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Abstract. Renovation of apartment buildings is new urban stage, based on sustainability and integrated 
regeneration of urban areas. Nevertheless, renovation still faces lack of holistic approach on both 
scientific and practical fields, while the process itself is often taken as construction rather than territorial 
development tool. It is typical for Vilnius as well: renovation is fulfilled via buildings modernization, 
leaving renewal of residential environment aside. The aim of this study – is contribute to optimization of 
renovation of apartment buildings in Vilnius city. Thesis analyses renovation process in spatial, 
statistical and practical aspects as well as its influence on urban and social processes. The paper 
proposes organization model for renewal of residential environment based on the territorial analyses of 
population, housing stock and urban processes. 
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Įvadas 

Įsibėgėjanti daugiabučių namų renovacija ir gyvenamosios aplinkos gerinimas 
(modernizacija, atnaujinimas) – naujo, ryškaus urbanistikos etapo Europoje Sąjungoje 
(toliau – ES) dalis. Į nacionalinę teisinę sistemą integruoti su energijos vartojimo 
efektyvumo didinimu susiję ES sprendimai nubrėžė naują valstybių narių, tarp jų ir 
Lietuvos, miestų erdvės vystymo kryptį. Energinis efektyvumas laikomas vienu 
pagrindinių ES klimato politikos tikslų. Išsivysčiusiose Europos šalyse apie pusę visų 
statybos darbų sudaro statinių atnaujinimas (modernizavimas) ir rekonstravimas 
(Tupėnaitė, 2010). Tai sąlygojo, jog daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas šiandien 
yra svarbiausia mūsų šalies pastatų fondo politikos kryptis. Atsižvelgus į Lietuvos pastatų 
būklę, ji yra racionali ir būtina: didžiąją dalį, net 88,2 proc., nacionalinio Lietuvos pastatų 
fondo sudaro senos (iki 1993 m.) statybos daugiabučiai namai (LR finansų ministerija, 
2014). 4/5 jų – masinės gyvenamųjų rajonų statybos sovietmečiu rezultatas, kai, siekiant 
patenkinti ženkliai išaugusį gyvenamojo ploto poreikį miestuose, buvo masiškai statomi 
standartizuoti, greitai surenkami ir mažesnių energetinių reikalavimų gyvenamųjų 
daugiabučių namų rajonai (Peras, 1958). Seni, nekokybiški ir neekonomiški daugiabučiai 
tapo opia problema tiek gyventojams, išleidžiantiems nemažą dalį savo pajamų šildymui 
(net 77,6 proc. gyventojų patirtų arba patiria didelę žalą dėl padidėjusių šildymo išlaidų),   
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tiek valstybei, siekiančiai energijos efektyvumo ir nepriklausomybės didinimo 
(Leonavičius, Genys, 2014). Norėdama išspręsti šią problemą, 2004 m. LR Vyriausybė 
priėmė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, kuria iki 2020 m. 
užsibrėžta atnaujinti 70 proc. iki 1993-iųjų pastatytų daugiabučių namų, kas apimtų 
daugiau nei 26 tūkstančius pastatų (Biekša, Jaraminienė, Martinaitis, 2011). 2016 m. 
duomenimis, visoje Lietuvoje buvo renovuoti 1593 ir renovuojama 2030 daugiabučių namų 
– tai tik 13,9 proc. šalies daugiabučių namų fondo (Būsto energijos taupymo..., 2016). 
Vykdoma renovacijos programa orientuota į gyvenamojo pastato, bet ne gyvenamosios 
aplinkos atnaujinimą, neišnaudojant viso renovacijos proceso potencialo. Atviros 
urbanistinės gyvenamosios aplinkos erdvės, kiemai, skverai ir kt., yra paliekami nuošalyje, 
nors būtent jos yra svarbiausia jungtis tarp gyvenamosios aplinkos (butą ir kiemą jungiant į 
visumą, suvokiamą kaip gyvenamąjį būstą) ir miesto urbanistinės struktūros elementų 
(Čereškevičius, 2014). Neužtikrinamas gyvenamosios aplinkos kompleksiškumas ir 
funkcionalumas (gyvenimo, darbo ir poilsio), todėl didžioji dalis daugiabučiais 
gyvenamaisiais namais užstatytų miesto erdvių nėra visavertės minėtos struktūros dalys. 

Aktualėjantys aplinkosauginiai ir tvarios plėtros aspektai paskatino ne tik 
konkrečius darbus nekilnojamojo turto rinkoje, bet ir renovacijos procesą padarė mokslinių 
tyrimų objektu. Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija mokslininkų nagrinėta iš 
įvairių pozicijų: techninių-energetinių (Ignatavičius, Zavadskas, Ustinovičius, 2017; 
Ustinovičius, Ambrasas, Alchimovienė ir kt., 2012), ekonominių (Bonzinskas, 2016), 
politinių (Building Performance Institute..., 2011; Cappelletti, Dalla Mora, Peron et al., 2015; 
Ruseckas, Kudlaitė, 2007), socialinių (Cheong, Sang, 2012; Hui, 2013; Cronhjort, le Roux, 
2014; Dagiliūtė, Luizytė, 2011; Lipnevič, 2015; Leonavičius, Genys, 2014), metodinių 
(BUUR, 2017, Ruseckas, 2009; Tupėnaitė, 2010) ir kt. Vis dėlto vieno holistinio ir 
tarpdisciplininio konkrečios teritorijos tyrimo šiuo klausimu nebuvo atlikta.  

