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Santrauka. Straipsnyje gvildenamaVilniaus miesto plėtra ir jos reguliavimo procesas. Analizuojami aukštybiniai pastatai 
kaip dominuojantys vertikalūs tūriai, labiausiai keičiantys dabartinį miestovaizdį. Didžiausias dėmesys skiriamas teisinių do-
kumentų analizei, reguliuojančiai plėtros procesą. Atlikta aukštybinių pastatų statybos Vilniuje analizė iki ir po įsigaliojimo 
tokių pastatų apribojimo schemai. 
Reikšminiai žodžiai: aukštybinis pastatas, miesto plėtra, miestovaizdis, vertikalios dominantės, specialusis planas.  

Įvadas  
Dėl nuolat kintančių ir nepaliaujamai didėjančių žmonių 
poreikių neišvengiamai keičiasi miestai. Šis vis didesnį 
pagreitį įgaunantis procesas pasaulio šalių urbanistinius 
darinius paveikia skirtingai–„vieni išlaikė savo istorijos 
tęstinumą, išsaugojo įvairių epochų vizualinius ženklus, 
buvusią struktūrą, seniausius ir įspūdingiausius statinius, 
netgi istorinį miestovaizdį, kiti įgavo visiškai naujus pa-
vidalus‘‘ (Samalavičius 2008).Vadinasi, miesto plėtra yra 
ne kas kita kaiparchitektūrinių–urbanistinių sprendinių 
kompleksas, kurį teisingai pritaikius galima užtikrinti 
esamosmiesto struktūros funkcionavimą ateityje. 

Vis tik būtina akcentuoti, kad miesto plėtra–tai su-
dėtingas ir nuolatinio reguliavimo reikalaujantis uždavi-
nys:  

• juk vieni miestų planuotojai gali numatyti ir ver-
tinti teisingais tam tikrus architektūrinius–
urbanistinius sprendinius, o kiti–visiškai priešin-
gus; 

• parinktų sprendinių tinkamumą apsprendžia ir 
paties miesto lokalizacija, tiksliau –vietovės 
gamtinis karkasas; 

• kiekvienas pasaulio miestas esti unikalios susi-
formavusios struktūros, nes būtent joje nuolatos 
„kaupiama“ ištisa istorija, atsiskleidžiančia esa-
muose statiniuose ar jų kompleksuose.  

Todėl miestų plėtros klausimas neišvengiamai 
sprendžiamas ir Lietuvoje, numatant tokias reguliavimo 
priemones: 

• teritorijų planavimo įstatymo tobulinimas; 
• miestų bendrųjų planų rengimas; 
• skaidrios partnerystės su privačiu sektoriumi kū-

rimas. 

Visi aukščiau paminėtieji procesai liečia daugelį 
miesto aspektų (politinius, ekonominius, socialinius), 
kurių naująją kokybinę išraišką tiesiogiai įtakoja esamos 
struktūros urbanistiniai pokyčiai. Todėl nenuostabu, kad 
ir pats „miestovaizdis–mieste vykstančių procesų, o kartu 
ir kultūros reiškinių bei pokyčių holograminis vaizdas, 
leidžiantis vizualiai suvokti dažnai nematomus fenome-
nus“ (Ambrasas2008). 

Remiantis tokiu architekto A. Ambraso teiginiu, šio 
tiriamojo darbo objektu pasirinktasnuo 1990 metų iki šių 
dienų vykdomas Vilniaus miesto plėtros procesas, verti-
nant miestovaizdžio pokyčio aspektu. Didžiausias dėme-
sys skiriamas analizuojant miesto siluete dominuojančius 
statinius–aukštybinės vertikales–laikantis nuostatos, kad 
būtent jie labiausiai patraukia eilinio miesto gyventojo 
žvilgsnį.  

Analizuotino miesto parinkimas pagrįstas taip: Vil-
nius, kaip nepriklausomos valstybės sostinė, pirmiausiai 
pajutusi naujuosius plėtros vėjus. Būtent šio miesto archi-
tektūriniai pasiekimai ir nuopuoliai tapę pavyzdžiu Lietu-
vos miestams. 

Taip pat būtina paminėti, kad šiame darbe didesnis 
dėmesys skiriamas administracinės ir komercinės paskir-
ties aukštybiniams pastatams, nes analizuojamu laiko 
tarpsniu šie statiniai labiausiai keitę didžiųjų Lietuvos 
miestų hologramas. 
Istorijos raida 
Norint identifikuoti tikruosius Vilniaus miesto silueto 
pokyčius, įvykusius nuo 1990 metų, šiame skyriuje trum-
pai aptariamas miesto urbanistinės struktūros formavima-
sis ir plėtra ankstesniais laiko tarpsniais. 

Vyrauja nuostata, kad aukščio siekio idėja Lietuvos 
architektūros istorijoje atsirado kartu su krikščionybe 
(Čaikauskas 2006). Tokia mintis perteikta bažnyčių bokš-
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tų vertikalėmis, simbolizavusiomis žmogaus vaizduotės 
skrydį.  

