
 

 

 

ICOMOS LIETUVOS NACIONALINIO KOMITETO 
POSĖDŽIO 

 
įvykusio 2016-02-12 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose, Stiklių g. 4, 
Vilniuje 

 
PROTOKOLAS 

 
 
Dalyvavo: pirmininkė Marija Nemunienė, biuro nariai – Gediminas Rutkauskas, Dalė 
Puodžiukienė, Augis Gučas, nariai – Linas Girlevičius, Gintautas Zabiela, Rimas Grigas, 
Jonas Glemža, Gintautas Rackevičius, Viltė Janušauskaitė, Giedrė Filipavičienė, Irena 
Kliobavičiūtė, Jūratė Markevičienė, Neringa Šarkauskaitė.  
Svečiai iš Vilniaus miesto savivaldybės: Vilniaus miesto savivaldybės adminstracijos Miesto 
plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vedėja laikinai vykdanti departamento 
direktoriaus funkcijas Rūta Matonienė ir Vilniaus miesto savivaldybės adminstracijos Miesto 
plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas Darius Daunoras.  
 
Posėdžio dienotvarkėje: 
Planuojamo laikino statinio - apžvalgos rato Vilniaus  mieste  statyba, galimų statybos 
vietų aptarimas bei apžvalgos rato įtaka Vilniaus senamiesčiui - Pasaulio paveldo 
objektui. 
 
ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas gavo Vilniaus m. savivaldybės administracijos 
Miesto plėtros departamento 2015-12-29 d. raštą Nr. A51-122059 /15(3.3.4.3-EM4), kuriame 
informuojama, kad Vilniaus miesto savivaldybė nagrinėja galimybę pastatyti 60 m aukščio 
apžvalgos ratą Vilniaus mieste. Savivaldybė išnagrinėjo keturias galimas vietas – prie 
geležinkelio stoties, prie apžvalgos aikštelės Subačiaus gatvėje, prie Baltojo tilto ir prie 
prekybos centro „Akropolis". Savivaldybės nuomone, optimaliausia vieta yra geležinkelio 
stoties skveras, nes užtikrina geriausią apžvelgiamumą ir nedaro didelės įtakos Senamiesčio 
panoramoms. Prašoma ICOMOS LNK pateikti išvada dėl apžvalgos rato galimos įtakos 
Vilniaus senamiesčiui.  
 
ICOMOS LNK pirmininkė Marija Nemunienė 2016-01-03 d. savivaldybės prašymą ir jį 
lydinčią medžiagą (žiūr. priedą) elektroniniu paštu pateikė organizacijos nariams. 2016 sausio 
4–12 dienomis šiuo klausimu internetinėje erdvėje vyko narių diskusija.  
 
Posėdžio eiga: 
Pirmininkė Marija Nemunienė pristatė posėdžio dienotvarkės klausimą ir referavo  
internetinėje erdvėje išsakytas narių nuomones dėl rato reikalingumo ir galimos jo statybos 
vietos: 

Augis Gučas (2016-01-06): rato statyba Pasaulio paveldo objekto Senamiesčio 
aplinkoje absoliučiai nepriimtina. Tai  „neprotinga, neoriginali idėja,  kai yra tokios 
apžvalgos vietos, kaip Gedimino pilis, Šv. Jono varpinė ir kt.“ 
Dainius Elertas (2016-01-11): nesuteikiama Senamiesčio istorinei panoramai 
papildomų verčių, o tik dauginama vizualinės taršos; aplink gausu kitų apžvalgos vietų 
(dalis jų dar nepakankamai išnaudojamos); panašaus rato atsiradimas galėtų būti 
pateisinamas industrinėje ar modernios architektūros aplinkoje. 
Vacys Vaivada (2016-01-11) visiškai pritarė Dainiaus Elerto mintims. 
Donatas Brandišauskas (2016-01-11) pritarė Augio Gučo ir Dainiaus Elerto 
nuomonėms ir išsakytiems argumentams. 