Straipsnio tikslas – išanalizavus daugiabučių namų renovacijos proceso Vilniaus 
mieste teritorinius ypatumus pateikti siūlymus renovacijos proceso erdviniam 
optimizavimui. Tikslui įgyvendinti reikėjo: a) apžvelgti daugiabučių namų sampratą ir 
formas; b) apžvelgti daugiabučių namų renovacijos Vilniaus mieste proceso ypatumus;  
c) atskleisti socialinius ir demografinius Vilniaus miesto rajonų ypatumus; d) pagrįsti 
siūlymus daugiabučių namų renovacijos proceso Vilniaus mieste erdviniam optimizavimui.  

Straipsnio pagrindą sudaro mokslinės, teisinės ir kitos su tema susijusios literatūros 
šaltinių, antrinių statistinių duomenų analizė. Tyrimo rezultatams pateikti naudotas 
kartografavimo metodas, kuris leido vizualizuotai atskleisti nagrinėjamo objekto 
teritorinius aspektus, kokybines bei kiekybines savybes ir pokyčius. 

1. Daugiabučių namų renovacijos samprata ir formos 

Daugiabučių namų renovacija (dažnai įvardijama atnaujinimo arba modernizacijos 
terminais) nėra naujas procesas Lietuvoje, todėl yra įgavęs gana aiškias raiškos formas: 

1) dalinė renovacija; 
2) kompleksinė renovacija; 
3) kvartalinė renovacija. 
Dalinis daugiabučių namų tvarkymas šalyje pradėtas dar XX a. pabaigoje. Pasaulinio 

banko įsteigtomis apyvartinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis 1996–2003 m. buvo 
įgyvendinamas energijos taupymo būste demonstracinis projektas (30 proc. finansuotas 
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Lietuvos Respublikos lėšomis), kurio metu šalyje iš dalies, t. y. atliekant pavienių 
inžinerinių daugiabučio namo elementų: šilumos punktų ir šilumos sistemų 
modernizavimo, langų ir lauko durų keitimo ir tvarkymo darbus, atnaujinta daugiau kaip 
700 daugiabučių namų. Be to, pastarąjį dešimtmetį pačių daugiabučių namų gyventojų 
iniciatyva ir lėšomis buvo pakeista apie 60 proc. butų langų bei lauko durų, įstiklinta apie 
30 proc. balkonų ir atnaujinta daugiau nei 80 proc. šilumos punktų2. Visa tai šių 
daugiabučių namų šiluminės energijos sąnaudas sumažino 20 procentų. Žvelgiant iš 
šiandienos perspektyvų, tai didžiausią daugiabučių namų gyvenamojo fondo dalį 
paveikusi renovacijos forma.  

2004 m. Vyriausybės patvirtinta Lietuvos būsto strategija ir priimta daugiabučių 
namų modernizavimo programa (I etapas) sudarė sąlygas platesniam problemos 
sprendimo mastui ir didesniam proceso efektyvumui – pradėta kompleksinė daugiabučių 
namų modernizacija, t. y. kartu apšiltinant ir gyvenamųjų namų sienas. Įsivyravo 
visapusiškas pastato tvarkymo modelis, kai sienų apšiltinimas tapo viena esminių 
priemonių didinant daugiabučių namų energetinį efektyvumą. Didžiausia tokios 
renovacijos nauda – ekonominė, ekologinė, estetinė. Tai įtvirtinta ir šalies teisiniuose 
aktuose pateikiamose šios renovacijos formos apibrėžtyse. Lietuvos Respublikos 
įstatymuose pastatų atnaujinimas (modernizacija) apibrėžiamas kaip „statybos darbai, 
kuriais atkuriamos arba pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir 
energetinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
gaunamos energijos naudojimas“3. Teritorijų planavimo normose4 greta minėtų aspektų 
dar pridedamas ir architektūrinės išraiškos atnaujinimas. Pati sąvokos apibrėžtis nurodo, 
jog prioritetinė vykdomos politikos kryptis – energijos, visų pirma šiluminės, taupymas. 
Renovacijos projektai dažniausiai apsiriboja pastatų energetinių ir techninių savybių 
gerinimu, todėl, natūralu, nesprendžia jokių socialinės arba fizinės aplinkos kokybės 
gerinimo problemų, o proceso raiškos fragmentiškumas mažai keičia miesto erdvinę raišką, 
struktūrą bei jų vystymąsi. Tiesmukiškas ES ir tarptautinių teisinių dokumentų5, 
įtvirtinančių būtinybę siekti pastato energetinio efektyvumo, įvedimas į nacionalinį būstų 
sektorių iškreipė miestų vystymą. Urbanizuotų erdvių vystymas iš architektų ir urbanistų 
perėjo į energetikų inžinierių rankas ir neužtikrina struktūrinės ir architektūrinės kokybės 
bei yra paremtas „pigiausios kainos“ principu (Ruseckas, Kudlaitė, 2007). 

Gyvenamoji aplinka neapibrėžiama tik privačios nuosavybės ribomis, į kurias buvo 
ar yra orientuotos pastarosios renovacijos formos. Tai kolektyvinė nuosavybė, sukurta 
žmonių ir skirta jų poreikiams tenkinti – gyventi, poilsiauti bei (ar) dirbti joje. Daugelis 
šalies gyvenamųjų teritorijų neatitinka šių kriterijų, iš čia kyla esminis gyvenamosios 
aplinkos transformacijos poreikis, pereinant nuo pavienių pastatų prie visos gyvenamosios 