Žinoma, šią nuomonę daugelis linkę paneigti argu-
mentuodami, jog dar XI a. ant Gedimino kalno stovėjusi 
medinė Aukštutinė pilis, kurios istorija glaudžiai susijusi 
su paties miesto kūrimosi, vadinasi ir miestovaizdžio 
formavimosi, istorija. Tik čia įžvelgiamas esminis skir-
tumas – Aukštutinė pilis kartu su Žemutine ir Kreivąja 
pilimis sudarė urbanistinį kompleksą, kurio pirminė 
funkcinė paskirtis buvo gynybinė. Iki krikščionybės įsi-
tvirtinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje  vienas iš 
svarbiausių kriterijų, formuojant naujas urbanistines 
struktūras, buvo apsauga nuo priešų.Tad nenuostabu, kad  
svarbiausiųjų miesto statinių padėtis būdavo parenkama 
kuo nepalankesnė užpuolikų atžvilgiu, bet vis dėlto są-
moningo miesto silueto formavimo čia negalima įžvelgti. 
O štai atsiradus krikščionybei architektūriniai sprendiniai  
pradėti pagrįsti estetine samprata ir mūro konstrukcijų 
fizinėmis galimybėmis. Taip atsiradęs ne tik Vilniaus, bet 
ir kitų Lietuvos miestų identitetas, panoramų siluetai 
(1 pav.), kas šiuo metu vertintina kaip pasaulinio masto 
kultūros vertybė (Vilniaus senamiestis į UNESCO pasau-
lio paveldo sąrašą įtrauktas nuo 1994 metų). 

Ir nors kultūros raidos etapai keitėsi–gotika, rene-
sansas, barokas–bet miesto silueto komponavimo princi-
pai išliko tie patys: dominuojančioms vertikalėms sukurti 
statytos bažnyčios, kurių varpinės laikytos savotiškomis 
erdvinėmis skulptūromis. Šios dominantės mieste papras-
tai užimdavo strategiškai svarbias teritorijas, t. y. lengvai 
pasiekiamas bei turinčias gerą ryšį miesto struktūroje. 
Dabartinėse Lietuvos miestų urbanistinėse sandarose 
pastebima, jog bažnyčių lokalizacija bei skaičiumi labiau-
siai pasižymi senamiesčio dalys–ne išimtis ir Vilnius. 

 
1 pav.Vilniaus miesto panorama,1917 m. (Paroda „Vilnius. 
Aukštybiniai pastatai ir istorinis miesto centras“) 
Fig. 1.Panoramic view of city Vilnius, 1917 

Vis tik sostinės plėtrą, o kartu ir vertikaliųjų domi-
nančių statybą nutraukė karas: architekto A. Vivulskio 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios projektas Naujamiestyje 
taip ir liko neįgyvendintas (Paroda „Vilnius. Aukštybiniai 
pastatai ir istorinis miesto centras“2006). Būtina paminė-

ti, kad karo metu ne tik kad nepastatyta, bet ir labai nu-
kentėjo daugelis miesto erdvinėje struktūroje dominuo-
jančių statinių, kas turėjo ypač neigiamos reikšmės 
miesto silueto, panoramos bei iki tol susiklosčiusios 
funkcinės visumos pokyčiams. 

Tarybiniu laikotarpiu įsivyravę ekonominiai, politi-
niai bei socialiniai veiksniai, analizuojant Vilniaus miesto 
centrinę dalį, nulėmė tik vieno aukštybinio pastato – 
„Lietuvos“ viešbučio realizavimą. Toks reiškinys paaiš-
kinamas prisimenant tuo metu vykdytos miesto plėtros 
esminį principą ir prioritetus: svarbiausia per kuo trum-
pesnį laiką suformuoti naujus gyvenamuosius urbanisti-
nius masyvus. Todėl sąmoningai būdavo pasirenkamos 
neužstatytos teritorijos, kuo labiau nutolusios nuo miesto 
centrinės dalies, taip suteikiant savotišką galimybę laisvai 
interpretuoti gyvenamuosius kompleksus, t.y. neatsižvel-
giant į jau užstatytas miesto centrines teritorijas. Dėl šios 
priežasties didesnioji vertikaliųjų dominančių statybos 
pavyzdžių dalis susitelkusi būtent minėtuose naujuose 
urbanistiniuose masyvuose, kas tiesiogiai siejama su įvai-
rove: stengtasi „pabėgti“nuo nuobodaus foninį užstatymo 
įvaizdžio tipiniais daugiaaukščiais, panaudojant dispersi-
nio pobūdžio 12–16 aukštų gyvenamųjų namų statybą 
(2 pav.). 

