KONSTITUCIJOS PR. 18B, VILNIUJE URBANISTINĖ – PAVELDOSAUGINĖ – ARCHITEKTŪRINĖ STUDIJA

URBANISTINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Aukštybinių pastatų kalvos dešiniajame Neries krante analizė ir galimybė statyti
nagrinėjamoje teritorijoje aukštybinį pastatą.
Nagrinėjama teritorija yra Konstitucijos pr., Vilniuje. Planuojamas statyti aukštybinis pastatas . Aukštybinių pastatų
statybos galimybes Vilniuje nustato Vilniaus miesto bendrasis planas. Jame teigiama, kad aukštybiniai pastatai
Vilniuje gali būti statomi :
• dešiniajame Neries krante tarp Konstitucijos pr., Krokuvos g. ir Kalvarijų g. (tęstiniai Vilniaus miesto
bendrojo plano iki 2005 metų sprendiniai);
• T. Narbuto g., kur tai leidžia šiuo metu galiojančio detaliojo plano sprendiniai;
• Konstitucijos pr. 20, Upės g., kitose teritorijose, kuriose tai leidžia šiuo metu galiojantys detalieji planai arba
yra išduoti statybos leidimai.
Pagal miesto bendrojo plano sprendinius nagrinėjamoje teritorija galima statyti iki 35m. aukščio pastatus. Tačiau
šiuo metu pradedama Vilniaus miesto bendrojo plano keitimo procedūra, kuri leistų koreguoti aukštybinių pastatų
statybai skirtą zoną. Šios analizės tikslas – išanalizuoti tokio keitimo galimybes.
Žvelgiant iš daugelio apžvalgos taškų aukštybinių pastatų kalva dešiniajame Neries krante suformuoja atskirą
apžvalgos sektorių. Ši aukštybinių pastatų grupė jau tapo vienu iš miesto savitumo ženklų. Ji taip pat yra vienas
pagrindinių vizualinio tapatumo elementų lemiančių formuojant Šnipiškes –didžiulį potencialą turinčią teritoriją,
galinčią papildyti miesto vizualinio savitumo zoną.
Galiojant dabartiniam bendrajam planui aukštybiniai pastatai buvo statomi teritorija aukštybinių pastatų statybai
buvo konkretizuojama rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir studijas. Paskutinė iš jų –
„Apie 26 ha ploto teritorijos tarp Konstitucijos pr., Linkmenų, Krokuvos ir Kalvarijų gatvių detaliojo plano
konceptualiosios dalies urbanistinių parametrų studija“ (SĮ „Vilniaus planas“– arch. S.Motieka, M.Grabauskas).
Joje nustatyti pagrindiniai kalvos formavimo principai – abipus Lvovo gatvės iš vakarų nuo Linkmenų gatvės link
viršūnės - Europos verslo centro kylantis užstatymas, nuo viršūnės staigiai nusileidžiantis iki savivaldybės pastato.
Tiek šios studijos sprendiniuose tiek ir faktiškai Neries dešiniojo kranto architektūrinę kalvą sudaro 3 kvartalų
grupės. Kvartaluose tarp Konstitucijos pr. ir Lvovo g. išsidėstę aukščiausi pastatai formuoja kalvos “gūbrį”,
kvartaluose tarp Lvovo g. ir Krokuvos g. numatyti aukštybiniai pastatai formuos šios kalvos “šiaurinį šlaitą”. “Pietinis
šlaitas”, esantis piečiau Konstitucijos prospekto nesuformuotas – jį sudaro tik 2 aukštybiniai pastatai. Jo pilnavertis
suformavimas negalimas dėl galiojančio bendrojo plano sprendinių – čia nenumatyta teritorija , kurioje galimi
aukštybiniai pastatai.
Analizuojant aukštybinių pastatų kalvos siluetą nuo senamiesčio apžvalgos kontrolinių taškų dažniausia suvokiamas
tik bendras kalvos siluetas (panorama nuo Subačiaus apžvalgos aikštelės, Bekešo kalno, Šeškinės kalvos).
Atstumas nuo stebėjimo taško iki kalvos pastatų per didelis, kad žmogaus akis suvoktų kalvos planus. Net ir nuo
Gedimino bokšto , tik už 1 km nuo kalvos esančio apžvalgos taško3 plane iškylanti trumpąja kraštine iškylanti kalva
yra suvokiama kaip vienas panoramos elementas. Iš daugelio senamiesčio apžvalgos kontrolinių taškų aukštybinių
pastatų kalva nematoma, ar matoma tik labai fragmentiškai. Žvelgiant nuo visų senamiesčio apžvalgos kontrolinių
taškų naujas aukštybinis užstatymas nagrinėjamoje teritorijoje, ribojant užstatymo aukštį, papildo bendrą kalvos
siluetą.
Aukštybinių pastatų kalva apžvelgiama ir iš daugelio kitų svarbių miesto panoramų – svarbių gatvių ašių (Geležinio
Vilko g. ties Baltupiais, Ozo g., Ukmergės g., Narbuto g., matoma nuo visų miesto centrinėje dalyje esančių tiltų.
Visose šiose panoramose suvokiamas tik aukštybinių pastatų kalvos siluetas, išskyrus panoramą nuo Geležinio
Vilko gatvės tilto, kur pirmame plane išsiskiria „pietinis šlaitas“ ir tolesnis kalvos „gūbrio“ formuojamas siluetas.
Pirmajame plane esantis „pietinis šlaitas“ nesuvokiamas kaip kalvos elementas , tai daugiau pavieniai pastatai
(bankas ir viešbutis). Planuojamas užstatymas šioje panoramoje užpildytų tarpą tarp esamų pastatų ir išryškintų
pietinio šlaito masę.