                                                            
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 
ir valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicinių projektų energetinio 
efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 143-5232. 
3 Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) įstatymas. Žin., 1992, Nr. 14378. 
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“. Žin., 2013,  
Nr. 76-3824. 
5 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES, 2010/31/ES, 2009/125/EB ir kt., apibrėžiančios energijos 
vartojimo efektyvumą, pastatų energetinius standartus, jų didinimo būdus ir priemones. 
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aplinkos tvarkymo. Šalies teisės aktuose6 tokia renovacijos forma apibrėžiama kaip 
kompleksinis gyvenamosios aplinkos ir inžinerinės įrangos atnaujinimas. Tai teritorijos 
vystymas (planavimas), kurio metu vyksta lokalus fizinės urbanistinės aplinkos 
performavimas ar suformavimas: atnaujinami vystomoje teritorijoje esantys gyvenamieji 
statiniai, pagerinama viešosios gyvenamosios aplinkos kokybė – sutvarkomos, 
praplečiamos arba naujai suformuojamos kiemų žaliosios zonos, sutvarkomi arba 
įrengiami smulkieji infrastruktūros objektai (vaikų žaidimų aikštelės, sporto aikštynai, 
automobilių stovėjimo aikštelės, optimizuoti pėsčiųjų ir dviračių takai), įrengiamas 
apšvietimas, vykdomas šilumos gamybos ir tiekimo sistemų modernizavimas, 
visuomeninės paskirties pastatų renovavimas ir t. t. Sėkmingai praktikoje įgyvendinta 
kvartalinė renovacija – priemonė teritorijos erdvinio vystymo krypčiai nustatyti, planavimo, 
socialinių ir inžinerinių gyvenamųjų rajonų problemoms spręsti. Vis dėlto teisiškai tokios 
kvartalinės renovacijos funkcijos nėra apibrėžtos, o pagal dabartinę sąvoką procesas 
prilyginamas kompleksinei renovacijai, traktuojant jį kaip didesnio masto statybos darbus.  

Jei kvartalinę renovaciją traktuotume kaip teritorijos vystymą, kuris šalies 
įstatymuose7 apibrėžiamas „kaip tam tikros teritorijos ekonominės, socialinės ir (ar) 
aplinkos būklės urbanistiniai kokybiniai pokyčiai“, išryškėtų proceso trūkumai tvarios 
plėtros atžvilgiu. Sėkmingas miestų vystymas galimas tik esant integruotam požiūriui. 
Įgyvendinant miesto plėtros veiksmus, reikia laikytis holistinio požiūrio – miesto ar jo 
dalių fizinio atnaujinimo priemonės turi būti derinamos tarpusavyje, jomis skatinama 
ekonominė plėtra, socialinė integracija, aplinkos apsauga, tinkamai išnaudojamas vidinis 
teritorijų potencialas ir vietinės žaliavos (Europos Komisija, 2011). Visa tai numatyta  
2014–2020 metų ES sanglaudos reglamentuose, tačiau Lietuvos teritorijų planavimo 
įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose vis dar orientuojamasi į miestų raidos teorijas – 
funkcinį zonavimą (Pakalnis, 2008). Tuo tarpu nemažai autorių (Cheong, Sang, 2012; 
Marchall, Stebe, 2010; Hui, 2013; BUUR, 2017) teigia, kad kaip tik teritorinio vieneto 
struktūros įvairovė lemia jos gyvybingumą. Miestuose turėtų būti skatinamas 
gyvenamosios aplinkos polifunkciškumas, kai būsto visuma – butas, automobilio garažas, 
poilsio erdvės, darbo vietos – nebūtų išskaidyta dideliais atstumais, pati teritorija būtų 
nedidelė, kad tarp gyventojų užsimegztų bendruomeniniai ryšiai, tačiau turėtų aiškiai 
apibrėžtas ribas (Viteikienė, 2006). Vėlgi Lietuvos kvartalinės renovacijos praktikoje 
rekonstrukcijos plotas ir ribos nėra apibrėžti. Tai sąlygoja keli veiksniai. Visų pirma 
kvartalai savaime yra skirtingo dydžio – tai „gyvenamosios vietovės urbanizuotos ar 
urbanizuojamos teritorijos struktūros elementas, kurį mažiausiai iš trijų pusių riboja 
inžinerinių komunikacijų koridoriai ar natūralūs barjerai – žemės reljefo formos, vandens 
telkiniai, želdiniai, antropogeniniai komponentai ir kt.“8, be to, renovacijos darbai nebūtinai 
turi apimti visą kvartalo plotą: Lietuvos numatyti pilotinių „Re-Block“ Vilniuje ir „Urban“ 
Šiauliuose projektų masteliai skiriasi – Vilniuje kompleksinę gyvenamosios aplinkos 
rekonstrukciją planuojama vykdyti 52 ha ploto Žirmūnų mikrorajone, Šiauliuose – 12 ha 
plote, kurią apribos įgyvendintos kompleksinės renovacijos pastatai (Jonauskis, 
Muliuolytė, 2015; Kvederytė, 2016). Taigi iš pateiktos informacijos akivaizdu, jog 
                                                            
6 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“. Žin., 2014,  
Nr. D1-7. 
7 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Žin., 2013, Nr. 76-3824. 
8 Ibid. 



Daugiabučių renovacijos Vilniaus mieste teritoriniai ypatumai 

25 

kvartalinės renovacijos koncepcija nėra visiškai išplėtota. Ją apibrėžiantis terminas nėra 
pakankamai išsamus ir stokoja socialinės ir urbanistinės dedamųjų, nepateiktos esminės 
charakteristikos. Jeigu dėl dalinės ar kompleksinės renovacijos formų klausimų nekyla – 
darbai atliekami pastato plote, tai kvartalinės renovacijos atveju reikia konkrečių mastelių 
arba procesą apibrėžiančių ribų.  