 
2 pav.Žirmūnų rajonas: mėlyna spalva pažymėtos aukštybinės 
vertikalės (Jankevičienė etal1985) 
Fig. 2.Žirmūnų district: high-rise verticals are colored in blue 

Tad trumpai aptarus tarybiniu laikotarpiu vykdytos 
politinės „doktrinos“ nuostatas, naujojo miesto centro 
dešiniajame Neries krante kūrimo idėja, vystyta architek-
tų A. ir V. Nasvyčių vertintina kaip reikšmingas pokytis 
miesto silueto aspektu: šis urbanistinis darinys, pasižy-
mintis stambių proporcijų tūriais, dėl parinktos lokaliza-
cijos buvo mažiausiai nutolęs nuo istorinio miesto centro 
(3 ir 4 pav.) ir taip kontrastavo su iki 1940 metų paveldė-
tomis vertikalėmis. O ir „Lietuvos“ viešbučio dominuo-
janti vertikalė gali būti suprantama kaip riboženklis, 
aiškiai įvardijantisskirtingus kultūros raidos etapus. Ir 
norsšisseptintame dešimtmetyje pradėtas realizuoti pro-
jektas savo apimtimi dažnai neprilygsta šiandieniniams 
miestų planuotojų užmojams, bet jo reikšmingumą tary-
biniu laiko tarpsniupatvirtina suteiktasurbanistikos pa-
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minklo statusas, žymimas kodu UV67 (LTSR mokslų 
akademija 1988) 

 
3 pav. 7-to dešimtmečio naujojo Vilniaus miesto centro dešinia-
jame Neries krante projektas (Paroda „Vilnius. Aukštybiniai 
pastatai ir istorinis miesto centras“) 
Fig. 3. Project of 70-ies for the new city centre on the right bank 
of the river Neris 

 
4 pav. Dešiniojo Neries kranto užstatymo vizija (Gaudutis etal 
2008) 
Fig. 4. Development vision of right bank of the river Neris 
Šiandieninė realija 
Per pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo de-
šimtmetį dominuojančių statinių beveik neatsirado. Vis 
tik vertikaliųjų dominančių „vaidmuo“ prisimintas paki-
tus politinėms–ekonominėms sąlygoms, nulėmusioms 
nuosavybės teisių kaitą bei privačios žemės grąžinimą: 
negebėjimas tvarkytis su privačia nuosavybe ir investicijų 
augimas sąlygojo nebekontroliuojamą aukštybinių stati-
nių radimąsi Vilniaus centrinės dalies prieigose. Taip iki 
tol susiklosčiusi planinė–erdvinė miesto struktūra kardi-
naliai pasikeitė. Pastebima, jog tendencija, kai aukštybi-
niai pastatai vis skverbiasi į tradiciškai susiformavusį 
miesto audinį tapdami vizualiniais naujo kultūros meto 
ženklais, įsitvirtinusi visuose didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Jei šis procesas ir toliau nebus reguliuojamas, 
„tuomet egzistuoja grėsmė suvienodinti visų miestų silue-
tus bei panoramas iš visų miesto apžvalgos taškų“ (Alist-
ratovaitė 2006), t.y. Lietuvos miestai praras vienas kito 
atžvilgiu savitus struktūrinius bruožus. 

Vis tik suvokiama, kad plėtros procesas yra neiš-
vengiamas, norint užtikrinti sėkmingą miesto funkciona-
vimą ateityje. O ir naujos vertikaliosios dominantės 
vykdant didžiųjų Lietuvos miestų plėtrą, turi realią gali-
mybę tapti dabartinio kultūros meto ženklais ( lyginant su 
šiuo metu įprastinio aukštingumo statiniais) dėl šių pra-
našumų: 

• Plėtra vertikalia kryptimi apsaugo miesto sutan-
kinimą jo istoriniuose branduoliuose (iš pasauli-
nio kongreso, vykusio 1995 m. Amsterdame 
išdėstytų nuostatų (Alistratovaitė2006)); 

• Aukštuminės statybos atsiradimas naujame, bet 
kiek apleistame ar ne itin patraukliame miesto 
rajone gali būti paskata plėtrai, kokybės kilimui; 

• Galimybė pabėgti nuo transporto problemų, t.y. 
mašinų spūsties, nepertraukiamo judėjimo gat-
vėse, laiko gaišaties ir pan.; 

• Aukštybinė plėtra puikiai tinka kaip erdvinis– 
planinis sprendinys, ženklinantis naują urbani-
zuotą miesto dalį. 

Būtina žinoti, kad, apsisprendus realizuoti aukštybi-
nę statybą, svarbiausia išvengti tokios galimos neigiamos 
įtakos jau susiformavusiai miesto struktūrai: 

• Naujųjų aukštybinių pastatų statyba gali suvie-
nodinti heterogenines, fragmentuotas miesto te-
ritorijas, iki tol sudariusias tam tikrą vertybinę 
hierarchiją miesto rajonų atžvilgiu; 

• Aukštybiniai statiniai gali sukelti centralizavimo 
pojūtį mieste: juk dešiniojo Neries kranto urba-
nizuota teritorija jau ir šiandien neretai vadina-
ma ne tik naujuoju, bet ir vieninteliu Vilniaus 
miesto centru; 

• Neteisinga aukštybinių pastatų plėtra gali atito-
linti žmogų nuo tradicinio užstatymo mastelio, 
nuo žmogaus ir architektūros harmonijos. 