Žvelgiant nuo frontalių apžvalgos taškų – Tauro kalno, Baltojo tilto ašies pietinis kalvos šlaitas suvokiamas kaip
atskiras panoramos planas, tačiau šis planas abiejose panoramose formuojasi tik vakarinėje kalvos pusėje, ties
aukščiausia kalvos vieta šio plano nėra. Planuojamas užstatymas šį planą praplėstų, padarytų jį pilnavertiškesne
panoramos dalimi:
• Žvelgiant nuo Tauro kalno pirmame plane – želdiniai. Antrame plane – naujamiesčio užstatymas su
dominuojančia Jokūbo bažnyčia. Trečiame plane galima išskirti aukštybinių pastatų kalvos “pietinį šlaitą”.
Ketvirtame plane – kalvos “gūbrys”. “Pietinis šlaitas” nupjautas ties Lietuvos viešbučiu. Jį būtų galima
papildyti naujais vertikalios raiškos pastatais pratęsiant trečiąjį planą prieš kalvos gūbrį;
• Nuo apžval;gos taško Baltojo tilto ašyje pirmame plane galima išskirti aukštybinių pastatų kalvos “pietinį
šlaitą”. Antrame plane – kalvos “gūbrys”. “Pietinis šlaitas” nupjautas ties Lietuvos viešbučiu. Jį būtų galima
papildyti naujais vertikalios raiškos pastatais pratęsiant pirmąjį planą prieš kalvos gūbrį.
• Keičiant bendrojo plano sprendinius nagrinėtina galimybė papildyti “pietinį šlaitą” naujais vertikalios raiškos
pastatais, suformuojant labiau išbaigtą jo kompoziciją.
Svarbiausia aukštybinių pastatų kalvos apžvalgai ašis Švitrigailos gatvės ašyje, apie kurią išsidėstę pagrindinės
naujamiesčio erdvės – Tauro kalnas, Dainavos skveras, Lukiškių aikštė, Vašingtono skveras. Ši ašis į dvi dalis
dalina erdvę tarp Neries upės ir Upės gatvės. Į vakarus nuo šios ašies yra suformuota pietinio šlaito pastatų grupė.
Formuojant pietinio šlaito tolesnės plėtros galimybes būtina išlaikyti atstumą nuo neries upės (pagal Swedbanko
pastato analogiją – 250m) ir apsaugos zoną apie Šv. Rapolo bažnyčia (pagal analogą – 150m). Tuo būdu piečiau
Konstitucijos prospekto išsipjauna teritorija, kurioje galima suformuoti zoną aukštybinių pastatų kalvos pietinio šlaito
formavimui.
Planuojamas pastatas sutvarko viešųjų erdvių piečiau Konstitucijos prospekto dydžius ir struktūrą. Jis atkerta viešą
erdvę – aikštę tarp Upės gatvės, universalinės parduotuvės ir viešbučio, suformuoja aiškiai išreikštą Konstitucijos
prospekto erdvę su kurdoneru - Europos aikšte. Planuojamas pastatas „pagauna“ baltojo tilto ašį ir vėliau nukreipia
ją į Europos aikštę Europos verslo centro liestine. Šią erdvinę struktūrą toliau galima pildyti naujais aukštybiniais
pastatais palei Konstitucijos pr.
Išvados
1. Aukštybinių pastatų kalva formuojasi taip kaip ir buvo reglamentuota Vilniaus miesto savivaldybės
patvirtintose koncepcijos metmenyse;
2. Nagrinėjama teritorija yra už aukštybinių pastatų kalvai nustatytų ribų, tačiau, vertinat poveikį
urbanistinei aplinkai, galima teigti, kad pastatas gali būti vertikalios raiškos;
3 Naujas vertikalios raiškos pastatas nagrinėjamoje teritorijoje leistų suformuoti aiškiai išreikštą ‚pietinį
kalvos šlaitą“, pagerintų kalvos planų suvokimą nuo frontalių apžvalgos taškų;
3. Planuojamas aukštybinis pastatas sklype neturėtų neigiamos įtakos panoramoms iš senamiesčio
apžvalgos taškų;
4. Ribojant aukštį, planuojamas aukštybinis pastatas daugumoje charakteringų aukštybinių pastatų
apžvalgos panoramų papildytų siluetą;
5. Ypatingai svarbios frontalios panoramos, ypač nuo Baltojo tilto ir jo aplinkos, kur planuojamas pastatas
formuoja ašinę kompoziciją;
6 Planuojamas pastatas sutvarko viešųjų erdvių piečiau Konstitucijos prospekto dydžius ir struktūrą.
Architektas Mindaugas Pakalnis
Atestato nr. A830
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PAVELDOSAUGINIAI REIKALAVIMAI NAGRINĖJAMAI TERITORIJAI:
Sklypas Konstitucijos pr. 18B patenka į:
Vilniaus senamiesčio -valstybės saugomos vietovės, paminklo (NKV unikalus kodas -16073) apsaugos
zonos teritoriją;
• Senojo miesto vietos su priemiesčiais (u.k. 25504, valstybės saugoma) teritoriją;
Nagrinėjama teritorija reglamentuojama individualiais teisės aktais, paveldo tvarkybos reglamentais, nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentais.
•

Reikalavimai vietovės apsaugai, jos tvarkybai: Vilniaus senamiesčio – valstybės saugomos vietovės u.k. 16073
teritorijos ir apsaugos zonų ribos buvo nustatytos specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu- nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu: Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas 16073,
buvęs U1P) apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonų ribų planu (Žin.,2010 Nr. 126-3472).
1. Nagrinėjama teritorija patenka į Vilniaus senamiesčio (NKV unikalus kodas -16073) apsaugos zonos,
susidedančios iš vizualinio apsaugos pozonio, teritoriją.