Pagrindai kvartalinei renovacijai Lietuvoje buvo padėti dar 2013 m. pradžioje, kai 
Vyriausybė patvirtino naująjį daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo 
finansinį modelį (II etapas). Jo metu 2014–2020 m. laikotarpiu planuojama pereiti prie 
kompleksinės kvartalų renovacijos praktikos, tačiau didelių pasiekimų dar nėra. Iš esmės 
prie to prisideda metodikos ar drąsių pilotinių projektų, kuriais būtų galima išbandyti 
įvairias strategijas ir vėliau jas taikyti praktikoje, stoka ir kitų valstybių patirtimi paremta 
praktika (Lietuvoje – Vokietijos patirtimi). Formuojama kvartalinės renovacijos metodika 
atsiremia į kompleksinę renovaciją, t. y. gyvenamąją aplinką numatyta tvarkyti tik 
susidarius reikiamam renovuotų daugiabučių namų skaičiui. Deja, gyventojų perkamoji 
galia neretai riboja tokios praktikos taikymą realybėje, atitinkamai, neleisdama įsibėgėti ir 
pačiam kvartalinės renovacijos procesui. Vis dėlto keliose šalies savivaldybėse sėkmingai 
įgyvendinti kompleksinės renovacijos projektai suteikia metodinės praktikos – daugiabučių 
renovacija ir aplinkos tvarkymas čia atlikti tuo pačiu metu, tačiau finansavimo metodai 
skyrėsi – Jonavoje gyvenamųjų daugiabučių namų aplinka sutvarkyta panaudojus 10 proc. 
daugiabučių renovacijai skirto finansavimo sumos, Biržuose projektas įgyvendintas 
savivaldybės lėšomis (Jonava formuoja naują..., 2014).  

Kitas svarbus kvartalinės renovacijos aspektas – urbanistinių procesų valdymas. 
Šiandien Lietuvoje miestų vystymas iš esmės priklauso nuo privačių vystytojų iniciatyvos: 
finansinių paskatų vedini naujus gyvenamuosius namus jie stato arba centrinėse miesto 
dalyse, orientuodamiesi į pasiturinčius miesto gyventojus ir didesnį pelną, arba 
periferinėse miesto dalyse, atsižvelgdami į mažesnes pajamas gaunančius gyventojus. Nors 
privačių vystytojų įgyvendinami projektai miestui suteikia erdvinės ir urbanistinės 
struktūros kokybės, tačiau jų raiška teritorijoje yra dispersiška – vidinės miestų dalys 
neretai yra aplenkiamos ir kokybinė ar kiekybinė transformacija jose nevykdoma.  
Dėl to prasideda miestų struktūros skydimas ir degradacija, kyla rizika socialinės atskirties 
didėjimui, o vietos savivaldos, neturėdamos jokių realių juridinių ir finansinių galių, 
praranda miesto plėtros valdymo ir sprendinių kokybės užtikrinimo kontrolę 
(Čereškevičius, 2011). Be to, miestų plėtra Lietuvoje vykdoma pagal sklypų (detaliuosius) 
arba visos miesto teritorijos (bendruosius) planus ir tik retais atvejais yra rengiamos miesto 
dalių raidos koncepcijos miesto daliai (Pakalnis, 2008). Sprendžiant miestų gyvenamųjų 
rajonų konversijos ir naujų apgyvendinamų teritorijų plėtros problemas, esama planavimo 
sistema nėra optimali – reikia naujo planavimo lygmens kompleksiniam gyvenamųjų 
mikrorajonų vystymui.  

Kalbant apie bet kurios rūšies renovaciją svarbu atsižvelgti ir į socialinę dedamąją. 
Galima kelti prielaidą, kad didesnio mastelio renovacijos projektų inicijavimas ir 
įgyvendinimas (kompleksinė ar kvartalinė renovacija) susiję su didesniu gyventojų 
bendruomeniškumu – tvarkant bendrą gyvenamąją aplinką, didėja narystės jausmas. 
Šiandien bendruomeniškumo stoką daugiabučių namų tvarkymo atžvilgiu žymi tiek mažas 
daugiabučių gyvenamųjų namų savininkių bendrijų skaičius, tiek paties pastatų 
atnaujinimo proceso intensyvumas. Kaip jau minėta, didžiausiais mastais pasižymi dalinė 
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renovacija, kuri išskirtinai priklauso tik nuo namų ūkių, tuo tarpu kompleksinė ir kvartalinė 
renovacija vyksta lėtai, nes čia bendruomeniškumo poreikis yra didelis. Siekiant paspartinti 
šalies urbanizuotų teritorijų rekonstrukciją, reikia skatinti bendruomenių savivaldas.  

