvartalo, kito urbanistinKvartalo, kito urbanistinėės aplinkos elemento esams aplinkos elemento esamąą arba numatomarba numatomąą formuoti uformuoti užžstatymo statymo 
morfotipmorfotipąą;;
AukAukšštybinio pastato lokalizacijos vietoje esamus arba formuojamus mitybinio pastato lokalizacijos vietoje esamus arba formuojamus miestovaizdestovaizdžžio ypatumus, io ypatumus, 
dideldidelįį ddėėmesmesįį atkreipiant atkreipiant įį numatomo auknumatomo aukšštybinio pastato parametrus.tybinio pastato parametrus.

BRĖŽINIAI:

Miesto perspektyvinės kompozicinės struktūros modelio schema 
Pagrindinis brėžinys, kuriame grafiškai išskiriamos šios miesto teritorijos:



Pagrindiniame brėžinyje grafiškai išskiriamos šios miesto teritorijos:

 Aukštybinės statybos draudžiamos zonos (saugoma teritorijos planinė ir erdvinė
struktūra bei bendras teritorijos vizualinis įvaizdis);

 Galimos pavienių aukštybinių objektų statybos zonos (saugant teritorijos planinę
ir erdvinę struktūrą, tobulinant užstatymo kompoziciją ir panoraminius vaizdus);

 Galimos aukštybinių pastatų grupių statybos zonos (pabrėžiant miesto 
urbanistinę arba gamtinę morfostruktūrą bei tobulinant siluetą);

 Nuo miesto centro nutolusios (periferinės) zonos (aukštybinę statybą lemia 
miesto kompozicinės plėtros bendra idėja, ekonominis tikslingumas bei saugomų
teritorijų vizualinio kontakto zona);



Aukštingumo reglamentavimo praktika Lietuvoje

























































Klaipėdos m. aukštybinių pastatų išdėstymo schema / specialus planas



MIESTO STRUKTŪRIZAVIMAS 
PAGAL KOMPOZICINIUS 

KRITERIJUS



Miesto kompoziciniai modeliaiMiesto kompoziciniai modeliai











KVARTALŲ NUMERACIJOS SCHEMA –
VISAM MIESTUI



KLAIPĖDOS MIESTO UŽSTATYMO TIPAI:













4 4 –– IIII--oji perkoji perkėėlala

3 3 -- jachtklubasjachtklubas

2 2 –– II--oji perkoji perkėėla la 
(Smiltyn(Smiltynėės Kurhauzas)s Kurhauzas)

6 6 –– H.Manto g. sankryH.Manto g. sankryžža a 
su gelesu geležžinkeliuinkeliu

1 1 –– įįplaukimo plaukimo ““vartaivartai””

5 5 –– Hageno ir Neringos Hageno ir Neringos 
kalnaikalnai

7 7 –– Mokyklos g. Mokyklos g. 
(gele(geležžinkelio sankirta)inkelio sankirta)

8 8 –– pagrindinis pagrindinis 
įįvavažžiavimas iavimas 
įį KlaipKlaipėėddąą

9 9 –– LiepLiepųų g. ir A30 plento g. ir A30 plento 
sankirtasankirta

MIESTO PAGRINDINIŲ APŽVALGOS  
TAŠKŲ IR MATYMO S EKTORIŲ

SCHEMA



IIŠŠORINIAI TAORINIAI TAŠŠKAI:KAI:

5 5 –– fotofiksacija nuo Hageno kalnofotofiksacija nuo Hageno kalno

6 6 –– fotofiksacija nuo H.Manto gatvfotofiksacija nuo H.Manto gatvėėss









Pastabos Pastabos VertikaliVertikaliųų

statymo statymo 

bbūūdasdas

UUžžstatymo rodikliaistatymo rodikliaiUUžžstatymo statymo 
tipas tipas 

(morfotipas)(morfotipas)

Kvartalo Kvartalo 

indeksasindeksas

aukaukšštingumtingum
asas

intensyvumintensyvum
asas

tankumastankumas

bendrinis sudėtini
s

esamas progn. esamas progn. esama
s

progn. esama
s

progn.