Neigiama aukštybinės statybos įtaka ir reguliavimo 
būtinumas suprantamas ir Vilniuje: tarp aktualių miesto 
savivaldybės prioritetų miesto plėtros klausimais iškilo 
poreikis apsaugoti vertingas miesto teritorijas nuo aukš-
tybinės statybos. Todėl šiam nemenkam uždaviniui spręs-
ti Vilniaus savivaldybė užsakė sutartinį mokslo darbą 
„Vilniaus miesto centrinės dalies užstatymo aukštingumo 
reglamento nustatymas (bendrojo plano operatyviojo 
planavimo sudėtyje“ VGTU Urbanistikos katedros moks-
lininkų grupei, kuriame buvo paruošta aukštybinių pasta-
tų išdėstymo metodika, kvartalų užstatymo reglamen-
tavimo principai ir reglamento projektas. Vis dėlto šis 
užsakytas darbas netrukus buvo sustabdytas bei netapo 
teritorijų planavimo dokumentu, nors principiniams jo 
teiginiams buvo pritarta (Alistratovaitė, 2006). 
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Nepaisant to, aukštybinių pastatų statybą kontroliuo-
jančio dokumento reikiamybė išliko, todėl 2004 metais 
Aplinkos ministerija patvirtino „Aukštybinių pastatų 
išdėstymo specialiojo plano rengimo taisykles“, kurios 
buvo sudarytos remiantis aukščiau minėtojo atlikto moks-
lo darbo gairėm 

Šiose vis dar galiojančiose rengimo taisyklėse yra 
išskiriami trys rengimo etapai, būtini aukštybinių pastatų 
išdėstymo specialiojo plano patvirtinimui: 

1. Esamos būklės analizė; 
2. Koncepcijos rengimas; 
3. Sprendinių konkretizavimas. 

Ir, nors specialiųjų planų tvirtinimo tvarka gana aiš-
kiai išdėstyta, rengimo procesas Lietuvos miestuose yra 
įgavęs skirtingą pagreitį: 

• Vilniuje: iki šiol rengiami atskiroms miesto teri-
torijoms specialieji planai, neįvardijant, kada bus 
galutinai parengtas ir patvirtintas viso miesto 
aukštingumo reglamentas. Tad vertikaliųjų do-
minančių išdėstymas Vilniuje, išskyrus kelias te-
ritorijas, vis dar reguliuojamas aukštybinių 
pastatų apribojimo schema (pateikta Bendrojo 
plano iki 2015 metų sprendiniuose). Būtina pa-
minėti, kad ir ši schema (5pav.) buvo parengta 
supaprastinus sutartinio mokslo darbo rezultatus. 

 
5 pav. Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano koncep-
tualioji dalis(Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos iki 2015 
metų bendrasis planas) 
Fig. 5. The conceptual part of the special plan for positioning of 
the high-rise buildings 

• Klaipėdoje: 2006 m. patvirtintas aukštingumo 
reglamentas (6 pav.) šiuo metu vertintinas kaip 
sėkmingiausiai parengtas specialusis planas (ap-
tariama žemiau); 

 
6 pav. Aukštybinių pastatų išdėstymo Klaipėdoje specialusis 
planas (Alistratovaitė 2009) 
Fig. 6. Special plan of high-rise buildings arrangement in city 
Klaipėda 

• Kaunas: nuo 2007 m. galioja aukštybinių pastatų 
išdėstymo specialusis planas (7 pav.), kurį sie-
kiama pakeisti geresniu. 

 
7 pav. Aukštybinių pastatų išdėstymo Kaune specialusis pla-
nas(Alistratovaitė, 2006) 
Fig. 7. Special plan of high-rise buildings arrangement in city 
Kaunas 

Tarpusavyje lyginant Vilniaus ir Klaipėdos pareng-
tus dokumentus rezultatas ženkliai skiriasi: Klaipėdoje 
aukštingumo reglamentas nurodo ne tik aukštybinių pa-
statų būsimą lokalizaciją, bet ir kitų teritorijų užstatymo 
aukščio parametrus. Žinoma, ir naujųjų vertikalių domi-
nančių Klaipėdos mieste vietos parinktos neatsitiktinai – 
laikytasi aukščiau minėtų taisyklėse numatytų rengimo 
etapų eiliškumo (Alistratovaitė2009), t.y.: 

• 1 rengimo etapas: miesto audinys struktūrizuotas 
pagal kompozicinius kriterijus, centrinės dalies 
kvartalai indeksuoti bei išanalizuoti jų užstatymo 
tipai; 
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• 2 rengimo etapas: numatyti perspektyviniai už-
statymo tipai ranguojant teritorijas į 3 laipsnius. 