2. Daugiabučių namų renovacijos proceso Vilniaus mieste ypatumai 

Vilnius yra pirmasis miestas Lietuvoje, dar 2004 m. patvirtinęs daugiabučių namų 
atnaujinimo programą „Atnaujink būstą – atnaujinkime miestą“, o 2006-aisiais atnaujintas ir 
pirmasis daugiabutis Žirmūnuose (Nėnius, 2016). Nuo tada praėjo jau dešimtmetis, tačiau 
nepaisant to, jog didžioji dauguma miesto daugiabučių yra renovuotinos būklės, ryškaus 
renovacijos proveržio Vilniuje nėra. Galima išskirti kelias lėto renovacijos proceso priežastis. 
Visų pirma tai akivaizdus jau minėto pilietinio aktyvumo trūkumas. Privatizavę būstus ar 
atkūrę nuosavybę, daugelis gyventojų pradėjo rūpintis tik savo butu, pamiršdami, jog 
daugiabutis, t. y. jo konstrukcijos, inžineriniai įrenginiai ir, remiantis miesto tvarkymo ir 
švaros taisyklėmis9, aplinka aplink daugiabutį, yra dalinė nuosavybė, už kurios tvarkymą 
atsakingi visi namo gyventojai. Gajus sovietinis mentalitetas – laukti, kol „kažkas“ atliks 
tvarkymo darbus, ženkliai stabdo renovacijos procesą. Tik 20 proc. daugiabučių namų 
renovacijos darbų Vilniuje buvo arba yra organizuojama pačių daugiabučių namų bendrijų. 
Be to, remiantis VšĮ „Atnaujink miestą“ duomenimis, jų administruojamuose renovuotuose 
ir renovuojamuose daugiabučiuose namuose renovacijos procesui pritariančių žmonių dalis 
siekia tik 67 proc., tai kiek daugiau minimalios ribos, kas taip pat žymi gyventojų pasyvumą 
ir menką grįžtamosios renovacijos proceso naudos supratimą. Antra, egzistuojanti namo 
gyventojų pajamų diferenciacija dar labiau apsunkina bendrų interesų derinimą – dalis 
gyventojų turi ribotus finansinius išteklius arba yra visai nemokūs (pvz., pensininkai, 
bedarbiai ir kt.) (Leonavičius, Genys, 2014).  

Tai, kad žemas gyventojų iniciatyvumas ir netolygus jų finansinis pajėgumas yra 
esminės problemos, stabdančios renovacijos procesą, įrodo ir 2013 m. Lietuvoje pradėtas 
taikyti naujas daugiabučių renovacijos modelis. Daugiau sprendimo galios suteikus 
savivaldybėms10, procesas suintensyvėjo. Beveik pusė (47,1 proc.) šiandien Vilniuje 
vykdomų daugiabučių namų renovacijos darbų atliekama už savivaldybės paimtas 
paskolas, o bendras nuo 2013 m. pradžios renovuojamų daugiabučių skaičius yra 3,3 karto 
didesnis nei nuo renovacijos proceso pradžios 2004 metais (VšĮ „Būsto energijos..., 2016). 
Pagal naująjį modelį, savivaldybės atrinko pačius energetiškai neefektyviausius 
daugiabučius ir inicijavo jų renovacijos procesą (atsižvelgdamos į galimą gyventojų 
pritarimą): 2013 m. pradžioje atrinkti 26, metų pabaigoje dar 211 skubiai renovuoti 
rekomenduojami daugiabučiai gyvenamieji namai (Vilniaus miesto savivaldybės..., 2017). 
Pagal atrinktų pastatų skaičių Vilniaus miesto savivaldybė buvo pirma tarp šalies 
didmiesčių. Didelė atrinktų pastatų imtis lėmė, kad, lyginant su kitais šalies didmiesčiais, 
Vilniuje statybos rangos darbų ir pabaigtų projektų dalys čia buvo mažiausios, atitinkamai 
29,44 proc. ir 2,12 proc. (Būsto energijos taupymo..., 2017.). Didžioji dalis kompleksinės 
renovacijos projektų susitelkusi žiedu, jungiančiu gana patrauklius miesto gyvenamuosius 
                                                            
9 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 1-326. 
10 Anksčiau paskolas renovacijai galėdavo paimti tik daugiabučių administratoriai, bendrijos arba jungtinės 
veiklos grupės, o nuo 2013-ųjų – savivaldybės paskirta įstaiga, taigi iš esmės pati savivaldybė. Nors paskola yra 
savivaldybės vardu, ją moka daugiabučio gyventojai. Tokiu renovacijos modeliu gyventojai nusiima emocinę, o ne 
tiesioginę banko paskolos naštą, tačiau taip pašalinamas gyventojus stabdantis barjeras. 
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rajonus: Naujamiestį, Žirmūnus, Antakalnį, Verkius – juose susitelkę beveik 50 proc. visų 
baigtų ir vykdomų kompleksinės renovacijos projektų, tuo tarpu tokiuose rajonuose kaip 
Karoliniškės,  Vilkpėdė,  Viršuliškės,  Pilaitė,  Fabijoniškės  ir  kt.  (1 pav.)  renovacija  nėra  

 
1 pav. Naujos statybos pastatų ir renovacijos projektų teritorinė sklaida (Šaltiniai: VšĮ „Būsto 
energijos...“, 2016; Lietuvos Respublikos teritorijos..., 2017; ArcGIS Open data..., 2017) 
Fig. 1. Dispersion of new construction and renovation projects (Sources: VšĮ „Būsto energijos...“, 2016; Lietuvos 
Respublikos teritorijos..., 2017; ArcGIS Open data..., 2017) 

aktyvi, čia vykdyti ir vykdomi pavieniai projektai. Analizuojant savivaldybės atrinktus 
skubiai renovuoti rekomenduojamus daugiabučius namus, išryškėja disproporcija tarp 
seniūnijų. Daugiausia energetiškai neefektyvių namų specialistai išskyrė Šeškinės 
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seniūnijoje (1 pav.). Renovuoti rekomenduojama devyniasdešimt septynis 1968–1985 metų 
statybos seniūnijos daugiabučius gyvenamuosius namus (tai rodo didesnį šio rajono 
daugiabučių namų nusidėvėjimą). Net 7,5 karto mažiau renovuotinų pastatų atrinkta 
Naujininkų seniūnijoje, nuo 6 iki 10 – ir taip sparčiai Vilniaus miesto kontekste 
atsinaujinančioms Naujininkų, Žirmūnų, Šnipiškių seniūnijoms bei Justiniškėms.  
Iki 5 pastatų atrinkta visose likusiose sostinės seniūnijose. 