MID_Aiks t.2 Aikštė _ _ _ _ _ _ Verti kalės  
neleidžiamos

Nerekomenduojamas ai kštės 
užstatymas bei jos ribų keitimas

MID_Bkst.1 Perimetrinis-
stichinis

Perimetrinis-
nepertraukia
-mo 
perimetro

22,70 % 25-60 
%

0,5 1,3 2 4-5 a. Verti kalės  
neleidžiamos

_

MID_Bkst.2 Perimetrinis-
nepertraukia
-mo 
perimetro

Perimetrinis-
nepertraukia
-mo 
perimetro

41,80 % 42,00
%

1,7 1,7 4 4 Verti kalės  
neleidžiamos

Plėtra nerekomenduojama

MID_D.G.1 1.1 Miesto vilų –
reprezentac.

Miesto vilų –
reprezentac.

23,00 % 23,00 
%

0,7 0,7 3 3 Verti kalės  
neleidžiamos

Maksi malūs  rodi kliai pasiekti

1.2 Perimetrinis-
nepertraukia
-mo 
perimetro

Perimetrinis-
nepertraukia
-mo 
perimetro

48,80 % 49,00
%

1,5 1,5 3 3 Verti kalės  
neleidžiamos

Maksi malūs  rodi kliai pasiekti

MID_D.G.2 2.1 Miesto vilų –
reprezentac.

Miesto vilų –
reprezentac.

25,40 % 25,00 
%

0,8 0,8 3 3 Verti kalės  
neleidžiamos

Maksi malūs  rodi kliai pasiekti

2.2 Taški nis –
UA 
Kompleksas

Taški nis –
UA 
Kompleksas

13,80 % 14,00 
%

0,4 0,4 3 3 Verti kalės  
neleidžiamos

Vertingas architektūrinis 
kompleksas

MID_D.G.3 3.1 Perimetrinis 
– reguliarus

Perimetrinis 
– reguliarus

22,80 % 25-60 
%

0,7 1,5 3 4 Verti kalės  pagal 
urbanistinę
koncepciją

Baigti formuoti kvartalo perimetrą

3.2 Perimetrinis 
– reguliarus

Perimetrinis 
– reguliarus

25,50 % 25-60 
%

0,6 1,5 2,5 4 Verti kalės  pagal 
urbanistinę
koncepciją

Formuoti nauj ą S.Dariaus ir 
S.Girėno išklotinę

MID_H.Mnt.
1

Perimetrinis-
nepertraukia
-mo 
perimetro

Perimetrinis-
nepertraukia
-mo 
perimetro

72,80 % 73,00
%

2,9 2,9 4 4 Verti kalės  
neleidžiamos

Maksi malūs  rodi kliai pasiekti

REGLAMENTAVIMO LENTELĖS























Miestas – procesas ar procedūra?

Miesto urbanistinės plėtros proceso kokybikam identifikavimui ir užstatymo 
modeliavimui reikalingas 

UŽSTATYMO AUKŠTINGUMO REGLAMENTAS. 

Tai yra urbanistikos mokslo ir kūrybos objektas.

Urbanistinės plėtros legitimizacijai reikalingas 

AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ IŠDĖSTYMO SPECIALUSIS PLANAS.

Tai yra veiksmų planavimo objektas. 

Užstatymo foninis aukštingumas neidentifikuojamas. 



AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ IŠDĖSTYMO SPECIALUSIS PLANAS 
reikalingas, bet to nepakanka. 

Reikalingas UŽSTATYMO AUKŠTINGUMO REGLAMENTAS. 



VERTYBĖS POBŪDIS
(pagal Leon Krier)










