O štai Vilniuje galioja tik schema, nelaikytina aukš-
tybinių pastatų reglamentu: ją galima vertinti tik kaip 
formalų dokumentą, įteisinusį savivaldybės jau padarytų 
abejotinų sprendimų aukštybinės statybos atžvilgiu pa-
sekmes. Vadinasi, miesto valdžia vis dar nesusitvarko su 
pirmuoju rengimo etapu – esamos miesto struktūros ana-
lize. Taip iki šiol lieka neįvardintos aukštingumo proble-
mos atskirose miesto dalyse, kas tiesiogiai atitolina ir 
galutinio aukštybinių pastatų išdėstymo specialaus plano 
patvirtinimo datą. 
Esamos būklės analizė 
Teiginį, kad aukštybinės statybos reguliavimas vis dar 
nepakankamas Vilniaus mieste, dar kartą patvirtino 2006 
metais organizuota paroda „Vilnius. Aukštybiniai pastatai 
ir istorinis miesto centras“ , o tiksliau – joje pristatytos 
miesto silueto ir panoramų pokyčio analizės rezultatai. 
Būtina paminėti, kad paroda reikšminga ne tik vertinant 
nagrinėjamos problematikos aspektu, bet ir kaip vienas iš 
retai pasitaikančių Lietuvos urbanistikoje atvejų, kai ben-
drą atliktą darbą pristatė skirtingos institucijos – Lietuvos 
Architektų Sąjunga, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 
agentūra bei Vilniaus miesto savivaldybės plėtros depar-
tamentas. 

Čia nuspręsta miestovaizdžio pokyčio analizę atlikti 
tenkinant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendro-
jo plano iki 2015 metų reikalavimus, t.y. iš šeštame sky-
riuje „Kultūros vertybės. Sprendiniai“ numatytų 
apžvalgos kontrolinių taškų. 

1. Apžvalgos vietos Senamiesčio teritorijoje (8 ir 9 
pav.): 

• Aukštutinės pilies (Gedimino) klanas; 
• Trijų kryžių kalnas; 
• Maironio ir Subačiaus gatvių sankryžos 

apžvalgos aikštelė; 
• Vilnios šlaitas prie Užupio gimnazijos te-

ritorijos (Bekešo kalnas,); 
• Apžvalgos vieta Mindaugo g. 

2. Senamiesčio viešosios erdvės (10 ir 11 pav.): 
• Katedros aikštė; 
• Rotušės aikštė; 
• Daukanto aikštė. 

3. Apžvalgos vietos už Senamiesčio ribų (12 pav.): 
• Vilniaus Savivaldybės pastato viršutiniai 

aukštai; 
• Šeškinės šlaitas prie Nacionalinio stadio-

no teritorijos. 

Nors atlikta miesto silueto ir panoramų pokyčio ana-
lizė yra tik fiksuojamojo fotografinio pobūdžio, nepatei-
kiant atitinkamų sprendinių tolimesnei miesto 
urbanistinei raidai reguliuoti, bet identifikuotas jau įvy-
kusio nesureguliuotos plėtros proceso reikšmingumo 
lygmuo. Todėl pagrindinis parodos tikslas pasiektas: 
nustatytos miesto teritorijos, esančios šalia miesto centro, 
kuriose įvykdyta urbanistinio audinio plėtra vertinama 
neigiamai: 

• Naujamiestis, taip vadinamo „Verslo trikampio“ 
teritorija (13 pav.): pažeistas žmogiškasis mas-
telis. Dėl ypač intensyviai užstatytos erdvės su-
sidaro įspūdis, kad šioje miesto dalyje ne tik 
kad negalima pravažiuoti, bet ir praeiti. 

• „Vilniaus vartų“ urbanistinis kompleksas savo 
dominuojančiais vertikalias tūriais užgožia 
grakštumu savitą miesto panoramą (14 pav.) 

• Aukštybinio administracinės paskirties pastato 
„Hanner 1” netinkamai parinkta realizacijos 
vieta: geriausiai tai matyti leidžiantis nuo Šeš-
kinės kalno – raiškus kontrastas su istorine 
miesto dalimi (12 pav.). 

 
8 pav. Vilniaus panoramos nuo Subačiaus gatvės: viršuje – 
1999 m., apačioje – 2004 m. (Paroda „Vilnius. Aukštybiniai 
pastatai ir istorinis miesto centras“) 
Fig. 8. Panoramic views from Subačiaus street: top – year 1999, 
bottom – 2004 

 
9 pav. Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia nuo Tauro kalno: 3A – 
1866 m., 3B – 2006 m. (Paroda „Vilnius. Aukštybiniai pastatai 
ir istorinis miesto centras“) 
Fig. 9.View the of St. Jacob and Philip church from Tauras 
hill:3A – year 1866, 3B – year 2006 
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10 pav. Žaliasis tiltas ir Šv. Rapolo bažnyčia: kairėje – 1874 m., 
dešinėje – 2004 m. (Paroda „Vilnius. Aukštybiniai pastatai ir 
istorinis miesto centras“) 
Fig. 10. The green bridge and St. Raphael church: left – year 
1874, right – year 2004 