Pagrindinis šia teritoriją reglamentuojantis teisės aktas yra 2005 m. balandžio 19 d. Kultūros paveldo departamento
direktoriaus įsakymu Nr. Į-167 patvirtintas „Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio
centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas „ (Žin., 2005, Nr.61-2193).
1.1. Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos
laikinasis apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 19 straipsnio 2 dalies 2 punkto bei Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 19 straipsnio 6 punkto
reikalavimų taikymo principus, saugant Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes.
2. Veiklos pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonoje ribojimo
tikslas – saugoti Vilniaus senamiesčio istoriškai susiformavusias panoramas ir siluetus, matomus iš Vilniaus
senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo į senamiestį traktų, taip pat iš Vilniaus bendruoju planu ir kitais
teritorijų planavimo dokumentais nustatytų senamiesčio apžiūros vietų pačiame senamiestyje bei jo apsuptyje.
II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Reglamente vartojamos sąvokos:
Apsaugos zonos – greta saugomo kultūros paveldo objekto ar vietovės esančios teritorijos, kurioms nustatomos
žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos, kad kultūros paveldo objekto
ar vietovės vertingosios savybės būtų apsaugotos nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose teritorijose poveikio.
Apžiūros vieta – Vilniaus miesto bendruoju planu bei kitais teritorijų planavimo dokumentais ir teisės aktais
nustatytos vietos (regyklos, apžvalgos vietos, apžiūros vietos), skirtos senamiesčio ar atskirų jo dalių apžiūrai ar
tinkamos ir rezervuotos tokiam naudojimui.
Kultūros paveldo objektai – pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros
vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti
nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės
objektai ar gali jais būti.
Naujo statinio statyba – statybos rūšis, kai yra tikslas statybos sklype, kuriame yra ar nėra statinių, pastatyti naują
statinį (nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas), pastatyti esamo statinio antžeminį ar
požeminį priestatą, neatsižvelgiant į tai, ar jie savo paskirtimi bus susiję ar ne, atstatyti buvusį (sugriuvusį,
sunaikintą, nugriautą) statinį.
Panorama – matomas iš tam tikro apžvalgos taško daugiaplanis urbanizuotos ir/ar gamtinės aplinkos vaizdas.
Senamiestis – Vilniaus istorinis centras tomis ribomis, kurios yra nurodytos įrašymo į Pasaulinio paveldo sąrašą
dokumentacijoje.
Siluetas – tolimas kontūrinis užstatymo vaizdas dangaus skliauto ir gamtinių elementų fone ar tolimo užstatymo
fone.
Teritorijų planavimo dokumentai – bendrieji (generaliniai), specialieji ir detalieji planai, kuriuose raštu ir grafiškai
pateikti sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo
reikmių ir sąlygų.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimas – teritorijų planavimo proceso etapas, kurio
metu surenkama ir analizuojama informacija, jos pagrindu (nustatytais aspektais ir tvarka) įvertinamas rengiamo
teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar)
trumpalaikis poveikis.
Tvirtinant Reglamentą buvo nustatyta, kad Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio
centro apsaugos zona apima Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulinio paveldo sąrašą dokumentacijos
plane „Vilniaus centrinės dalies zonavimas paminklosaugos požiūriu“ nurodytas urbanistines paminklines teritorijas
(brėžinyje pažymėtas indeksu „2“), reguliuojamų statybų.
zonas (brėžinyje pažymėtas indeksais „3A“ ir „3B“) ir gamtos apsaugos zonas (brėžinyje pažymėtas indeksu
„4“).Priedo –Reglamento brėžinio ištrauka:

III. STATYBINĖS VEIKLOS APSAUGOS ZONOJE REGLAMENTAVIMAS
Apsaugos zonoje saugomų kultūros paveldo objektų aukštis nekeičiamas, išskyrus atvejus, kai toks keitimas yra
numatytas saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentuose ir pagrįstas istoriniais ir fiziniais (natūros)
tyrimais.
5. Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant
jų aukštingumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš
apžiūros vietų:
5.1. savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą
kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas;
5.2. trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų
grupę;
5.3. ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą;
5.4. keistų senamiesčio siluetą;
5.5. būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių
senamiestį, atveju).
6. Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, žiūrint iš
apžiūros vietų:
6.1. bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės;

6.2. bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar
aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.
7. Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, žiūrint iš
apžiūros vietos, atstumas/matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės iki statinio bus lygus
arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės horizontaliąją dalį/matymo kampą.
8. Matoma saugomo kultūros paveldo objekto dalis yra ta jo dalis, kurios neužstoja kiti statiniai ar reljefas. Želdynais
užstojama saugomo kultūros paveldo objekto dalis laikoma matoma šio objekto dalimi.
9. Atvejais, nenurodytais Reglamento 5 punkte, naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas gali būti
leidžiamas, remiantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimu.
10. Senamiesčio apsaugos zonoje esančių kitų saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose taikomi šio
Reglamento reikalavimai, nustatyti saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos reglamentuose ar
teritorijų planavimo dokumentuose.
Tvirtinant laikinąjį Reglamentą buvo nurodytas jo galiojimo terminas: N u s t a t a u, kad Pasaulinio paveldo objekto
– kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas galioja iki
Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos specialiojo plano patvirtinimo.
Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas 16073, buvęs U1P) apsaugos specialiojo plano –
teritorijos ir apsaugos zonų ribų planu (Žin.,2010 Nr. 126-3472) buvo patikslinta saugomos vietovės teritorija ir jos
apsaugos zonos.
2. Šiuo metu yra rengiamas specialusis Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos paveldosauginis
(tvarkymo) planas. 2012-06-29 Kultūros ministerijos raštu Nr. S2-1673 "Dėl pritarimo Vilniaus senamiesčio
paveldotvarkos projekto koncepcijai" pritarta Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus
kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiajam planui - paveldotvarkos
projekto koncepcijai.
Ištrauką iš patvirtintos koncepcijos brėžinio:

