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1. ŠIUOLAIKINIŲ TVARIŲ MIESTŲ
VYSTYMO SAMPRATA IR 

PRINCIPINĖS IDĖJOS



 Mokslo pasaulyje bei viešoje informacinėje 
erdvėje plačiai naudojami šie terminai:
 tvarus (darnus) miestas – sustainable city
 eko miestas – eco city
 žalias miestas – green city
 išmanus miestas – smart city
 nulinės energijos miestas – zero energy city
 miestas be CO2 – low carbon city
 .....................



 Pasaulinės inovatyvių miestų sprendimų
organizacijos (IECI – International Eco Cities 
Initiative) duomenimis, didžiausią dėmesį
kuriant naujus miesto plėtros modelius reikia 
skirti idėjoms, paremtoms gamtos ir 
žmogaus harmonija bei skatinti pačius 
įvairiausius technologinius sprendimus

 174 pasaulio miestai dalyvauja ekomiesto 
iniciatyvose (2011). Geriausias ekomiesto 
modelis yra tas, kuris remiasi esamų miesto 
struktūrų pertvarkymu, antriniu panaudojimu 
(retrofit), o ne nauja plėtra.



 Pagal vystymąsi lemiančius veiksnius ir augimo 
tempus miestus galima skirstyti į (pagal Genske 
D.D. 2006) :
 Augančius – besiplečiančius (expanding cities)
 Besitraukiančius – nykstančius (shrinking cities)
 Darnius (tvarius) (sustainable cities)



Tvaraus miesto vystymo samprata

Gyvybinga
ekonomika

Sveika aplinka

Visuomenės 
socialinė
gerovė

Aktyvi ir 
konstruktyvi 
bendruomenė



Tvarus miestas turėtų tenkinti šiuos požymius 
(reikalavimus): 

 Kompaktiškumas
 Funkcinis ir socialinis integruotumas
 Miesto centro gyvybingumas
 Viešųjų erdvių ir želdynų sistemos kokybiškumas
 Viešojo transporto efektyvumas
 Gamtos išteklių tausojimas
 Darnios aplinkos stiprinimas
 Savarankiškumas, savęs išlaikymas 
 Identiteto išsaugojimas
 Atliekų tvarkymas, perdirbimas ir kt.
Šaltinis: Juškevičius P., Mozūriūnaitė S., Motieka S., „Lietuvos urbanistinių sistemų

transformacijos ir mutacijos,“ Urbanistika ir Architektūra, nr. XXXIII (4), pp. 225-238, 
2009. 



Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartijoje 
rekomenduojama miestus vystyti taikant 

integruotas urbanistinio vystymo programas:

 Atlikti dabartinės padėties kompleksinę analizę
 Apibrėžti miesto vystymo tikslus, sukurti viziją
 Užtikrinti, kad planuojamos investicijos skatintų

subalansuotą miesto vystymą
 Įtraukti miesto bendruomenę į kiekvienos miesto

teritorijos ekonominių, socialinių, kultūros ir aplinkos 
sąlygų formavimo procesą

Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartija, priimta 2007 m. gegužės 24–25 d. Leipcige



Miesto gyvenamosios aplinkos kokybę
lemiantys veiksniai:

 Miestų natūralių, pusiau natūralių bei užstatytų
teritorijų santykis (natūralumo rodiklis)

 Želdynų plotas tenkantis vienam gyventojui
 Viešųjų erdvių kokybė
 Ramios kiemų erdvės
 Natūralūs vandens telkiniai, neužterštas oras
 Rekreacijos galimybės
 Saugumas
Šaltinis: Baubinas R., Burneika D., Daugirdas V., Kriaučiūnas E., Ribokas G., 

„URBANIZUOTOS APLINKOS FIZINIŲ KOMPONENTŲ KOKYBĖS POVEIKIS KAI 
KURIEMS VISUOMENINIAMS REIŠKINIAMS (LIETUVOS MIESTŲ PAVYZDŽIU),“
Geografijos metraštis, nr. 36 (2), 2003