 
11 pav. Senamiesčio viešosios erdvės: 3 – vaizdas nuo Aušros 
vartų gatvės, 2005 m.; 4 – vaizdas nuo Katedros aikštės , 
2004 m. (Paroda „Vilnius. Aukštybiniai pastatai ir istorinis 
miesto centras“) 
Fig. 11. Old town public space: 3 – view from AušrosVartųst., 
year 2005; 4 – view from the Cathedral square, year 2004 

 
12 pav.Vaizdas nuo Ukmergės g., 2003 m.(Paroda „Vilnius. 
Aukštybiniai pastatai ir istorinis miesto centras“) 
Fig. 12.View from Ukmergėsst., year 2003 

 
13 pav. Vaizdas iš Žvėryno,2005 m.(Paroda „Vilnius. Aukšty-
biniai pastatai ir istorinis miesto centras“) 
Fig. 13. View from Žvėrynas, year 2005 

 
14 pav. Vaizdas nuo Geležinio Vilko tilto, 2006 m.(Paroda 
„Vilnius. Aukštybiniai pastatai ir istorinis miesto centras“) 
Fig. 14. View from GeležinioVilkobridge, year 2006 

Taipogi G. Čaikausko anotacijoje(aptariamos paro-
dos) abejojama ir dėl Vilniaus savivaldybės nustatytų 
apžvalgos kontrolinių taškų tinkamumo: „nors analizuo-
jamos chrestomatinės miesto panoramos bei oficialiai 
patvirtintos pagrindinės regyklos, bet miesto organizmas 
yra žymiai sudėtingesnis, o pastatai dalyvauja kasdieni-
niame gyvenime. Taip aukštybiniai pastatai suvokiami ir 
iš kitų taškų: judant pėsčiomis ar automobiliais dažnai 
atsiveria labai netikėti ir projektuose neprognozuoti pa-
statų suvokimo rakursai, keliantys paties aukštybinio 
pastato reikiamumo klausimą“. Ši išsakyta pozicija ne-
svetima tiek tos pačios, tiek ir jaunesnės architektų kartos 
atstovams: aukštybinio projekto rengimo metu „geriausiu 
atveju rodome maketus, brėžinius, kuriuos ne visi supran-
ta, vadinamąsias vizualizacijas, kuriose objektai parodo-
mi iš labiausiai vykusių perspektyvų, kad gražiai 
atrodytų“ (Ambrasas2009). Vadinasi, tikroji naujosios 
vertikalios dominantės įtaka miestovaizdžiui suvokiama 
tik realizavus jo projektą. O juk tuomet jau per vėlu ką 
nors pataisyti – statinio nepatrauksi, nenugriausi ar nesu-
mažinsi jo aukštingumo.Susiformuoja logiška išvada, kad 
aukštybinių pastatų projektai turi būti rengiami kitaip. 
Šiam teiginiui pagrįsti galimas toks Šveicarijoje ar Olan-
dijoje taikomas projektavimo pavyzdys: „kai jau parengi 
projektą, iškeliamos ažūrinės vielelės aukštingumui nu-
statyti. Tada bendruomenė mato, kokios proporcijos, 
kokio aukščio bus pastatas“ (Gylytė 2009). 

Taip pat Lietuvos architektų įvardijami ir kiti ne 
mažiau svarbūsdabar vykdomos miesto plėtros trūkumai: 

• „Nereguliuojama kapitalizmo logika diktuoja 
segmentinį erdvės suvokimą ir įveda labai 
griežtą laiko standartą – minimaliame plote rei-
kia kuo greičiau pastatyti maksimalų kvadratų 
skaičių“ (Milerius2009), todėl norimo įgyven-
dinti projekto kokybė vis dažniau tampa nebe-
svarbi. 

• Miesto urbanistinio masyvo plėtra ypatinga tuo, 
kad „reikia toliaregiškai numatyti, ko reikės po 
trijų metų“ (Ambrasas 2009). Kitaip pastatas ar 
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jų kompleksas praras savo pirminę funkcinę pa-
skirtį ir bus įvardijamas tik kaip savotiškas ri-
boženklis, įprasminantis nepavykusią miesto 
plėtrą (dažnai toks vaidmuo priskiriamas taip 
vadinamam „Helioscity“ komerciniam - admi-
nistraciniam pastatui Naujamiesčio rajone). Va-
dinasi dar kartą patvirtinama nuomonė, kad turi 
būti skiriama pakankamai laiko projekto anali-
zei. 

