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“...Kadangi architektūra ir urbanistinė plėtra veikia 
kiekvieną žmogų, pilietį, valstybei tai strategiškai svarbu. 

Veiklos kokybė ir pažanga šioje srityje veikia žmonių
gyvenimo gerovę, kultūrinę ir socialinę raidą, pagaliau –

ir pilietinę savimonę. 

Architektūros ir urbanistikos kokybė tiesiogiai lemia bendrą
šalies kultūrinį, ekologinį, socialinį ir ekonominį klimatą.”

LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŪROS POLITIKOS KRYPČIŲ APRAŠAS, LR Vyriausybė, 2005 m.

Nacionalin ėėėė politika



“36.11. Siekiant geriausios ir pavyzdinės viešosios 
paskirties pastatų architektūros kokybės, turėtų būti 
rengiami atviri jų projektavimo konkursai. Skelbtini 
tarptautiniai didel ėėėės visuomenin ėėėės reikšm ėėėės ar 
fizin ėėėės apimties viešosios paskirties objekt ųųųų
projektavimo konkursai .”

“36.14. Architektūros kokybės ir pažangos užtikrinimas –
viena pagrindinių nacionalinio turto kūrimo sąlygų, taip 
pat viena svarbiausių civilizuotos, kultūringos pilietinės 
visuomenės ugdymo priemonių.”

LIETUVOS RESPUBLIKOS URBANISTINĖS POLITIKOS KRYPTYS, LR aplinkos ministerija, projektas, 2009 m.

Nacionalin ėėėė politika



Darnus vystymasis – ilgalaikė ES raidos kryptis.

LISABONOS STRATEGIJA, 2000 m.

Darnus (subalansuotas) vystymasis - kuomet dabartinės 
kartos poreikiai tenkinami neperžengiant priimtino 
poveikio aplinkai ribų ekonominėje, socialinėje ir 

aplinkos apsaugos srityse.

LEIPCIGO TVARIŲJŲ EUROPOS MIESTŲ CHARTIJA, 2007 m.

Europos S ąjungos politika



Būtina nagrinėti teritorijų vystymo (užstatymo) alternatyvas, 
kad būtų pasiekti tvariausi sprendimai ir būtų užtikrinta 

darni miesto raida.

Alternatyvų nagrinėjimas neatsiejamas nuo visuomenės 
įtraukimo.

Europos S ąjungos politika



“Kiekviena šalis užtikrina visuomenės dalyvavimą jau 
pradiniame etape, kai yra visos galimybės svarstyti 
įvairius variantus ir kai galima užtikrinti veiksmingą

visuomenės dalyvavimą“.

ORHUSO KONVENCIJA, 4 str, 1998 m., LIETUVOJE RATIFIKUOTA 2001 m.

Europos S ąjungos politika



3.3 tikslas. Stiprinti miesto urbanistinės plėtros darną, 
gerinti miesto vizualinę kokybę.
3.3.1 užžžždavinys. Pagerinti subalansuotos urbanistinės 
plėtros planavimą.
3.3.1.2 veiksmas. Miesto urbanistinės plėtros 
planavimo procese įdiegti atskirų miesto teritorijų
(rajonų) perspektyvinio vystymo koncepcijų, apimančių
teritorijos vystymą urbanistiniu, paveldosauginiu, 
gamtosauginiu, ekonominiu bei socialiniu požiūriais, 
parengimą.

Klaip ėėėėdos miesto strateginis planas:



Darni – nedarni pl ėėėėtra. Pavyzd žžžžiai



Darni – nedarni pl ėėėėtra. Pavyzd žžžžiai



Teritorijų urbanistinio planavimo (koncepcijų) projektų
konkursai – galimybė miesto bendruomenei ir politikams 

vaizdžiai pamatyti vienos ar kitos teritorijos galimas 
perspektyvas ir pasirinkti racionaliausią, bendruomenės 

lūkesčius atitinkantį sprendimą.