Šiuolaikinių miestų problemų sprendimų
svarbiausi uždaviniai (Stefano Boeri):

 Atgaivinti miestus, kurti miestų valdymo politiką
 Kompaktiškai plėtoti (vystyti) miestus
 Taupyti dirbamos žemės plotus
 Užtikrinti gamtos ir miesto ryšį
 Garantuoti ekologinę pusiausvyrą

(sustainability)

Šaltinis: B. S., „FIVE ECOLOGICAL CHALLENGES FOR THE CONTEMPORARY 
CITY,“ įtraukta Mostafavi M.,Doherty G. ECOLOGICAL URBANISM, Harvard 
University Graduate School of Desighn. Lars Müller Publishers, 2010, pp. 444-453



Vystant miestus, teiktinas prioritetas:

 Kokybiškų miesto erdvių sistemos kūrimui
 Infrastruktūros tinklų modernizavimui, jų

ekonomiškumui
 Nuskurdusių rajonų modernizavimui



2. NATŪRALIŲ VANDENS TELKINIŲ
PANAUDOJIMO MIESTO REIKMĖMS 

REIKŠMĖ



 Daugumos miestų atsiradimas yra susijęs su
didesniais ar mažesniais vandens telkiniais. 
Vanduo darė ir daro didelę įtaką miesto raidai jo 
erdvinei struktūrai ir funkcinei organizacijai.

 Vanduo kaip vienas reikšmingiausiu gamtinių
elementų urbanizuotoje aplinkoje Lietuvos 
miestuose menkai įvertintas: 
krantinės išbetonuotos, šalia nutiestos judrios  
magistralės, vidinės kvartalų erdvės izoliuotos nuo 
vandens, aktyviosios pėsčiųjų zonos sutelktos 
atokesnėse nuo vandens teritorijose.



Vandens teikiama reikšmė urbanizuotos 
aplinkos formavimui yra daugialypė ir 
svarbi:
 Miesto erdvinei struktūrai ir kompozicijai
 Viešųjų erdvių estetikai
 Miesto funkcinei sandarai ir organizacijai
 Gyventojų socialinių reikmių tenkinimui
 Miesto bendruomenės vienijimui, 

psichologiniam klimatui
 Miesto ekologijai, sveikai aplinkai
 Gamtos išteklių tausojimui



Miestai susideda iš daugelio elementų, tačiau 
būtent viešosios erdvės yra svarbiausias 
jungiantysis elementas. 

Viešosios erdvės yra gyvybingos, jeigu:
 Jose yra veiklų įvairovė
 Jos naudojamos įvairiu paros metu ir metų

laikais
 Yra lengvai pasiekiamos, tarpusavyje sujungtos

Šaltinis: Rogers R., Power A., MAŽOS VALSTYBĖS MIESTAI, Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2004.



Upės integravimas į Kopenhagos miesto viešąsias erdves
Šaltinis: Upės integravimas mieste. Prieiga per internetą:
http://www.goethe.de/ins/lt/vil/kul/szd/arc/lt8255958.htm

Upė – vienas iš gamtinių komponentų elementų, 
kuriantis miesto erdvinę struktūrą, jo kompoziciją. 
Palei upes gali formuotis viešosios erdvės, 
svarbesni miesto socialinės infrastruktūros objektai 
(Miunchenas, Bazelis, Kopenhaga...)



Kanalai – dirbtiniai vandens telkiniai, galintys atlikti 
mišrias funkcijas: drėkinimo, sausinimo, energetinę, 
laivybos, viešosios erdvės ir t.t. (Venecija, 
Amsterdamas, Gdanskas...)

