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ĮVADAS
Šiomis dienomis pasaulyje ypač populiarūs įvairūs eko judėjimai, 
eko gyvensena, eko medžiagos ir kitos eko idėjos. 

Laisvalaikis – gamta, viešos žaliosios erdvės urbanizuotose 
teritorijose. 

Šios prezentacijos tikslas yra apžvelgti upės reikšmės pokyčius 
Lietuvos miestų centrinėms dalims ir atskleisti šiandieninės 
upių tvarkymo ypatybes. 



NUOMONIŲ ĮVAIROVĖ APIE UPĖS REIKŠMĘ

Upės ir jos įtakos miesto centrui tyrinėjimai pagal interesus: 

Funkcija (upė kaip vienas mechanizmo sraigtelis)

Visuomenė (upė kaip viešoji, atviroji erdvė)

Ekologija (upė kaip ekologinis stabilizatorius)

Vizualinis poveikis (upės kaip vizualinio identiteto formantas)



NUOMONIŲ ĮVAIROVĖ APIE UPĖS REIKŠMĘ
Le Corbusier: upė „skystasis geležinkelis”
(liqiud railway). Svarbi urbanistinės 
struktūros dalis, akcentuojama funkcinė
reikšmė .

Ch. Alexander : poreikis vandeniui-
gyvybiškai svarbus. Keliai, suardantys 
natūralią pakrantę turėtų būti 
nenaudojami, o privažiavimai leistinti, jei 
kelias yra statmenas krantinei. 
Akcentuojama upės kaip viešosios 
atviros vietos  ir erdvės svarba. 

K. Jakovlevas-Mateckis: ekologinė
perspektyva. Upės ir jų pakrantės -
gamtinio karkaso dalis. Užtikrina esmines 
ekologinio kompensavimo funkcijas, 
miesto plaučiai.



Funkciniai iššukiai. Reikšmė silpnėja. Nėra 
išnaudojamas funkcinis potencialas.

Socialinė nauda ir jos nebuvimas. Pakrantės taip 
pat praranda savo funkciją. Pasaulyje: upės 
pakrantės - atviros, viešosios erdvės. Lietuvoje: 
trasa pasiekti kokią nors kitą laisvalaikio 
praleidimo vietą, o ne kaip galutinis tikslas 
(tranzitas prieš apsistojimą).

UPĖS VAIDMENS ŠIANDIENINĖ
PROBLEMATIKA MIESTO CENTRE

Nemuno upės panaudojimas Kaune

Izoliuotos teritorijos prie upių pakrančių Kaune



Ekologinės problemos. Nėra 
tinkamai įrengtų žaliųjų erdvių, 
kurios tarnautų kaip viešoji erdvė
bei garantuotų ekologinį miesto 
balansą. 

Vizualinio identiteto iššūkiai.
Pasaulyje: upė - miesto vizualinio 
identiteto formantas. Lietuvoje: 
miesto siena (apsauga nuo 
išorinio pasaulio) o ne miesto ašis.

UPĖS VAIDMENS ŠIANDIENINĖ
PROBLEMATIKA MIESTO CENTRE

Upė kažkur čia???

Venecija

Mindaugo g., Kaunas

Amsterdamas

Hamburgas

Vilnius



Lietuvos pavyzdžiai (Klaipėda)

Klaipėdos pakrantė

Komercinės paskirties kvartalo sutvarkymas 
buvo įgyvendintas greta Žvejų gatvės. 
Užstatymas buvo suformuotas palei Danės 
upę ir kavinės su atviromis terasomis suteikė
galimybę gerėtis tekančiu vandeniu. 

Kvartalo „Jūros vartai“ vystymo: istoriniai 
pastatai upių pakrantėse atrestauruoti ir 
atnaujinti, kavinės, viešbučio patalpos įrengtos 
jų viduje. Danės pakrantė sutvarkyta, pilies 
uostas išplėstas, įrengtas apšvietimas, 
suoliukai, nutiesti pėsčiųjų takai.

