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n Vilniaus reikšmė Europos regioniniame kontekste

Išorės veiksniai



n Vilniaus potencialas Europos regioniniame kontekste

Išorės veiksniai



n Centrinės dalies savitumas

Vilniaus urbanistinės struktūros savitumas

1. Gamtinė morfostruktūra (Neries ir
Vilnelės slėniai, šlaitų terasos bei želdynų
sistema, istorinis paveldas)

2. Urbanistinė - architektūrinė
struktūra – skirtingais principais
užstatytų miesto struktūrinių
dalių, išsidėsčiusių žaliųjų
Neries šlaitų fone įvairovė
(Senamiestis, Naujamiesčio žemutinė terasa,
Žvėrynas, istoriniai priemiesčiai)

3. XXa architektūra miesto
branduolio bei gretimoje
(konversinėje) teritorijoje.
(Industrinės statybos gyvenamieji rajonai taip pat
gali būti apibrėžiami kaip miesto savitumo
elementas, išryškinant ir saugant vertingiausias
jų dalis)

MIESTO STRUKTŪROS SAVITUMAS



Teigiamos tendencijos

(nuo 16 iki 23 kv.m 1 vienam  gyventojui)

BŪSTO SEKTORIAUS AUGIMAS



Teigiamos tendencijos

n Sėkmingai vystyta pagrindinio ir periferinių miesto centrų
sistema

n Prasiplėtė faktinė Vilniaus centro urbanistinės struktūros
riba

CENTRŲ PLĖTRA



Teigiamos tendencijos

n Mažėjantis gyvenamųjų teritorijų ir darbo vietų disbalansas

Darbo vietų perteklius Darbo vietų trūkumas

FUNKCINIO DISBALANSO MAŽĖJIMAS



Teigiamos tendencijos

n Daugiausiai investuota į Vilniaus m. infrastruktūros plėtrą

( 1998-2004 - 300 mln. Lt; poreikis - dar apie 600 mln.)

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA



Vilniaus miesto ir regiono integracija

Gyventojų prieaugis seniūnijose
aplink Vilnių

Teritorijų aplink Vilnių urbanizacijos
laipsnis

§ Stichiška ir menkai valdoma teritorijų priemiestyje plėtra:
realus pavojus žaliajam žiedui

NEINTEGRUOTA MIESTO IR PRIEMIESČIO PLĖTRA



n Plėtrai neišnaudotos numatytos iki 2005 metų teritorinės galimybės:
centrų teritorijos, pramoninės teritorijos, gyvenamosios teritorijos

Funkcinės ir fizinės struktūros efektyvumasPLĖTROS EFEKTYVUMAS



n Miestas dispersiškas, mažas užstatymo
tankumas
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§ Mažas urbanizuotų teritorijų gyventojų tankumas (vidurkis – 48
gyv./1 ha)

Funkcinės ir fizinės struktūros efektyvumasMAŽAS GYVENTOJŲ TANKIS



Mobilumas. Gatvių tinklo funkcionavimas. Viešasis
transportas

n Augo gyventojų mobilumas
n Lėšų stoka socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai
n Neužbaigtas pagrindinių gatvių tinklo formavimas ir mažas

gatvių tankis

31.6

23

45.4

30

36

34

30.4

41.8

27.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vilnius Viena Berlynas

Kelionių procentinė struktūra

Pėsčiomis, dviračiais Lengvaisiais automobiliais, taksi Visuomeniniu  transportu

AUGANTIS MOBILUMAS



n Ryškėjantys gyvenimo kokybės skirtumai Vilniaus miesto zonose:

Bendrojo plano koncepciją įtakojančios esamos
būklės analizės išvados

Centro problemos: gyvenamosios
aplinkos kokybė, transporto srautų,
darbo vietų koncentracija, tarša,
pėsčiųjų ir transporto konfiktas,
socialinė aplinka

Periferijos problemos: neišvystyta
fizinė ir funkcinė struktūra,
inžinerinė ir socialinė
infrastruktūra, nepakankamas
aprūpinimas viešuoju transportu

MIESTO RAIDOS NETOLYGUMAS



Plėtros valdymas

n Teritorijų planavimą ir
paveldosaugą
reglamentuojančių teisės aktų
pokyčiai

n Žemės grąžinimas ir žemės
reforma vyko neatsižvegiant į
miesto vystymo planus

PLĖTROS VALDYMAS



Miesto raidos prognozė

n Miesto gyventojų skaičius 2005/2015 553 000 / 576 000

n Dienos gyventojų skaičius 2005/2015 673 000 / 716 000

n Metropolinės zonos gyventojų skaičius 2005/2015 800 000 / 875 000

n Bendrasis plotas 1 gyventojui: 2005/2015 23.3/ 28.2 kv.m.

n Vidutinis gyvenamosios statybos b.pl. prieaugis 320 000 kv.m./metus

n Vienbutės / daugiabutės statybos santykis 27/73 proc.

n Gyventojų prieaugis sodų teritorijoje 2015 9 000

MIESTO RAIDOS PROGNOZĖ



n Lietuvos Respublikos bendrasis planas

AUKŠTESNIO LYGMENS TP DOKUMENTAI

§Tankiausiai gyvenama teritorija
Lietuvoje

§Gyventojų skaičius 1.6 mlj.