 

 

 

Giedrė Miknevičienė (2016-01-12): apžvalgos ratas turi prasmę tik tada, kai iš jo 
matoma artima vertinga ir įdomi aplinka. Dėl to turėtų atkristi „Akropolio" ir Stoties 
rajonai. Prie apžvalgos rato būtina nemaža funkcinė erdvė susibūrimams ir 
privažiavimams, todėl vieta prie Subačiaus apžvalgos aikštelės nepriimtina. Prie Baltojo 
tilto jau susiformavo atrakcionų ir renginių vieta, senamiestis arti ir gerai matomas; 
funkciniu aspektu rato atsiradimas  šioje vietoje gal ir turėtų šiokią tokią prasmę. Ratas 
būtų jau susiformavusios aukštuminių pastatų kalvos fone, todėl panoramoms didesnio 
neigiamo poveikio neturėtų. Didžiausią abejonę kelia pats Apžvalgos rato 
reikalingumas, kai yra daug aukštų taškų  senamiesčio apžvalgai.  Investuoti tikslinga į 
patogių apžvalgos sąlygų šiose vietose sudarymą.  
Indrė Baliulytė (2016-01-12) pritarė Giedrės Miknevičienės mintims. 
Aidas Katilius (2016-01-12) Apžvalgos ratas dėl savo dydžio bus agresyvi šiukšlė 
senamiesčio apsaugos zonoje. Jį galima statyti tik prie „Akropolio", kur jis derės prie 
aplinkos ir įsirašys į panoramas. Taip pat nereikia savęs apgaudinėti dėl „laikinumo“. 
Jolita Kančienė (2016-01-12): iš pasiūlytų keturių vietų labiausiai nepriimtina aikštelė 
Subačiaus gatvėje – ratas ant kalvos taptų itin aktyvia miesto silueto ir panoramų 
dominante. Vieta prie  „Akropolio“ nesvarstytina: ji atspindi tik „Akropolio“ savininkų 
norą miesto sąskaita padidinti savo pelną. Labiausiai siūloma vieta – skveras prie 
geležinkelio stoties –  netinkama dėl socialinio rajono statuso, yra per maža, vaizdai 
pietinėje, pietrytinėje ir pietvakarinėje pusėse nereprezentuos miesto. Tinkamiausia 
vieta yra prie Baltojo tilto, aktyvaus laisvalaikio zonoje. Ji įprasmina senojo ir naujojo 
miesto jungtį (leidžia gerėtis abiejų jų vaizdais). Ratas derėtų prie Naujojo centro 
aukštybinių pastatų, o rato naktinės iliuminacijos ir atšvaitai vandenyje papuoštų visą 
krantinę. Panašiose situacijose – prie upių ar kitų vandens telkinių pristatyta ratų visame 
pasaulyje. Rato vietą turėtų parinkti Vilniaus architektūros – urbanistikos ekspertų 
taryba. ICOMOS tegali įvertinti, kiek tas laikino pobūdžio statinys pakenks 
senamiesčiui ir ar apskritai pakenks.  

 
Rūta Matonienė, Vilniaus miesto savivaldybės adminstracijos Miesto plėtros departamento 
Plėtros planavimo skyriaus vedėja laikinai vykdanti departamento direktoriaus funkcijas, 
pateikė apžvalgos rato Vilniaus mieste idėjos genezę ir savivaldybės požiūrį šiuo klausimu: 
Rato  idėją 2015 m. vasaros pabaigoje pasiūlė privataus verslo įmonė. Šiuo metu yra 5-6 
privataus verslo įmonės, kurios  norėtų dalyvauti  rato statyme ir aptarnavime (paslaugų 
teikime). 
Planuojama, kad  ratas bus laikinas, skirtas apžvalgai, o ne pramogoms,  60 m aukščio 
statinys, su visus metus veikiančiomis šildomomis ir vėdinamomis kabinomis.  
Rato statyba bus vykdoma tik privataus kapitalo, į konkurso sąlygas planuojama įtraukti 
reikalavimą dėl infrastruktūros aplink ratą sutvarkymo. Sutartį su aptarnausiančiomis ratą 
įmonėmis planuojama  sudaryti 5 metams. Projektui nepasiteisinus, ratą bus galima pašalinti 
(išmontuoti). 
Ratui vietos buvo ieškoma remiantis sekančiais kriterijais:  

- Statybos vieta turi būti teritorijoje, kuri yra Savivaldybės nuosavybė;  
- Ratas skirtas gerai Vilniaus senamiesčio ir aplink jį esančių teritorijų apžvalgai; 
- Ratas nedarys neigiamo  poveikio Pasaulio paveldo objektui – Vilniaus senamiesčiui. 