3. Artimiausias nekilnojamas kultūros paveldo objektas – valstybės saugomas Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo
bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblis (objekto unikalus kodas 1110): Kompleksą sudaro: bažnyčia
(28335; 1); vienuolyno namas (28336; 2); ūkinis pastatas (28337; 3); ūkinis pastatas (28338; 4); pastatas (31702; 5);
vartai (31703; 6)
Vertingųjų savybių pobūdis: Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Kraštovaizdžio, Archeologinis (lemiantis
reikšmingumą), Dailės (lemiantis reikšmingumą, retas), Istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Architektūrinis
(lemiantis reikšmingumą, retas)
3. Nagrinėjama teritorija – sklypas Konstitucijos pr. 18B priskiriamas Senojo miesto vietos su priemiesčiais
(u.k. 25504, valstybės saugoma) teritorijai, tai yra valstybės saugomas kompleksinis objektas , susidedantis iš
senojo miesto vieta (2951; 1); (25505; 2);
Vertingosios savybės : 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai.
Teritorija:
Priedo –archeologinės vietos schemos ištrauka:

Saugomos vietos teritorija tvarkoma vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu
PTR 2.13.01:2011
„Archeologinio paveldo tvarkyba“. Prieš atliekant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus,
nes nagrinėjama teritorija pakliūna į archeologinių tyrimų privalomumo atveji.

1.

•

IŠVADOS:
Paveldosauginių apribojimų, taikomų nagrinėjamai teritorijai apibendrinimas:
Specialiojo paveldosauginio plano koncepcijoje nagrinėjama teritorija patenka į „23“ zoną : Aukštybinių pastatų zoną
– neviršijant maksimalaus esamo aukštingumo ir išlaikant „Urbanistinės kalvos“ principus“ , kurioje „galimas
urbanistines struktūros vystymas, išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį, galimos vertikalios dominantės,
išlaikant "urbanistinės kalvos" principus.“ (2012-06-29 Kultūros ministerijos raštas Nr. S2-1673 "Dėl pritarimo
Vilniaus senamiesčio paveldotvarkos projekto koncepcijai“).
Sklype Konstitucijos g. 18B galimas aukštybinio pastatyto modeliavimas pagal „urbanistinės kalvos principus“.
2.Projektuojamas sklype statinys turi atitikti Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento
reikalavimus „žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš apžiūros vietų:
„savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nenustelbti senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros
paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas“.
Projektuojamas pastatas netrukdo apžvelgti Senamiesčio ar jo jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros
paveldo objektą ar jų grupę; neužstoja senamiesčio ar apsaugos zonoje esančių kalvų, nėra matomas iš
senamiesčio gatvių ir aikščių, nekeičia senamiesčio silueto.

Projektuojamas pastatas nepatenka į artimą kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir
vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.
Vertinant planuojamo statinio parametrus artimoje aplinkoje labiausiai vizualiai pažeidžiamu laikytinas valstybės
saugomas Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno statinių ansamblis (objekto unikalus kodas
1110); Turi būti skiriamas ypatingas dėmėsis skiriamas naujojo statinio santykiui su šiuo objektu.
2.

Statinio parametrus, jų įtaka saugotinoms vertybėms Vilniaus miesto panoramoms ir siluetams
įvertinti iš fiksuotų Bendruoju planų taškų.

3.

Pastato tūrį, išraišką ir parametrus būtina derinti bendrame „urbanistinės kalvos“ kontekste.

Analizę parengė: ekspertė, architektė

Irena Kliobavičiūtė,

NKPAS atestatas Nr.1377

NKVA specialistė D.Sabaliauskienė atest.nr. 2753

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

būtina

Vilniaus miesto Neries upės dešiniajame krante tarp Upės, Kalvarijų, Krokuvos ir Linkmenų gatvių vystosi naujas
modernus miesto centras, kurio pagrindinis akcentas aukštuminiai pastatai. Aukštybinių pastatų lokacija šioje vietoje
buvo numatyta atitraukiant juos į dešinį Neries krantą nuo savo identitetą turinčio unikalaus Vilniaus senamiesčio.
Besivystanti teritorija tapo svarbiu verslo, komercijos ir gyvenamuoju centru. Pagal 2007m. patvirtintą Vilniaus
miesto bendrąjį planą šiai teritorijai keliami ypatingi reikalavimai pastatų ir viešųjų erdvių architektūrai. Besivystant
teritorijai atsiranda klausimų apie kvartaluose dar neišspręstas pastatų užstatymo bei viešąsias erdves. Dabartinis
besivystantis teritorijos užstatymas nėra galutinai susiformavęs, taip pat perspektyvinėje teritorijos schemoje nėra
galutinai apspręsta atskirų jos kvartalų plėtra.