• „Dabar niekas nebegali atsirasti natūraliai“ 
(Ambrasas 2009) – jau projektavimo stadijoje 
turi būti tvirtai žinoma statinio funkcinė paskir-
tis. Kitu atveju, kai neatsižvelgiama į esamą ur-
banistinį miesto audinį, gali susiformuoti ištisos 
teritorijos, kur vyraus tik vienintelė funkcinė 
paskirtis. Bet juk tokio urbanistinio masyvo 
veikla nebegali patenkinti dabartinių žmogaus 
poreikių. Tokiu pavyzdžiu galima įvardinti 
„LaDefence“ rajoną Paryžiuje (15 pav.), kuria-
me sutelkti tik administracinės - komercinės pa-
skirties pastatai, o aptariama teritorija yra 
palyginti toli nuo istorinio miesto centro. Todėl 
miesto gyventojams pėsčiomis šis atstumas ne-
beįveikiamas: jie naudoja šią teritoriją tik darbo 
metu, bet vakare visos „LaDefence“ gatvės lie-
ka tuščios, be gyvasties ženklų. 

• Iki šiol nėra atlikti tyrimai, analizuojantys kaip 
naujų aukštybinių pastatų realizacija pakeitė 
miestą, kaip pasikeitė srautai, kaip vyksta judė-
jimas mieste.  O juk taip gali būti „keliamas ar-
chitektūrinio išprusimo lygis, miestas 
apsaugomas nuo galimų klaidų ateityje“ (Kara-
lius 2009); 

• Siūloma taikyti kiek kitokio pobūdžio miesto 
plėtros praktiką, labiau įprastą kitoms pasaulio 
šalims: „tarkime, miestui reikia kokio statinio – 
...tada vyksta architektūrinis urbanistinis kon-
kursas vietai rasti. Po to, jau apsisprendus dėl 
vietos, ieškoma paties sprendimo idėjų“ (Pale-
kas2009). Vis tik ir tokiu atveju būtina prisimin-

ti, kad Vilniaus reljefas yra ypatingas ir jau 
dabar daugelis aukštybinių pastatų atrodo tarsi 
išsišokę. 

 
15 pav. „La Defence“ rajonas Paryžiuje (a view on cities) 
Fig. 15. „La Defence“ districtin Paris 

Tam, kad dar aiškiau suvokti šiandieninio Vilniaus 
panoraminio vaizdo pokytį, šiame tiriamajame darbe 
atliktas tyrimas, kurio rezultatai pateikiami lentelėje. Čia 
chronologine tvarka (pagal realizacijos metus) surašytos 
visos naujosios vertikaliosios dominantės, papildžiusios 
miesto struktūrą nuo 1990 metų. Nubrėžta raudona linija 
žymi laiko tarpsnį po 2004 metų, todėl ir žemesnioji len-
telės dalis atskleidžia plėtros procesą, vykdytą jau įsiga-
liojus aukštybinių pastatų apribojimo schemai. Taip 
atsiranda galimybė tiksliai įvardinti, koks užstatymo tipas 
dominuoja šiandieninės plėtros procese, vertinant aukšty-
binės statybos aspektu. Neatsitiktinai kiekvienam lentelė-
je įrašytam statiniui priskirtos spalvos - jos 
žymiatitinkamos aukštybinės dominantės lokalizaciją 
miesto planinėje struktūroje: 

• Žalsva spalva: Naujamiesčio rajono teritorijos 
urbanizacija; 

• Melsva spalva: Šnipiškių rajono teritorijos ur-
banizacija, organizuojant „architektūrinę kal-
vą“; 

• Rausva spalva: pavieniai aukštybiniai statiniai, 
nesudarantys urbanistinių kompleksų, todėl jų 
sklaida miesto teritorijoje yra didelė. 

1 lentelė. „Aukštybinių statinių Vilniaus mieste lokalizacija“ 
Aukštybinis pastatas Realizacija 

(metai) 
Aukštis 

(metrais) 
Aukštų 
skaičius Adresas 

Biurų pastatas „Hanner 1“ 1999  6 A. Goštauto g. 40 (Naujamiestis) 
Biurų pastatas „Hanner 2” 2001 56 15 Geležinio Vilko g. 18a (Žvėrynas) 

Biurų pastatas „Balticcenter“ 2002  8 J. Jasinskio g. 16a (Naujamiestis) 
„Eika verslo centro“ pirmasis pastatas 50 13 A. Goštauto g. 40a (Naujamiestis) 

Biurų pastatas „Office Plus“ 
2004 

  J. Jasinskio g. 16 (Naujamiestis) 
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Biurų pastatas „MG Baltic“   J. Jasinskio g. 16 (Naujamiestis) 
Daugiabutis gyvenamasis namas „Delfinas“ 44 13 Juozapavičiaus g. 3 (Šnipiškės) 

Daugiabučiai gyvenamieji namai „Viršuliškių porelė“ 74 24 ir 24 Viršilų g. 11, 13 (Viršuliškės) 
Verslo centras „Europa“, Europos bokštas 129 33 Konstitucijos pr. 7 (Šnipiškės) 