Dabartinė situacija Po rekonstravimo

Kvartalo„Jūros vartai“ rekonstravimo darbai



Lietuvos pavyzdžiai (Vilnius)

Vilnelės pakrantė po  Bernardinų sodo sutvarkymo

Neries upės pakrantė

Neries upės 
pakrantė po 
dizainerio 
įgyvendintos 
akcijos



Lietuvos pavyzdžiai (Kauno Santakos parkas)

Kauno Santakos parkas su skirtingu zonavimu 
mėgstamas kauniečių, ypač vasaros metu.

Studentų pasiūlymas



Lietuvos pavyzdžiai (Kauno Nemuno sala)



Lietuvoje yra keli kurortai, turintys išskirinį
rekreacinį potencialą. Tai miestai, įsikūrę
Nemuno upės kilpose – Druskininkai ir 
Birštonas. Miestų išskirtinumas - urbanistiniai 
reiškiniai ne konkuruoja, bet organiškai yra 
susijungę su gamta, ir upės reikšmė šiems 
miestams yra aiškiai suvokiama. 

Lietuvos pavyzdžiai (Druskininkai, Birštonas)

Druskininkų upės pakrantė

Birštono upės pakratė Druskininkų upės pakrantė



Lietuvos pavyzdžiai (Tauragė, Marijampolė)

Jūros upės pakrantės tvarkymo darbai Tauragėje

Poezijos parkas Marijampolėje



Lietuvos pavyzdžiai (Utena, Alytus)

Krašuonos upės pakrantė Utenoje

Nemuno pakrantė Alytuje



Europos pavyzdžiai
Arhus upė, Danijoje, keturiasdešimtaisiais paversta važiuojamąja dalimi, 1998 m. 
pritaikyta  kaip vieša erdvė ir tvarkymo darbai tęsėsi iki 2008 m. Upės ir jos pakrantės 
tapo lankomiausios miesto rekreacinės erdvės. 



Europos pavyzdžiai

Dunojaus sala, Vienoje



Europos pavyzdžiai

Kita vertus, grandioziški atgaivinimo projektai nėra būtini norint atkreipti dėmesį į upes 
miestų centruose. Svarbiausia yra kokią upės funkciją būtų galima interpertuoti naujai. 

(Paryžiaus paplūdimys (Paris Plage) prie 
Seino upės 



Europos pavyzdžiai

Paplūdimys Vienoje prie Dunojaus



Liublianos upė Liublianos istoriniame miesto centre. Upė ir jos pakrantės gali būti naudojamos 
kaip rekreacinė erdvė miesto centre. 

Po upės pakrančių atnaujinimo darbų Liublianos upė atgavo pirminį savo vaidmenį ir funkciją, o 
Liublianos miestui 2012 m. buvo įteiktas Europos prizas už miesto viešųjų erdvių konkurso   
įgyvendinimą.

Europos pavyzdžiai (Liublijana)

Liublijanos upės pakratė po atnaujinimo darbųLiublijanos upės pakratės miesto centre



1. Upės vaidmuo – įvairiapusis, tačiau vis tik klasifikuojamas į funkcinį, socialinį, 
ekologinį ir vizualinį aspektus.

2. Upės vaidmenį bei žmogaus ir upės sąryšį suformuodavo politiniai ir 
sociokultūriniai įvykiai. Dominuodavo viena iš keturių upės rolių.

3. Lietuvos upių miestų centruose funkcija nėra aiški. Silpni socialiniai, vizualiniai, 
ekologiniai ir identiteto formavimo veiksniai yra upės vaidmens  praradimo 
rezultatas urbanistiniame, socialiniame kontekste.

4. Lyginant užsienio ir  Lietuvos pakrančių atgaivinimo pavyzdžius matyti, kad 
Lietuvos upių potencialas neišnaudotas ir tvarkomas nepakankamai. Dauguma 
koncepcinių idėjų - teorinėje stadijoje.

5. Remiantis įgyvendintais užsienio pakrančių tvarkymo pavyzdžiais galima išskirti 
upių ir pakrančių tvarkymo tendencijas miestų centruose: upė traktuojama kaip 
svarbi miesto centro ašis, išlaikanti glaudų vizualinį ir ekologinį vaidmenį
urbanistinėje erdvėje. Pritaikomi darnios aplinkos principai.

Išvados



AAččiiūū uužž ddėėmesmesįį!!