Perspektyvinis - kompleksinis nagrinėjamos teritorijos kvartalo (pietinė dalis) užstatymo sprendimas galutinai
užbaigtų besiformuojančią erdvę esančią tarp Europos aikštės, Šnipiškių skvero bei Šnipiškių pasažo. Pratęsiant
užstatymą pietinėje Konstitucijos pr. pusėje Radisson Blu Hotel Lietuva viešbučio praplėtimu bei daugiafunkcinio
komplekso priestatu susiformuoja aiškus Europos aikštės kordoneras. Centrinės universalinės parduotuvės
priestatas ir sklypo Konstitucijos pr. 18 užstatymas su prieigos tiltu prie Radisson Blu Hotel Lietuva viešbučio
praplėtimo, įprasmina Šnipiškių pasažą suteikdamas jam buvusios Ukmergės gatvės kontūrus ir suformuodamas
Šnipiškių skvero „kišenę“, kurios erdvę riboja Radisson Blu Hotel Lietuva, Centrinė universalinė parduotuvė ir
pastatas Konstitucijos pr. 18 „uždarantis“ Baltojo tilto ašies traktą. Unikalus Vilniaus urbanistinis reiškinys, Baltojo
tilto ašis, turinti prasmingą erdvinę pradžią - Vašingtono skverą, turinti jungti senojo miesto ir naujos – modernios
urbanizuotos teritorijos erdves, perkertama sklypo Konstitucijos pr. 18 statinio tūriu. Šiuo atveju sklypas
Konstitucijos pr. 18 užstatomas pagal galiojančius Vilniaus miesto bendro plano sprendinius ir leistinus teritorijos
tūrio bei aukščio parametrus. Miestų urbanistinės ašys paremtos aiškia tikslinga vaizdinių ar erdvių vizualine
sąjunga, turinčios pradinį ir galutinį vaizdus arba erdves. Baltojo tilto ašies traktui reikalinga tąsa įprasminanti „ašies“
idėją, jungianti ne skirtingus Neries upės krantus kaip tiltas, bet ieškanti galutinio, erdviškai suformuoto tikslo.
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ės kvartalo užstatymo schemos. Urbanistinės miestų ar teritorijų ašys, susiformavusios istoriškai ar vystantis gatvių
ir kvartalų užstatymams visada turi pradinį ir baigtinį tikslą: aikštes, erdves, statinius. Šiuo atveju svarbus Baltojo tilto
ašies trakto pratęsimas, įprasminimas, suteikiantis jai galutinį tikslą žvelgiant iš kairiojo Neries kranto ir miesto
centro. Baltasis tiltas yra lyg kelias į dešiniojo Neries kranto kompozicinį epicentrą. Ašies įprasminimui reikalinga
simbolinė centruota architektūrinė kompozicija sutelkianti vaizdą dešiniojo Neries kranto Baltojo tilto ašyje. Todėl
pastato išraiška, kaip Arkos-Vartų simbolis į dešiniojo Neries kranto teritoriją, jungianti miesto centrą su nauju
svarbiu traukos centru. Pastato kompozicija vizualiai sustiprina ir įprasmina Baltojo tilto ašį, „apvelka“ ją,
pratęsdama ir suteikdama jai pradinį bei galutinį „tikslą“, sujungianti viešąsias traukos erdves - kairiajame Neries
krante - Vašingtono skverą bei dešiniajame krante esančią Europos aikštę. Tai tampa simboline jungtimi tarp
senosios ir moderniosios Vilniaus miesto dalių.
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sudalinamos vizualiniais ir pėsčiųjų traktais, kurie jungiasi su rekreacine Neries upės slėnio teritorija. Dominuojanti
Baltojo tilto ašis nuo Vašingtono skvero iki Konstitucijos prospekto Europos aikštės įprasminta reikšmingu tūriu,
užbaigia architektūrinę - urbanistinę dešiniojo Neries kranto kompoziciją.
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suformuotas Šnipiškių pasažas sujungia Šv. Rapolo bažnyčios laiptų viešąją erdvę su Šnipiškių skveru ir prasitęsia
link Swedbank bei J. Mikėno skulptūros „Pirmosios kregždės“ viešųjų erdvių. Šnipiškių pasažas „kulminaciniame“
taške - Šnipiškių skvere, kaip kryžkelėje kertasi su Baltojo tilto ašimi, prasidedančia nuo Vašingtono skvero, šių
dviejų kompozicinių elementų sankirtoje formuojama visuomeniniams poreikiams skirta erdvė, centruota
architektūrinė statinio kompozicija pratęsia ir vizualiai apjungia viešąsias nagrinėjamos teritorijos erdves (Šnipiškių
skveras, Konstitucijos prospekto prieigos su Europos aikšte).

Automobilių patekimas į sklypą numatomas projektuojant du įvažiavimus ir išvažiavimus iš Konstitucijos prospekto.
Tiesioginis patekimas į sklypą iš Konstitucijos prospekto numatomas šalia požeminės perėjos su kairinės krypties
išvažiavimu, kitas patekimas - iš Konstitucijos prospekto ir Lvovo gatvės skersgatvio organizuojamas reguliuojamoje
sankryžoje į bendrą su Radisson Blu Hotel Lietuva viešbučiu trijų lygių požeminę automobilių parkavimo aikštelę
(790 automobilių). Išvažiavimas šioje sankryžoje galimas dviem kryptimis.
Bendroje su viešbučiu požeminėje aikštelėje transporto srautai organizuojami centrine vertikaline jungtimi per visus
tris lygius, kas funkcionaliai leidžia transportą tolygiai išskirstyti į du įvažiavimus ir išvažiavimus patogiomis
kryptimis. Sklypo antžeminėje dalyje numatomas minimalus automobilių parkavimas pastato svečiams (29
automobiliai). Transporto srautų poveikis aplinkinėms gatvėms aprašomas transportinėje dalyje.

Pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas teritorijoje pagrįstas esamomis nusistovėjusiomis trasomis bei naujai formuojama
kvartalo pasažo, skverų ir aikščių sistema. Numatoma tiesioginė jungtis pėstiesiems ir dviratininkams nuo Šnipiškių
skvero su požemine perėja po Konstitucijos prospektu vedančia į Europos aikštę.

Fun

kcija – administracinis pastatas formuojantis urbanistinę struktūrą nagrinėjamo kvartalo sudėtyje.
Pastato bazė - Baltojo tilto ašies pratęsimas, visuomeninė erdvė kertanti pastato vestibiulį ir apjungianti dvi kvartalo
viešąsias erdves - Europos aikštės prieigas su Šnipiškių skveru. Pirmo aukšto holas atviras visuomenei, jame
numatytos skirtingos visuomeninės funkcijos – kavinės, restoranai, užkandžių barai, smulki prekyba, poilsio bei
susitikimų zonos. Viršutiniai pastato aukštai – administracinės paskirties su skirtingų dydžių administracinėmis
patalpomis. Požeminėje dalyje - trijų lygių automobilių parkavimo aikštelė, kurios antrajame aukšte, pratęsdamas
Baltojo tilto ašį, numatomas pėsčiųjų pasažas, jungiantis Šnipiškių skverą su požemine perėja po Konstitucijos
prospektu vedančia į Europos aikštę. Lygiagrečiai pėsčiųjų pasažui numatomos visuomeninės dviračių laikymo
vietos, stiklinėmis pertvaromis atitveriančios automobilių parkavimo saugyklą.

Parengė: Arch. R. Bimba,
Arch. O. Voišnis
TRANSPORTINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Informacija apie nagrinėjamą teritoriją
Nagrinėjama teritorija yra greta Radisson BLU Hotel Lietuva, Vilniuje, Konstitucijos pr. 20. Iš šiaurinės dalies
teritoriją riboja Konstitucijos prospektas (B1 kategorija, 6 eismo juostos), iš pietinės dalies Upės gatvė (D
kategorija, 2 eismo juostos).
1 pav. Nagrinėjama teritorija

1 lentelė. Teritoriją ribojančios gatvės
Pavadinimas
Konstitucijos pr.
Upės g.

Kategorija

Atstumas tarp

Eismo juostų

B1
D

58
19-20

6
2

Važiuojamosios

Eismo intensyvumas,

26
11

2845-3560
1065-1330

Nagrinėjamoje teritorijoje be šiuo metu esančio viešbučio Radisson BLU Hotel Lietuva, planuojama statyti naują
viešbutį su konferencijų sale ir biurų pastatą.
2 lentelė. Esami ir planuojami statiniai
Statinys

Charakteringas parametras

Dydis

Automobilių stovėjimo

Radisson BLU Hotel Lietuva
Naujas viešbutis su

Kambarių sk.
Kambarių sk.
Salės plotas, m2
Naudingas plotas, m2

291
162
2046
20000

109
61
153
600
923

Naujas biurų pastatas
Viso

* Vadovaujantis Vilniaus miesto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-861
planuojamoje teritorijoje įrengiant automobilių stovėjimo vietas taikomas 0,75 koeficientas.

2. Esami transporto srautai ir eismo organizavimas
Konstitucijos prospektas. Šiuo metu Konstitucijos prospektas yra 6 eismo juostų B1 kategorijos gatvė su 2
eismo juostomis skirtomis viešajam transportui. Esamas eismo intensyvumas siekia iki 3560 aut./h abiem
kryptimis. Į planuojamą teritoriją iš Konstitucijos prospekto patekti galima 2 įvažiavimais: ties reguliuojama
sankryža su Lvovo gatve ir maždaug už 100 m esančiu įvažiavimu į aikštelę tik dešiniaisiais posūkiais.
Atsižvelgiant į gatvės kategoriją - B1 jokių papildomų įvažiavimų įrengti iš Konstitucijos prospekto nėra
galimybių dėl reikalavimų išdėstytų STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji
reikalavimai“ 6 lentelėje.
Upės gatvė. Šiuo metu upės gatvė yra 2 eismo juostų D kategorijos gatvė, kurioje eismo intensyvumas siekia iki
1400 aut./h abiem kryptimis. Gatvės važiuojamosios dalies plotis yra 11 m, todėl ji papildomai naudojama
automobilių statymu iš abiejų gatvės pusių. Upės gatvėje yra įrengtas nereguliuojamas įvažiavimas į Radisson BLU
Hotel Lietuva teritoriją. Esamas įvažiavimas yra vos už 10 metrų nuo pėsčiųjų perėjos jungiančios Baltąjį tiltą ir
VCUP.
2 pav. Eismo intensyvumo kartograma

Siekiant nustatyti planuojamos teritorijos poveikį miesto gatvių tinklui 2015 m. liepos mėn. buvo atlikti eismo
intensyvumo tyrimai vakarinio piko metu (tirtos 8 sankryžos, žr. 3 pav., 3 lentelę). Konstitucijos pr. sankryžų
apkrovimas siekia 3375 – 3600 aut./h, Lvovo g. – 930 – 1085 aut./h, Upės g. 1165 – 1435 aut./h. Detalūs
eismo
intensyvumo
duomenys
pateikti
4
pav.

3 pav. Eismo intensyvumo tyrimų vietos

3 lentelė. Eismo intensyvumo tyrimai
Nr.