Daugiabutis gyvenamasis namas 95 27 Konstitucijos pr. 9 (Šnipiškės) 
Vilniaus savivaldybės pastatas 77 20 Konstitucijos pr. 3 (Šnipiškės) 

Administracinis pastatas „Victoria“ 2005 76 16 J. Jasinskio g. 16b (Naujamiestis) 
„Eika verslo centro“ antrasis pastatas 50 13 A. Goštauto g. 40a (Naujamiestis) 

Daugiabutis su komercinėmis patalpomis 57 16 Žirmūnų g. 67a (Žirmūnai) 
Daugiabutis su komercinėmis patalpomis 55 16 Žirmūnų g. 70 (Žirmūnai) 

Administracinis – gyvenamasis pastatas „Helioscity“ 
2006 

96 27 Savanorių pr. 1 (Naujamiestis) 
Daugiabutis gyvenamasis namas „Nida  12 Juozapavičiaus g. 9a 

Administracinis – gyvenamasis – komercinis kompleksas „Vil-
niaus vartai“ 

2007 77 ir 62 18 ir 15 Gynėjų g. 14, 14c ir Tumėno g. 4 
(Naujamiestis) 

Administracinis prokuratūros pastatas 35 10  Rinktinės g. 5a (Žirmūnai) 
VĮ „Registrų centras“ ir Vilniaus verslo uostas 2008 86 ir 60 24 ir 17 Lvovo g. 25 (Šnipiškės) 

Verslo centras „GreenHall“ 56 14 Studentų g. 3 (Žvėrynas) 
Administracinis „Swedbank“ pastatas 2009 60 16 Konstitucijos pr. 20 (Šnipiškės) 
Daugiabutis gyvenamasis namas „Arfa“ Nebaigta 

statyba 99 29 Konstitucijos pr. 15 (Šnipiškės) 

VGTU administracinis pastatas Nebaigta 
statyba 44 12 Saulėtekio al. 11 (Antakalnis) 

Verslo centras „Capital“ Sustabdyta 
statyba 81 21 (Viršuliškės) 

 
Iš lentelės matyti, kad nuo 2005 metų: 
• Pabaigta Naujamiesčio rajono urbanizacija, pa-

siekus maksimalius tankumo rodiklius; 
• Neužbaigta Šnipiškių rajono urbanizacija; 
• Dominuojantis užstatymo tipas – dispersinis (16 

pav.); 
• Neįgyvendintas Viršuliškių rajone numatytas 

plėtros projektas; 
• Nėra parengtų ir ateityje konkrečiame Vilniaus 

rajone planuojamų įgyvendinti aukštybinės plėt-
ros projektų. 

Tarpusavyje lyginant parodoje pristatytos ir šiame 
tiriamajame darbe atliktos esamos būklės analizių rezulta-
tus, suformuluojama pagrindinė išvada: Vilniaus miesto 
plėtros procesas nėra pakankamai reguliuojamas. Paste-
bima, kad nesilaikoma esminio plėtros plano, kai pagrin-
dinis dėmesys turėjęs būti sutelktas „architektūrinių 
kalvų“ teisingam formavimui. Deja nuo 2005 metų ne-
pradėtas formuoti tokių naujų urbanistinių darinių, pasi-
renkant lengvesnįjį kelią – statant pavienius aukštybinius 
miesto orientyrus, taip paliekant iki galo nesuformuotas 
minėtąsias aukštumines kalvas. 

 
16 pav.Dispersinis užstatymo tipas aukštybiniais pastatais 
Fig. 16.Dispersive arrangement type for high-rise buildings 

Išvados 
1. Vis dar dominuoja du aukštybinių pastatų 

užstatymo tipai: dispersinis ir „architektūrinių kalvų“ 
formavimas. 

2. Nuo 2006 metais atliktos parodos analizės mies-
to siluetas tik nežymiai pakito: atsirado vos keletas dis-
persiškai lokalizuotų statinių. 

3. Dėl vis dar neparengto bendro Vilniaus miesto 
aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano aukšty-
binės statybos proceso sulėtėjimas labiau sietinas su da-
bartine ekonomine situacija negu su tinkamu miesto 
plėtros valdymu. 

4. Būtina kuo greičiau parengti Vilniaus miesto 
aukštybinių pastatų išdėstymo specialųjį planą, nepralei-
džiant nei vieno iš rengimo etapų, nurodytų įstatyminiuo-
se aktuose. 
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VILNIUS CITY DEVELOPMENT ASSESSMENT ON 
ASPECT OF HIGH-RISE BUILDING 

M. Brasiūnaitė, J. Parasonis 

Abstract 

The article discusses the development of the city Vilnius and its 
regulatory process. Analyzing high-rise buildings as the domi-
nant vertical volumes, replacing the most current town-
scape.Focuses on the analysis of the legal documentation 
governing the development process.Performed high-rise build-
ings in Vilnius before and after analysis of the effect of such 
building restriction scheme. 
Keywords: high-rise building, city development, townscape, 
vertical dominant, special plan. 