Konkursai - galimyb ėėėė rinktis



• KONTEKSTAS. Išnagrinėjama platesnė problematika

• KOKYBĖ. Galimybė rinktis geriausią alternatyvą

• DARNA. Viešojo intereso prioriteto įtvirtinimas

• DISKUSIJA. Naudotojų interesų suderinimas

• PERSPEKTYVA. Įvairių plėtros galimybių numatymas

Urbanistiniai konkursai.  Argumentai  “už”



• Perkamas pigiausias projektas
• Nenagrinėjamos alternatyvos

• Ribotos galimybės užtikrinti viešąjį interesą 
• Ribotos galimybės įtraukti į diskusiją bendruomenę

• Neracionalių sprendimų pavojus
• Chaotiškos plėtros perspektyva

Egzistuojanti urbanistinio planavimo praktika taika nt Viešuosius pirkimus



pavyzdys 

H A F E N C I T Y 

Hamburgas, 1991-2011 



HafenCity [Hamburgas]
Šiaurin ės uosto dalies konversija

HafenCity – istorin ė uosto teritorija šiaurin ėje Elbės upės pakrant ėje šalia Hamburgo miesto centro



HafenCity [Hamburgas]
Chronologija

1991 metais po Vokietijos susivienijimo Hamburgo meras Hennig
Voscherau  iškelia idėją dėl šiaurinės laisvojo uosto (Free port) 
teritorijos panaudojimo miestiečių poreikiams.

Teritorija priklausė miestui, statiniai – uosto kompanijoms.

1995 m. uosto pastatai ir bendrovės buvo įsigytos miesto įkurtos
įmonės HafenCity Hamburg GmbH.

1996 m. Hamburgo architektas profesorius Wolkvin Mark pristatė
terotorijos ir priegų urbanistinės regeneracijos koncepciją. Tai 
buvo neofilialus idėjos pristatymas. Jo metu išdėstyti naujos
miesto dalies vystymo principai – urbanistinė struktūra, 
daugiafunkciškumas (gyvenamosios, darbo kultūros ir poilsio
reikmės).

1997 m. meras H.Voscherau oficialiai pritatė HafenCity viziją.

1999 m. įvyko teritorijos urbanistinių konkursas. Tarptautiniė
vertinimo komisija paskelbė nugalėtoju Danijos-Vokietijos
kolektyvą.

2000 m. miesto taryba pritarė HafenCity teritorijos planui
(masterplan).
Su paruoštu planu supažindinta visuomenė, jis pristatytas keliose
parodose.

2000 m. prasidėjo inžinerinės infrastruktūros tvarkymo darbai.

2003 m. prasidėjo pagrindinės pastatų statybos.

2007 m. nutiesta metro linija.

2011 m. jau gyvena apie 1700 gyventojų, sukauta 7200 darbo 
vietų, veikia 720 kompanijų.



HafenCity [Hamburgas]
Rodikliai



HafenCity [Hamburgas]
Kvartal ų strukt ūros tipai



HafenCity [Hamburgas]
Operos pastatas



HafenCity [Hamburgas]
Viešos erdv ės



HafenCity [Hamburgas]
Projekto viešinimas



Hamburgas ir Klaip ėda

Hamburgas [Vokietija]:
Gyventojų – 1 784 tūkst.
Miesto teritorijos plotas – 755 km2, tankumas – 2 362 gyv/km2

Klaip ėda:
Gyventojų (2011) – 161 tūkst. 
Miesto teritorijos plotas – 98 km2

Hamburgo miesto HafenCity dalis Klaipėdos istorinė miesto dalis



Atsakingai rinktis miesto urbanistinės plėtros teritorijas ir 
alternatyvas

Miestui svarbių teritorijų raidos planavimą pradėti 
urbanistiniais konkursais, pasirenkant patraukliausias, 

racionaliai priimtiniausias, miesto bendruomenės 
lūkesčius atitinkančias koncepcijas 

Klaip ėda. Kelio gair ės ateičiai
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