Pavadinimas

Tipas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstitucijos pr. – Lvovo g.
Konstitucijos pr. – PC „Europa“
Lvovo g. – PC „Europa“
Lvovo g. – Giedraičių g.
Upės g. – VCUP 1
Upės g. – VCUP 2
Upės g. – Radisson BLU Hotel Lietuva
Upės g. - Swedbank

Reguliuojama
Reguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama

Eismo intensyvumas, aut./h
Pagrindinis
Šalutinis
Bendras
3375
3600
680
250
930
650
435
1085
1230
205
1435
1085
80
1165
1150
50
1200
1140
265
1405

4 pav. Eismo intensyvumo schemos

Išvados:
Transporto srautų tyrimai, analizė ir natūriniai eismo stebėjimai identifikavo tokius nagrinėjamos teritorijos
ypatumus:
1.

Konstitucijos prospekto pralaidumą ribojantis veiksnys yra Geležinio Vilko – Narbuto gatvių žiedas.

2.

Vakarinio piko metu nuo žiedo nusidriekusios transporto spūstys kartais pasiekia ir analizuojamas
sankryžas, bei neigiamai paveikia eismo kokybę juose. Analitiškai vertinant, sankryžų Nr. 1 ir Nr. 2
pralaidumas yra pakankamas, nors rezervas nedidelis. Sankryžų eismo kokybės lygis yra D ir C, pagal
HCM 2010 metodiką;
Kritinis manevras sankryžoje Nr. 1 yra kairysis posūkis iš Lvovo gatvės į Konstitucijos prospektą.
Formuojantis spūstims dalis transporto srauto kritinę vietą apvažiuoja nusukdami į jungiamąją vienpusio
eismo gatvę tarp Lvovo ir Kalvarijų gatvių. Spūsčių sąlygos yra trumpalaikės, jos susijusios su transporto
srautu išvykstančiu iš biurų namo. Transporto srautą galima aptarnauti modifikuojant šviesoforo fazių
trukmę, sankryžos rekonstrukcijos nebūtinos.

3.

Konstitucijos prospekto eismo kokybę didina požeminė pėsčiųjų perėja kuria piko metu praeina 740
pėsč./h. Greta esančias reguliuojamas Konstitucijos pr. sankryžas kerta tik 110 – 170 pėsč./h.

4.

Upės gatvės transportinis apkrovimas atsižvelgiant į gatvės techninius parametrus yra didelis ir
reikalauja rekonstrukcijų, siekiant užtikrinti eismo kokybę. Gatvės pralaidumą labai mažina
nereguliuojama pėsčiųjų perėja ties Baltuoju tiltu, kurią kerta apie 480 pėsč./h, greta esantis automobilių
parkavimas ir įvažiavimai į VCUP, Radisson BLU Hotel Lietuva ir Swedbank teritorijas.

3. Perspektyviniai transporto srautai ir eismo organizavimas
Perspektyviniai transporto srautai ir eismo organizavimas vertinamas atsižvelgiant į planuojamos veiklos
apimtis, prognozuojant naujai pritraukiamus transporto srautus bei jų pasiskirstymą pagal judėjimo kryptis pilnai
realizavus numatytą plėtrą. Tolimoje perspektyvoje aplinkinių gatvių tinklui ir transporto srautų persiskirstymui
poveikį turės ir svarbiausi miesto planuose numatomi susisiekimo infrastruktūros plėtros sprendiniai, tačiau
kada jie bus įgyvendinti (ir apskritai ar bus įgyvendinti) nėra aišku, todėl perspektyvinė transporto srautų analizė
atliekama vertinant esamą situaciją kartu su planuojamo objekto plėtra.
Susisiekimo sistemos analizė atlikta vakarinio piko metu atsižvelgiant į išsamių tyrimų, atliktų Vilniaus mieste,
rezultatus, kurie parodė, kad būtent vakarinio piko metu susisiekimo infrastruktūra ties tokio pobūdžio
objektais patiria didžiausią apkrovimą. Objekto generuojami transporto srautai ir jų pasiskirstymas priimti: biurams
- pagal tyrimų prie analogiškos paskirties objektų Vilniaus mieste, viešbučiams ir konferencijų salėms
– pagal užsienio šalių analogus, adaptuojant Lietuvos sąlygoms.
Transporto srautų kryptinis pasiskirstymas apskaičiuotas naudojant Vilniaus miesto transportinių rajonų
duomenis pagal gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymą, pritaikius gravitacijos modelį.

A /d2
Ti = A / d 2
∑(A / d 2 )
i

i

Ti - kelionių skaičius į planuojamą objektą iš transportinio rajono „i“;
Ai – transportinio rajono „i“ potencialas (gyventojų ir darbo vietų skaičius);
di – kelionės trukmė nuo transportinio rajono i iki planuojamo objekto;

Įvertinus nagrinėjamoje teritorijoje numatomas veiklas prognozuojama, kad ji vakarinio piko metu generuos 630
aut./h. transporto srautą, kurį sudarys 170 įvažiuojančių aut./h ir 460 išvažiuojančių aut./h. Poveikis miesto
susisiekimo sistemai analizuotas dviem variantais priklausomai nuo įvažiavimų į teritoriją išdėstymų ir transporto
priemonių
pasiskirstymo
pagal
judėjimo
kryptis.