Kanalų panaudojimas laivybai (gatvių reikmėms)
Šaltinis: Kanalų panaudojimas gatvės reikmėms. Prieiga per internetą:

http://www.123rf.com/photo_2684032_copenhagen--buildings-and-boats-in-the-water-front-area-
ofthe-city-canals.html



Krantinės – miesto viešosios erdvės tipas, būdingas 
miestams prie vandens telkinių. Morfologiniu struktūriniu 
požiūriu gali būti įvairių krantinių tipų, kurie pritaikyti 
įvairioms funkcijoms atlikti.

Vandens kanalai – susisiekimo arterijos Githorne (Švedija)
Šaltinis: Vandens kanalas Githorne. Prieiga per internetą: http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2093144/Giethoorn-The-village-Netherlands-roads.html



Strušamno (Strusshamn) kvartalas Norvegijoje
Architektūra: „Eriksen Skajaa Architects“, 2011

Senas pramoninis uostas konvertuojamas į komfortišką
gyvenamąjį kvartalą su paslaugų funkcijomis (parduotuvės, 

amatininkų dirbtuvės), laivų prieplaukomis.
Toks uosto, kultūros ir gyvenimo mišinys suteikia miesteliui 

išskirtinumo ir įdomumo.

Strušamno kvartalo 
integravimas į miesto 
urbanistinį audinį.
Šaltinis: Strušmano kvartalo 
integravimas į miesto senamiestį. 
Prieiga per internetą:
http://www.archdaily.com/112918/str
usshamn-eriksen-skajaa-architects/



Svencelė, Lietuva. 2011
Svencelė apsupta gamtos draustinių, ypatinga skirtingų

gamtovaizdžių elementų gausa: marios, kopos, nendrynai, pievos, 
miškai, urbanizuotos teritorijos.

Planuojama: sukurti naują turizmo centrą – mažųjų laivų uostą, 
vandens kanalų sistemą, apgyvendinimo infrastruktūrą.

Svencelės vandens kanalai                   Svencelės kvartalai
Šaltinis: Prieiga per internetą: http://www.svencele.lt/index.php?lng=LT&Id=418



3. VANDUO IR EKOLOGIŠKŲ
TECHNOLOGIJŲ REIKŠMĖ



Vis labiau šiuolaikinių miestų vystymesi šalia 
natūralių gamtos elementų kelią skinasi 

ekologiškos technologijos:
 Apželdinti stogai ir sienos
 „Kvėpuojančių“ plotų didinimas
 Lietaus vandens surinkimas
 Nuotekų ir pramonėje naudoto vandens valymas ir 

panaudojimas viešose erdvėse
 Atsinaujinančios elektros energijos gamyba
 Mikroklimato regeneravimo įrenginiai
 (Ekologiško transporto diegimas)
 Miesto žemdirbystės plėtojimas
 (Atliekų perdirbimas išgaunant energiją)
 Miestai ant vandens, po vandeniu



Visuomeninių ir komercinių pastatų stogų apželdinimas



Baseino įrengimas ant stogo



Nanyang‘o meno mokykla Singapūre



Prancūzų botaniko P.Blanko 
kūriniai puošia kelis Paryžiaus 
pastatus, jo darbų yra JAV, 
Japonijoje, Tailande

Quai Branly pastato fasadas 
Paryžius (Prancūzija)

autorius P. Blank





Teritorijos žaliųjų ir “kvėpuojančių” plotų didinimas 





Dažniausiai 
taip yra

Reikėtų, kad 
taip būtų

Lietaus vandens surinkimo reikšmė



Lietaus vandens surinkimo sistema 
gyvenamajame name



Sutvarkyti 
daugiabučių

kiemai Leinefelde



Lietaus vandens 
surinkimo sistemos

Bendruomenės darželis



Lietaus vandens surinkimo rezervuarai 
„Rainpod“

Šaltinis: M. Chino, „RAINPOD's Beautiful Water Harvesting System,“ 05 07 2008. 
[Tinkle]. Available: http://inhabitat.com/rainpod-water-collection-system



Nuotekų valymo augalais įrenginys



Daugiabučių gyvenamųjų
namų kvartalas (Danija)