Sprendžiant miesto urbanistinės struktūros atnaujinimo klausimus, pravartu 
apžvelgti ne tik renovacijos objektus (įvykdytus, vykdomus bei rekomenduojamus), bet ir 
teritorinius ryšius su naujais statybos darbais (1 pav.). Nuo 2013 m., kai, patvirtinus naująjį 
daugiabučių atnaujinimo modelį, prasidėjo renovacijos proveržis, iki 2016 m. pabaigos 
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje buvo pastatyti 4790 įvairios paskirties pastatai11 
(Lietuvos Respublikos teritorijos..., 2017). Absoliuti dauguma jų išsidėstę periferinėse 
miesto dalyse, kur jų koncentracija vietomis siekia 45–60 statinių hektare: Pilaitės ir 
šiaurinė Pašilaičių, rytinė ir šiaurrytinė Verkių, pietinė Naujosios Vilnios, vakarinė Panerių 
seniūnijų dalys. Tuo tarpu vidiniai miesto rajonai tokia intensyvia urbanistinės struktūros 
plėtra nepasižymi – didžiosios daugumos seniūnijų teritorijose nagrinėtu 2013–2016 m. 
laikotarpiu pastatyta mažiau nei 7,5 pastato, didesne statybos apimtimi pasižymėjo tik 
vidinės, arčiau miesto centro (Senamiesčio ir Naujamiesčio) esančios Žvėryno, Šnipiškių, 
Žirmūnų bei Antakalnio seniūnijų dalys. Čia naujos statybos koncentracija yra iki 22,5 
statinio hektare. Įdomu tai, kad renovacijos objektai ir didesnės koncentracijos naujos 
statybos židiniai (> 7,5 pastato/ha) miesto teritorijoje išsidėstę neperdengdami vienas kitų, 
išskyrus jau minėtas 4 seniūnijas. Tokią situaciją galima paaiškinti tuo, jog absoliuti 
dauguma naujos statybos pastatų yra individualūs gyvenamieji ir (arba) ūkinės paskirties, 
dėl to ir bendra jų koncentracija yra didesnė periferinėse miesto dalyse. Turimi duomenys 
lėmė, kad žemėlapyje vaizduojama visos įmanomos paskirties (gyvenamosios, 
administracinės, komercinės, visuomenės ir kt.) pastatų teritorinė sklaida, tačiau vidiniams, 
ypač centriniams, rajonams statybos darbų intensyvumas nėra būdingas.  

Gyvenamojo būsto fondas Vilniaus mieste vis dar intensyviau atsinaujina statant 
naujus gyvenamuosius namus. Nors statybos darbų apimtys yra ženkliai mažesnės, bet 
santykinai Vilnius neatsilieka nuo Vakarų miestų, kur modernizacija sudaro apie 50 proc. 
visų statybos darbų. 2014 m. duomenimis, kas antri su daugiabučiais gyvenamaisiais 
namais susiję statybos darbai Vilniuje buvo jų modernizacija (SĮ „Vilniaus planas“, 2015). 
Sėkmingai įgyvendinat II renovacijos programos etapą, renovacija turi perspektyvos tapti 
vidinės ir centrinės miesto dalių urbanistinės struktūros regeneravimo pagrindu.  

3. Socialiniai ir demografiniai renovacijos Vilniaus mieste aspektai 

Atnaujinant daugiabučių gyvenamųjų namų fondą, svarbu atsižvelgti ne tik į 
statinių fizinius ir energetinius parametrus, bet ir socialinius ir demografinius gyventojų 
pasiskirstymo miesto erdvėje aspektus. Pastatų modernizacija, ypač didesnio teritorinio 
mastelio, yra vienas iš būdų spręsti socialines urbanizuotų struktūrų problemas, todėl 
minėtų aspektų analizė yra būtina. Gyventojai yra esminė urbanizuotų struktūrų 

                                                            
11 Iš Lietuvos teritorijos M 1 : 10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazės (GDB10LT) buvo atrinkti visi 2014–
2017 m. į duomenų bazę įvesti statybos objektai, atributų lentelėje turėję atributą „pa0“, žymintį, jog statybos 
objektas – pastatas. Statinių paskirtis duomenų bazėje neįvardyta.   



Daugiabučių renovacijos Vilniaus mieste teritoriniai ypatumai 

29 

funkcionavimo dalis. Jų persiskirstymas erdvėje ir su jais susiję socialiniai bei 
demografiniai pokyčiai yra svarbi miestų vystymo problema. Todėl, kaip pabrėžia nemažai 
Lietuvos ir užsienio specialistų (Cheong, Sang, 2012; Hui, 2013; Lipnevič, 2015; 
Leonavičius, Genys, 2014), socialinė ir demografinė dedamoji turi būti svari renovacijos 
politikos dalis. 