§61% Lietuvos ir 25% Baltijos šalių BVP

LIETUVOS RESPUBLIKOS BP



Miesto raidos strategija

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

n Prioritetinio tikslo siekiama darnios miesto raidos
principais (įtvirtinti SNO dokumentuose - Rio de Žaneiro “Darbotvarkė 21” 1992, ES

dokumentuose (Lisabonos startegija), Lietuvos Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje 2003):
n polifunkciška daugiacentrio miesto plėtra,
n socialinė integracija,
n viešojo transporto prioritetas,
n taršos mažinimas

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

MIESTO RAIDOS STRATEGIJA



Vilniaus miesto plėtros koncepcija iki 2025.
Ekstensyvios, koncentruotos plėtros bei
decentralizuotos koncentracijos variantai



•Išorinės plėtros teritorijų poreikis ir potencialas
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Plėtros teritorijų santykis
koncepcijos variantuose
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BP 2015 Konvertuojamų teritorijų potencialas

Miesto konversijos
potencialas apie 500 ha

Centro teritorijoje 120 ha



Vilniaus miesto plėtros koncepcija iki 2025.
Viebalsiai patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2006 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.1-1116

Planavimo darbų
perimamumas

Išsaugojami darniosios
miesto raidos principai



Gyventojų tankis
esamas/ decentralizuotai koncentruota plėtra



•Išorinės plėtros teritorijų poreikis ir potencialasPlėtros finansavimo poreikis ir galimybės

1142 478

2930

3923

1641

2100

929

533
223

202

84
1226

196

82

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Poreikis 11 026 mln. Lt Galimybės 4 663 mln.lt

Pramonės įmonių ir komunalinių įm.
teritorijos
Inžinerinė infrastruktūra

susisiekimo sistema

socialinė aplinka ir kultūra

gamtinės teritorijos ir želdynai

kultūros vertybės

būstas



n 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga

BP 2015 sprendiniai

1. Vilniaus senamiestis, jo
apsaugos  (buferinė) zona

2. Urbanistiniai kultūriniai
draustiniai

3. Etnokultūros paveldas

4. Kraštovaizdžio draustinis



MIESTO ŽELDYNŲ IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SISTEMOS APSAUGA

Nustatytos neužstatomos teritorijos

Inventorizuoti bendramiestiniai,
rajoniniai ir esami vietiniai
želdynai

Įvardintas privalomas vietinių
želdynų kiekis kvartaluose

ŽELDYNŲ APSAUGA



Vidinė plėtra + išorinės plėtros nepertraukiamumas

BP 2015 sprendiniai – plėtros prioritetai

1. Kompleksiškai
modernizuojamos ir
renovuojamos užstatytos
teritorijos ir 3 koncentruotai
vystomos kryptys (išorinė plėtra 520
ha) - PPP

2. Trūkstami greito susisiekimo
gatvių tinklo elementai

3. Metrotramvajus

4. Likę teritorijos – vystytojų
atsakomybė

PLĖTROS PRIORITETAI



GREITO EISMO GATVIŲ SISTEMOS PLĖTRA



Modern Tram Route A

Modern Tram Route B

Trolleybus Network

VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS PLĖTRA



KOMPLEKSINIS MIESTO ATNAUJINIMAS



Senamiestis. Buferis. Konversija



Esama padėtis. fotofiksacijos



Esama padėtis. fotofiksacijos



Gerbūvio sutvarkymo koncepcija.



Viešosios erdvės.



Automobilų vietos.

Butų skaičius teritoijoje- 3788

Esamos automobilių vietos- 585

Projektuojamos automobilų vieto- 675

Reikalinga papildomų vietų- 3285

Reikalinga papildomai ploto kv.m - 82 125



Sklypų ribų nustatymo detalusis planas



Daugiabučių tipai.

Tipas I.     60 butų

Tipas II.   100 butų

Tipas III.  100 butų.

Tipas IV.   120 butų

Tipas V.    120 butų.

Tipas VI.   108 butai.



Daugiabučių tipai. Tipas I.     60 butų



Tipas II.   100 butųDaugiabučių tipai.

72 039.85 m²71 068,0 m²49 268,8 m²48 715,2 m²

Namo bendras plotas po rekonstrukcijosNamo bendras plotas prieš
rekonstrukciją

Namo gyvenamas plotas po
rekonstrukcijos

Namo gyvenamas plotas prieš
rekonstrukciją

100 butų gyvenamojo namo
Žirmūnų mikrorajone D- 18
rekonstrukcijos techninis projektas