Kompleksinė ekologinė
nuotekų valymo sistema: 
iki vandens kokybės tinkamo 
maisto gamybai



Ekologiškai orientuota vandens ir energijos 
naudojimo koncepcija



 Panaudojant lietaus vandenį bei taikant 
panaudoto vandens pirminį apvalymą, buityje 
galima sutaupyti geriamojo vandens daugiau 
kaip 50 proc., iš jų:
 Kūno priežiūrai, dušui, maudymuisi (1/3) – 13 proc.
 Skalbimui (1/2) – 12 proc.
 Patalpų valymui (100 proc.) – 4 proc.
 WC nuplovimui (100 proc.) – 23 proc.

 Sodo ir daržo laistymui galima 100 proc. 
naudoti ne geriamajį vandenį (lietaus ar 
apvalytą, buityje naudotą vandenį)



Vandens energija

Povandeninių srovių Krentančio vandens



Povandeninė bangų Vandens bangų
energija  energija



Plūduriuojančios jėgainės „Power bouy“ fotofiksacija



 Lietuvoje panaudojama apie 14 proc. turimų
hidroenergijos išteklių ir jų dalis bendrame 
energetiniame balanse sudaro apie 1 proc.

 Apie 80 procentų hidroenergetinių išteklių tenka 
Nemunui ir Neriai

 Energetiškai reikšmingesnės yra didelės HE, 
tačiau dėl ekologinių reikalavimų Lietuvoje 
tikslinga vystyti pilnai automatizuotas HE, kurių
galia neviršija 10 MW: atstatant apleistas (130 
HE) bei statant naujas



Vandens plotų
panaudojimas saulės 

(foto) elementų įrengimui
“Solar Lily Pads” Clyde upė, 
Glasgow, Didžioji Britanija
Saulės (foto) elementai įrengti ant 
vandens tūrėtu gaminti energiją miesto 
objektams. Šis konceptualus projektas 
laimėjo pirmąją vietą tarptautiniame 
konkurse “žemė ir jūra”.



Upės kanalo panaudojimas
vėjo jėgainių įrengimui mieste

Saulės ir vėjo 
paviljonas

Kalifornijos valstijos 
universitetas, JAV

Architektas: 
Michael Jantzen,

Vėjo turbinos “Beacon”
Londone – viena iš
atsinaujinančių energijos 
šaltinių programos 
įgyvendinimo priemonių. 
Planuojama iš AEŠ gauti 50%
miestui reikalingos energijos



Ekobulvaras –
mikroklimato 
regeneravimo, oro 
valymo ir drėkinimo 
įrenginių žalieji 
erdviniai miesto 
kanalai, kuriuose be to 
įrengti fotoelementai 
regeneruojantys 
elektros energiją



 Siūloma įvairių krypčių
kelionių tvaraus judumo 
sistema Masdar mieste 
(JAE): 
 Transporto priemonių netarši 

gamyba
 Nulinis kuro sunaudojimas
 Beveik nulinis neigiamas 

poveikis aplinkai
 Racionalus eismo tinklas
 Eismo dažnio reguliavimas

 Siūloma išnaudoti požeminio 
transporto infrastruktūrą, 
kuri ypač veiksminga didelės 
koncentracijos urbanizuotose 
teritorijose





4. TVARIŲ (EKOLOGIŠKŲ) MIESTŲ
TRUMPA SPRENDINIŲ APŽVALGA



Saulės gyvenvietė, ParcBIT, Maljorka (Ispanija) 
Architektas: Richard Rogers su partneriais, Londonas, 1994 -

8 km šiauriau Palmos 
miesto Baleariko saloje 
suprojektuota gyvenvietė
skirta 8 tūkst. gyv. 
Išnaudota graži ir turtinga 
gamta, gyvas reljefas: 
-Gyvenvietė susideda iš
trijų kaimų, kurių
centrinėse dalyse 
numatytos ramaus poilsio 
zonos ir aptarnavimo 
įstaigos. 
-Pagrindinis energijos 
šaltinis – biomasė, kuri 
sukaupiama vietoje 
-Greta urbanizuotos 
teritorijos ekologiško 
ūkininkavimo zonos  