Vilnius – didžiausias Lietuvos miestas su daugiau nei puse milijono gyventojų, kurių 
didesnė dalis gyvena daugiabučių namų rajonuose. Iš beveik 6 tūkstančių mieste esančių 
daugiabučių apie 60 proc. (apie 3500) yra senesni nei 25 metų (Nėnius, 2016). Daugeliu 
aspektų daugiabučiai gyvenamieji pastatai bei jų aplinka nebeatitinka šiuolaikinio miesto 
standartų ir gyventojų poreikių. Tokie mikrorajonai sensta ir patiria ryškias socialines 
permainas (Bardauskienė, Pakalnis, 2012; Žilys, 2013). Remiantis Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, 
vidutinis gyventojų amžius vidiniuose, arčiau centro esančiuose, miesto rajonuose (Šeškinė, 
Justiniškės, Fabijoniškės, Viršuliškės, Naujininkai ir kt.) apima 41–50 ar dar didesnį,  
51–65 metų (pvz., Karoliniškės), amžiaus intervalą. Tuo tarpu periferinėse, arčiau miesto 
išorinės ribos esančiose, dalyse (periferinės Fabijoniškių, Naujosios Vilnios, Verkių, 
Antakalnio rajonų dalys, Pilaitė) gyventojai gerokai jaunesni – vidutinis jų amžius čia siekia 
vos iki 40 metų. Taigi miesto šerdis (išskyrus „prestižinį“, patrauklų gyventi miesto centrą 
ir su juo besiribojančius rajonus, ypač Naujamiestį, kuris dėl savo patogios padėties tarp 
miesto centro ir žaliosios zonos – Vingio parko yra vienas perspektyviausių ir sparčiausiai 
besivystančių Vilniaus miesto rajonų) sensta. Visuotinių 2001 ir 2011 metų gyventojų 
surašymų duomenų analizė atskleidžia, kad didžiausias pensinio amžiaus gyventojų 
dalies, tenkančios 1 tūkst. seniūnijos gyventojų, prieaugis būdingas Karoliniškių (pokytis 
tarp 2001 ir 2011 metų surašymo duomenų – net 97,8 proc.,  Šeškinės (91,4 proc.), 
Viršuliškių (87,7 proc.), Justiniškių (72,2 proc.) bei Lazdynų (59,6 proc.) seniūnijose  
(2 pav.), mažiausias – Senamiesčiui, Naujamiesčiui bei Paneriams, kur pensinio amžiaus 
gyventojų santykinis prieaugis yra mažesnis nei 15 procentų. Iš viso Vilniaus mieste per šį 
laikotarpį pensininkų, skaičiuojant 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, padaugėjo  
13,9 asmens. Tokia amžiaus struktūros erdvinė sklaida atspindi didelį kompleksą 
problemų, kurios susijusios ne tik su paties miesto vystymo ir valdymo klausimais, bet ir jo 
gyventojų struktūros pokyčiais. Gyventojų socialinės ir demografinės struktūros teritoriniai 
pokyčiai mieste prasidėjo dar pirmaisiais nepriklausomybės metais, kai buvusios sistemos 
homogenizuota visuomenė pradėjo sparčiai diferencijuotis: labiau pasiturintys gyventojai 
pradėjo keltis į jų poreikius ir gyvenimo kokybę atitinkančius būstus miesto centre, 
privačių gyvenamųjų namų rajonuose (Leonavičius, Genys, 2014). Tačiau šiandien tokio 
judėjimo poveikis didesnis, nes aktyviai migruoja aktyviausias ir produktyviausias 
socialinis miesto sluoksnis – gyventojai iki 40 metų amžiaus. Galima išskirti dvi tai 
lemiančias priežastis:  

1. Savanoriškas gyventojų judėjimas. Aukštesnį socialinį sluoksnį užimančių 
gyventojų poreikis turėti geresnį būstą ir saugią bei poreikius tenkinančią aplinką. Galima 
įvardyti dvi tokį judėjimą sąlygojančias priežastis: 

a) Atviro plano senų miesto mikrorajonų užstatymo struktūra. Laisvo planavimo 
principais paremtas daugiabučių mikrorajonų namų išdėstymas negarantuoja 
gyventojų saugumo jausmo, jiems trūksta privatumo (Bardauskienė,  
Pakalnis, 2012). Neretai daugiabučių namų kiemai yra tranzitinės erdvės gretimų  
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2 pav. Pensinio amžiaus gyventojų pasiskirstymas Vilniaus mieste (Šaltiniai: Oficialiosios statistikos 
portalas, 2013 (1, 2), 2017; Statistikos departamentas prie..., 2004) 

Fig. 2. Distribution of pensoners in Vilnius city municipality (Sources: Oficialiosios statistikos portalas, 2013 (1, 2), 
2017; Statistikos departamentas prie.., 2004) 
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daugiabučių namų gyventojams. Tokiu būdu netenkama savo kiemo, jos 
infrastruktūros, asmeninio turto (pvz., parkuojamų automobilių) kontrolės. 
Esant dideliam žmonių „praeinamumui“, spartėja kiemo aplinkos susidėvėjimas. 
Visa tai mažina daugiabučio gyventojų interesą tvarkyti ir puoselėti kiemo 
aplinką, nes jos kokybės išsaugojimas yra labai limituotas. Tuo tarpu fiziškai 
izoliuota kiemų aplinka ir infrastruktūra yra daug patogesnė ir palankesnė 
auginti vaikus. Tai galima pagrįsti didėjančiu uždarų bendruomenių kvartalų ar 
kotedžo tipo rajonų Vilniuje atsiradimu ir populiarumu (Krupickaitė, Pociūtė, 
Peciukonytė, 2014).  

b) Butai neatitinka šiuolaikinių standartų. Daugumos sovietmečiu statytų butų 
standartinis išplanavimas pasižymi ribotomis erdvėmis – siaura virtuvė, mažos 
kvadratūros kambariai, maži tualetai ir vonios kambariai. Būstuose trūksta 
bendravimui skirtų erdvių, nes butai buvo formuojami labiau kaip poilsio tarp 
darbų erdvė, o ne šeimos būstas (Peras, 1958). Toks sovietinės šeimos gyvenimo 
modelis nebesuderinamas su šiandieniniu, ieškoma įprastų šiuolaikinio būsto 
elementų – svetainių, valgomųjų, kuriuos gali pasiūlyti naujos, į šeimas 
orientuotos statybos būstai miesto periferijose (Bardauskienė, Pakalnis, 2012).   

2. Vadinamieji „suvaržymų šablonai“ – tai bankai, kurie mažiau pasiturinčioms 
jaunoms šeimoms suteikia didesnes paskolas tik naujos statybos būstuose, už kurias būstą 
jie gali įsigyti tik miesto periferijoje esančiuose naujų gyvenamųjų namų rajonų 
daugiabučiuose (Burneika, 2007). 