Darbo eigoje buvo pasiūlyta daug galimų vietų, tarp kurių atrinktos keturios -  prie 
geležinkelio stoties, prie apžvalgos aikštelės Subačiaus gatvėje, prie Baltojo tilto ir prie 
prekybos centro „Akropolis“.  
Buvo surinkta medžiaga apie tokio pat pobūdžio objektus Europoje (pastaba: medžiaga 
pateikta ICOMOS LNK). 



 

 

 

Iš rato matomiems vaizdams nustatyti pasitelkta drono pagalba filmuota medžiaga (pateikta 
susirinkimo metu). Vykdyta visuomenės apklausa: visuomenė rato statybai neprieštaravo. 
Išanalizavus surinktą medžiagą, savivaldybė, kaip labiausiai tinkamą vietą apžvalgos ratui 
pasirinko teritoriją (skverą) prie geležinkelio stoties. Jos nuomone, vieta lengvai pasiekiama, 
bus naujas apžvalgos taškas Senamiesčiui, "Lietuvos geležinkeliai" prie stoties planuoja 
statyti 1,5 tūkstančio automobilių vietų stovėjimo aikštelę, kuri tarnaus ir rato lankytojų 
aptarnavimui. Atvykstantys į Vilnių traukiniu ar tarpe tarp persėdimų, galės susipažinti su 
miestu vizualiai. Labai svarbus socialinis aspektas. Prie rato vykstanti veikla atgaivins stoties 
rajoną, pagerins jo socialinę terpę.   
Siekiant nustatyti šioje vietoje iškilsiančio rato poveikį Senamiesčiui buvo parengtos kelios 
panoraminės vizualizacijos – kai ratas stovi frontu į Senamiestį, kai pasuktas į jį 70 laipsniu 
kampu (vizualizacijos parodytos susirinkimo metu). 
Po pasisakymo buvo uždauti keli klausimai: 
 
Giedrė Filipavičienė klausė, ar savivaldybė domėjosi objektais (apžvalgos ratais) miestuose, 
kurie yra Pasaulio paveldo sąraše? 
Gintautas Zabiela: Kodėl Savivaldybė rūpinasi Rato reikalingumo ir poveikio tyrimais, o ne 
privatus kapitalas, kuris yra rato statybos iniciatorius ir tikisi gauti iš jo pelną? 
Dalė Puodžiukienė: ar savivaldybė domėjosi, ar apžvalgos ratai yra miestuose, kuriuose stovi 
televizijos bokštai? 
 
R.  Matonienė: Savivaldybės tyrimai rėmėsi tuo, ką rado internete. Tarp miestų, pasaulio 
paveldo objektų, yra Viena, Austrija, Santiago de Compoztela, Ispanija, Paryžius, Prancūzija. 
Privati bendrovė negali daryti tyrimus šiuo klausimu, nes statinys planuojamas savivaldybės 
teritorijoje, savivaldybė turi rūpintis miesto plėtra. Ar apžvalgos ratai statyti tuose miestuose, 
kuriuose yra televizijos bokštai, savivaldybė nesidomėjo. 
 
Pirmininkė M. Nemunienė pakvietė susirinkusius išsakyti savo nuomonę: 
 
Jūratė Markevičienė: Ratas vis tik visų pirma bus pramoginis objektas.  Todėl pasirinkta 
vieta (prie geležinkelio stoties) yra netinkama – pareikalaus nemažų investicijų siekiant 
užtikrinti lankytojų apsaugą. Ratas darys vizualinį poveikį Senamiesčiui, ypač naktį, kai švies. 
Pateiktų vizualizacijų nepakanka jam nustatyti. Neaišku kaip jis žiūrėsis gatvių panoramose. 
Siūloma dėl rato statymo pasikonsultuoti su Pasaulio paveldo centru ( Pasaulio paveldo 
centras dalyvavo svarstant aukštuminių pastatų įtaką Vilniaus senamiesčiui, taip pat diskurse 
dėl Londono rato statybos). 
 