Miestas pradėjo 
funkcionuoti 2010 m. 
Expo parodos 
Šanchajuje metu. 2050
m. miestas turėtų
pasiekti 500 tūkst. gyv. 
Įvertinus jautrią gamtą ir 
drėgnas derlingas 
žemes, numatytas 
tamprus ryšys tarp 
urbanizuotų ir žemės 
ūkio teritorijų. 
Pastarosios – lyg 
buferinės zonos 
garantuoja švarų miesto 
klimatą. Numatytos 
priemonės aplinkos 
bioįvairovės 
išsaugojimui. Siekiama 
tapti beatliekiniu miestu. 
Miesto energetiniai 
poreikiai tenkinami iš
atsinaujinančių
energijos šaltinių







MIESTAI VANDENS PLOTUOSE
DUBAJUS – ATEITIES MIESTAS

Architektūra, inžinerinės sistemos: 
Skidmore, Owings & Merrill LLP, Chicago, USA



DUBAJUS – ATEITIES MIESTAS



Plaukiojantis ekomiestas „Lilypads“ prie Monako
Arch. Vincent Callebaut



Miesto Lilypads vizija paremta šiandieninių problemų ir 
jų sprendimų tendencijomis. Miestas skirtas 50000 
gyventojų, klimato kaitos sukeltų problemų pabėgėliams



70 proc. žemės planetos ploto užima vandenys. Galimybė gyventi 
žmonių bendruomenei vandenyje ar povandeniniame pasaulyje 
pagimdė idėją – plaukiojantį povandeninį dangoraižį

Plūduriuojantis 
– povandeninis 
miestas

Arch.Sarly Adre 
Bin Sarkum, 
Malaizija



5. IŠVADOS



Vanduo – svarbus gamtos resursas, kuris 
gretimoms teritorijoms suteikia pridėtinės 
vertės, tačiau pats savaime joms 
negarantuoja meninės vertės.

Pakrančių naudojimui, užtikrinančiam 
miesto funkcijų intensyvumą bei meninę –
architektūrinę kokybę, būtinas sisteminis 
miesto planavimas ir jo atskirų dalių
metodiškai kompleksinis projektavimas



 Pasaulinės inovatyvių miestų sprendimų
organizacijos (IECI – International Eco Cities 
Initiative) duomenimis, didžiausią dėmesį
kuriant naujus miesto plėtros modelius reikia 
skirti idėjoms, paremtoms gamtos ir 
žmogaus harmonija bei skatinti pačius 
įvairiausius technologinius sprendimus



Miesto plėtros (vystymo) modelio, paremto 
gamtos, žmogaus ir technologijų harmonija, 
vienas iš reikšmingesnių realizavimo įrankių

yra: 

 Kuo veiksmingesnis vandens – kaip gamtinio 
komponento (natūralaus gamtos resurso)

 Ir vandens – kaip ekologiškų technologijų
sprendimų
integralus panaudojimas urbanizuotoje 
aplinkoje



 Norėdami kurti ekologiškesnius ir 
gražesnius miestus, turėtume dėti pastangas, 
kad jie taptų poveikio klimatui nedarančios 
įtakos, taupiai vartojantys energiją ir našios 
gamybos miestais

 Siekti miestų teritorijų ir natūralios aplinkos 
pusiausvyros užtikrinimo, gamtos ir kultūros 
paveldą išsaugoti leidžiančio teritorijų
planavimo
Parengta pagal ES Regionų komiteto       Kopenhagos
deklaraciją: gražūs, ekologiški, pažangūs ir įtraukūs miestai
Šaltinis: www.cor.europa.eu



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 

prof., dr. Sigitas Čereškevičius
VGTU Urbanistikos katedra