4. Objekto transportinis aptarnavimas
Planuojamo objekto transportini aptarnavimas formuojamas įrengiant du įvažiavimus iš Konstitucijos prospekto.
Pirmasis įvažiavimas numatomas ties esama keturšale reguliuojama sankryža ties Konstitucijos prospektu,
antrasis – ties esamu įvažiavimu (greta požeminės pėsčiųjų perėjos) Konstitucijos prospekte tik dešiniaisiais
posūkiais. Automobilių stovėjimo aikšteles apjungiamos kartu su Radisson BLU Hotel Lietuva numatomos
plėtros automobilių stovėjimo aikštelėmis. Tokiu atveju suformuojami du įvažiavimai iš Konstitucijos prospekto:
vienas visomis galimomis kryptimis, o kitas tik dešiniaisiais posūkiais. Toks išvažiavimų išdėstymas leidžia
tolygiau paskirstyti transporto srautą gatvių tinkle. Prognozuojamas kryptinis transporto srautų pasiskirstymas
pateiktas 4 lentelėje ir 5 pav.
4 lentelė. Atvykstančio ir išvykstančio transporto srauto pasiskirstymas

Kryptis
1 (4)
2 (4)
3
Viso

Pavadinimas
Konstitucijos pr. vakarinė dalis
Konstitucijos pr. rytinė dalis
Lvovo g.

5 pav. Prognozuojamas transporto srautų pasiskirstymas

Transporto srauto
d56,7
li %
%
37,4 %
5,9 %
100,0 %

Transporto srautas, aut./h
Atvykstantis
Išvykstantis
80
277
80
156
10
27
170
460

Lyginamoji eismo intensyvumo analizė
Lyginamoji analizė nagrinėja kaip pasikeistų gatvių tinklo apkrovimas, realizavus planuojamo objekto plėtrą.
Paskirstant transporto srautą per 2 įvažiavimus, numatoma, kad Konstitucijos prospekte eismo intensyvumas gali
išaugti 5,0 – 9,6 %, o Lvovo ir Giedraičių gatvėse mažiau nei 5 %.
6 pav. Nagrinėjamų gatvių atkarpų schema

5 lentelė. Eismo intensyvumo pokyčiai gatvės
Nr.

Gatvė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstitucijos pr.
Konstitucijos pr.
Konstitucijos pr.
Konstitucijos pr.
Lvovo g.
Lvovo g.
Lvovo g.
Giedraičių g.

Eismo intensyvumas, aut./h
Esama būklė
Perspektyva
Pokytis, %
2980
3216
7,9%
2845
3081
8,3%
2845
2988
5,0%
3435
3766
9,6%
675
675
0,0%
860
887
3,1%
765
802
4,8%
655
682
4,1%

6 lentelė. Eismo intensyvumo pokyčiai sankryžose (žr. 3 pav.).
Eismo intensyvumas, aut./h
Nr.
Pavadinimas
Esama
Perspektyva
Pokytis, %
1.
2.
3.
4.

Konstitucijos pr. – Lvovo g.
Konstitucijos pr. – PC „Europa“
Lvovo g. – PC „Europa“
Lvovo g. – Giedraičių g.

3375
3600
930
1085

3534
3969
967
1112

4,7%
10,3%
4,0%
2,5%

Išvados
Atlikus transporto srautų analizę ir sumodeliavus perspektyvines eismo sąlygas, nustatyta, kad:
1.

Reguliuojamos sankryžos Konstitucijos prospekte (Nr. 2) pralaidumas pakankamas, todėl ji pajėgi
aptarnauti planuojamo objekto transporto srautus. Išvažiavimą reikia įrengti dviejų eismo juostų: atskira
juosta posūkiams į kairę ir atskira juosta judėjimui tiesiai ir į dešinę.

2.

Antrasis įvažiavimas iš Konstitucijos prospekto turi būti numatomas tik dešiniaisiais posūkiais.
Išvažiavimo pralaidumas pakankamas, papildomos eismo organizavimo priemonės nereikalingos.

3. Siekiant tolygiai paskirstyti transporto srautus rekomenduojama perspektyvoje įrengti papildomą
įvažiavimą

iš

Upės

gatvės.

5. Perspektyviniai miesto plėtros planai
Pagrindiniai miesto plėtros planai, galintys turėti poveikį planuojamai teritorijai:
Kernavės gatvės trasa su nauju tiltu per Neries upę (4 eismo juostos). Bendrajame plane numatyti du galimi
variantai: 1) tiltą įjungiant į J. Tumo – Vaižganto gatvę (kreivasis tilto variantas); 2) tiltą įjungiant į A. Goštauto gatvę
ties Mečetės gatve. Kernavės gatvės trasa numatyta tuneliu po Konstitucijos prospektu ir estakada per Upės gatvę
be jungiamųjų gatvių. Dėl šios priežasties jungčiai lygiagrečios gatvės esančios tarp Konstitucijos prospekto ir
Lvovo gatvių tarnaus Kernavės gatvės transporto srautų paskirstymui. Tai ypač aktualu planuojamai teritorijai,
kadangi tikėtinas papildomas reguliuojamos sankryžos Konstitucijos prospekte ties Radisson BLU Hotel Lietuva
viešbučiu apkrovimas. Prognozuojama, kad įrengus šią transportinę jungtį jos apkrovimas sieks apie 2500 aut./h
piko metu.
Greitoji viešojo transporto linija Konstitucijos prospekte. Vilniaus miesto teritorijos bendrajame plane yra
numatyta perspektyvinė moderniojo tramvajaus linija, kuri turėtų būti įrengta po 2015 metų. 2012 metais
parengtame „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiajame plane“ buvo patikslinta 2-oji greitojo
viešojo transporto linija „Ukmergė žiedas – Stoties aikštė“ kuri turėjo praeiti arba Žalgirio gatve arba Konstitucijos
prospektu. Greitojo viešojo transporto diegimas Vilniaus mieste yra stipriai politizuotas klausimas, todėl nepaisant
galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nėra jokių garantijų, kad ši viešojo transporto linija artimiausiu metu
bus realizuota.

7 pav. Perspektyviniai miesto susisiekimo sistemos plėtros planai darantys įtaką transporto
srautų persiskirstymui

Parengė: M. Noreika