Viltė Janušauskaitė: Palaiko vietos prie stoties idėja dėl socialinio aspekto. Jei atsiras 
papildoma trauka ir dėl to pagerės socialinė aplinka, vieta yra tinkama, ypač  nepamirštant,  
kad ratas laikinas statinys. 
 
Irena Kliobavičiūtė: Stotis yra už senamiesčio teritorijos ribų. Senamiesčio apžvalga iš šios 
vietos yra gera, taip pat bus sutvarkyta infrastruktūra. Todėl ši vieta yra tinkama. Tačiau 
neatmestina bei nagrinėtina ir vieta prie Baltojo tilto.  
 
Jonas Glemža: Geležinkelio stoties vieta kelia abejonių, nes ratas bus papildomas objektas 
senamiesčio panoramose žvelgiant  nuo Gedimino pilies ar Užupio. Žymiai geresnis Baltojo 
tilto vietos pasiūlymas. Prie „Akropolio“ vieta taip pat netinkama. 
 
Dalė Puodžiukienė: Pati rato idėja (ratas skirtas senamiesčiui apžvelgti) nėra gera, nes 
apžvalgos taškų Senamiesčiui užtenka. Tačiau jei tai neišvengiama, vieta prie stoties 



 

 

 

netinkama. Pirma,  geležinkelio stoties aikštė skirta atvykstantiems ir išvykstantiems. Gausiai 
turistų lankomas pramogų objektas apsunkins traukinių ir kitų visuomeninių transporto 
priemonių (pagrindinių šios aikštės paskirties objektų) pasiekiamumą tiems, kurie kas dieną 
jais naudojasi. Stovėjimo aikštelės, kurias ketinama įrengti, taip pat visų pirma turi tarnauti 
transporto struktūromis besinaudojantiems.  Antrą, ratas į aikštės tūrinę erdvinę struktūrą  
(užstatymą) įneš netvarkos, kuri jau dabar yra  didelė. Trečia, socialinį aspektą galima 
išspręsti sutvarkius aikštę kitom priemonėm, visai nebūtina dėl to statyti ratą.   
Vieta prie Baltojo tinkamesnė. Čia jau stovi aukštuminiai pastatai, kurie, deja, matomi 
senamiesčio gatvių panoromose. Ratas jų fone per daug taršos nepridės. Dėl konkrečios 
vietos, santykio su slėnio erdve reikia papildomų tyrimų.  
 
Gediminas Rutkauskas: Objektas išskirtinis, dėl to ir svarstome. Reikia žiūrėti atvirai, nes 
kalbame apie miesto gyvybingumą. Tai ne pramogų objektas,  nes mokėjimas grožėtis nėra 
pramoga. Stoties vieta suteikia puikų apšvietimą  senamiesčiui, nes jis yra į šiaurę nuo šio 
objekto. Vieta dinamiška, gyva ir ......patraukli komunikacijos, infrostruktūros prasme, sudaro 
galimybę pažinti, matyti ir džiaugtis.   Tuo tarpu ratas slėnyje prie Baltojo tilto perskels ten 
susiformavusią gražią erdvę pusiau ir viską sugadins. 
 
Gintautas Zabiela:  
Dabartinės virtualios technologijos leidžia apžvelgti objektus kaip tik nori. Kodėl neinama 
tokiu keliu, o statomas praeitam tūkstantmečiui būdingas statinys. Be to Senamiesčio 
apžvalgai galimų taškų yra daug ir pakankamai.  
 
Rimas Grigas: Ratas pramogų struktūros dalis, o ne profesionaliam darbui skirtas statinys. Jo 
lankytojai visų pirma bus vaikai ir turistai. Geležinkelio stoties skvero vieta netinkama, nes 
erdvė per maža, be to pramogos ir stotis  – per daug skirtingi funkciniu požiūriu objektai. (Jei 
jau darom balaganą", tai  tinkama vieta pagal senąsias tradicijas  šiam laikinam statiniui turėtų 
būti Rotušės aikštė - pajuokavimas). Gamtinis Vilniaus karkasas labai gerai matosi nuo 
Gedimino bokšto. Vieta prie Baltojo tilto senamiesčio apžvalgos atžvilgiu yra geresnė – 
senamiestis atsiveria kaip dubenyje. Taigi, Baltojo tilto vieta yra tinkamesnė. Ją reikia 
išsamiau išnagrinėti. 
 
Augis Gučas: Akivaizdu, kad žvelgiant nuo Gedimino pilies ar trijų kryžių kalno, ratas prie 
stoties bus aktyvus vizualinės taršos objektas. Stoties aikštę reikia formuoti kaip transporto 
aikštę, o ne pramogų. Kodėl savivaldybė veržiasi tvarkyti ten (pvz. Vokiečių gatvę), kur nėra 
taip būtina, o kitas vietas apleidžia... 
 
Giedrė Filipavičienė: Palaiko Augio Gučo požiūrį dėl vizualinės taršos. Poveikiui nustatyti 
būtinos vizualizacijos, atskleidžiančios, kokį poveikį ratas darys senamiesčio gatvių 
perspektyvoms. Baltojo tilto vieta kol kas labiausiai priimtina, būtina  išsamiau šį variantą  
išnagrinėti. Reikėtų likti atviriems ir kitų (naujų) vietų paieškai.  
 
R.  Matonienė (replika): darbo eigoje buvo siūloma daugiau galimų vietų, bet kol kas jos 
visos buvo atmestos. 
 
Pirmininkė M. Nemunienė, išklausius visus pasisakymus, reziumavo, kad daugumos 
nuomone vietos prie „Akropolio" ir Subačiaus apžvalgos aikštelėje netinkamos bei pasiūlė 
balsuoti už galimas laikino apžvalgos rato statybos vietas prie stoties ir Baltojo tilto. 
Balsavimo rezultatai: 

- prie geležinkelio stoties. Už - 3, prieš - 11, susilaikė – 0. 
- prie Baltojo tilto. Už - 5, prieš – 4; susilaikė – 5. 



 

 

 

 
 
 
 
Nutarta: 
 
ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, atsižvelgdamas į Vilniaus m. savivaldybės 
administracijos Miesto plėtros departamento 2015-12-29 d. rašte  Nr. A51-122059 
/15(3.3.4.3-EM4), išsakytą prašymą pateikti išvadą dėl apžvalgos rato galimos įtakos Vilniaus 
senamiesčiui nutaria: 
 

1. ICOMOS LNK nuomone, Vilniaus Senamiesčio apžvalgai vietų pakanka, todėl  
abejotinos vertės objekto statyba Pasaulio paveldo objekto Vilniaus senamiesčio 
prieigose nepageidautina.  

2. Geležinkelio stoties skvero vieta, kuri savivaldybės pasirinkta kaip optimali, 
apžvalgos rato  statybai nėra tinkama dėl to, kad: 1) žvelgiant nuo Gedimino pilies ar 
Trijų kryžių kalno, ratas bus aktyvus vizualinės taršos objektas; 2) jis taip pat bus 
matomas senamiesčio  gatvelių perspektyvose (ypač tuomet, kai bus apšviestas).  

3. Apžvalgos ratas – pramoginis objektas. Atsižvelgiant į jo funkciją, dydį ir vaizdą, 
siūlytina ratą talpinti pramogų ir verslo zonoje prie Baltojo tilto. Vizualinė 
Senamiesčio tarša, objektui stovint aukštuminių pastatų fone, padidės nežymiai. Todėl 
rekomenduojame Savivaldybės struktūroms išsamiai išnagrinėti Baltojo tilto vietos 
variantą ir pateikti visą reikalingą medžiagą, kuri leistų įvertinti Apžvalgos rato 
poveikį Pasaulio paveldo objektui – Vilniaus Senamiesčiui.    

 
 
 
ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto 
Pirmininkė Marija Nemunienė 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalė Puodžiukienė, el.p. dale.puodziukiene@gmail.com 