Savanoriškas (dėl didesnių pajamų ir aukštesnio socialinio sluoksnio suteikiamų 
galimybių) arba dėl išorinių priežasčių („suvaržymų šablonų“) į miesto periferiją ar 
priemiesčius išsikeldami jauni miesto gyventojai lemia ir kitus neigiamus socialinius 
pokyčius daugiabučių namų rajonuose. Tyrimai (Burneika ir kt., 2017; Valatka, Burneika, 
Ubarevičienė, 2016; Žilys, 2013) rodo didėjantį socialinį kontrastas tarp daugiabučių 
mikrorajonų ir besiplečiančių priemiesčių. Daugiabučių namų mikrorajonai pasižymi 
didesne žemesnio išsilavinimo, mažesnes pajamas gaunančių (ar valstybės išlaikomų ir dėl 
to dažniau su žemesniu socialiniu sluoksniu besitapatinančių), išsiskyrusių ar nesituokusių 
gyventojų dalimi. Tuo tarpu priemiesčiuose telkiasi priešingas socialinis vilniečių sluoksnis 
– tai dažniau asmenys, turintys aukštesnį išsilavinimą, gaunantys didesnes pajamas, 
santuokoje gyvenančios, jaunos šeimos su vaikais. Taigi priemiesčiuose pamažu telkiasi 
demografinis miesto potencialas, o vidiniai mikrorajonai (išskyrus centrines miesto dalis – 
Senamiestį, Naujamiestį) stagnuoja. Tebesitęsiant tokiam gyventojų persiskirstymui (o tokią 
tendenciją žymi 2001 ir 2011 metų visuotinio gyventojų surašymo duomenys), Vilniaus 
daugiabučių rajonams gresia susidurti su rimtais socialiniais iššūkiais – galiausiai čia gali 
likti gyventi tik vyresni žmonės ir į aukštesnį socialinį sluoksnį pakilti negalintys asmenys. 
Tokių teritorijų formavimasis dar labiau mažina šių miesto dalių patrauklumą, kadangi 
socialinė aplinka yra ne mažiau būsto pasirinkimą lemiantis veiksnys nei jo fizinė aplinka.  

Kitas su gyventojų erdviniu persiskirstymu susijęs problemos aspektas – mažėjantis 
gyventojų tankumas užstatytose vidinėse miesto teritorijose: 2000 m. jis siekė 48 gyv./ha, 
tuo tarpu 2014 m. – jau tik 39 gyv./ha (SĮ „Vilniaus planas“, 2015). Mažėjant gyventojų 
koncentracijai miestų centrinėse dalyse, optimalios infrastruktūros užtikrinimas miestams 
tampa ekonomiškai sudėtingas. Pavyzdžiui, 7 kilometrų atstumu nuo miesto centro 
gyventojų tankis Vilniuje jau dabar yra žemesnis (mažiau nei 30 gyv./ha) nei reikiamas, kad 
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atsipirktų kuriama techninė ir socialinė infrastruktūra (SĮ „Vilniaus planas“, 2015). Išliekant 
aukštiems suburbanizacijos tempams, problema tik didės. Atsižvelgiant į 2001 ir 2011 metų 
visuotinio gyventojų surašymo duomenis, gyventojų skaičiaus pokytis teigiamas buvo tiek 
Vilniaus miesto, tiek rajono seniūnijose, tačiau pastarojoje jis buvo 54,5 proc. didesnis. 
Sparčiausiai gyventojų skaičius augo šiaurėje su Vilniaus miesto savivaldybe 
besiribojančiose seniūnijose: Zujūnų, Avižienių, Riešės bei Bezdonių, kur gyventojų pokytis 
per šį laikotarpį siekė daugiau nei 20 procentų. Kiek mažesnis, tačiau vis tiek didelis  
(iki 20 proc.) gyventojų prieaugis būdingas rytinėms Vilniaus rajono seniūnijoms: 
Mickūnų, Šatrininkų, Nemėžio, Rudaminos ir Juodšilių. Vilniaus miesto teritorijoje 
teigiamą gyventojų pokytį patyrė tik 4 seniūnijos ir visos jos – periferinės: Verkių, 
Pašilaičių bei Pilaitės seniūnijos, kur pokytis buvo daugiau nei 20 proc., Fabijoniškėse –  
8,5 procento. Čia pasikeitė ir gyventojų struktūra – atjaunėjo vyraujanti gyventojų amžiaus 
grupė. 2001 metų surašymo duomenimis, Pašilaičiuose daugiausia buvo 40–45 metų 
amžiaus grupės gyventojų, Pilaitėje – 35–39 metų, o 2011 metų duomenimis, minėtose 
seniūnijose jau vyravo 25–29-mečiai.  

4. Pasiūlymai Vilniaus miesto daugiabučių namų renovacijos proceso  
erdviniam  optimizavimui 

Esminė daugiabučių namų renovacijos Vilniaus mieste problema – erdvinio proceso 
suvokimo stoka. Renovacija vyksta ne siekiant sukurti kokybišką gyvenamąją erdvę, bet tik 
gerinant statinių techninę būklę. Jos objektu tampa atskiri statiniai, rečiau bendrijos, bet ne 
teritoriniai vienetai – kvartalai, mikrorajonai ir panašiai. Dėl to neišnaudojamas renovacijos 
kaip teritorijos vystymo potencialas ir neužtikrinama kompleksinė urbanizuotų teritorijų 
konversija. Tik kompleksinis požiūris į urbanistinę miesto teritorijos ir jos dalių erdvinę bei 
funkcinę sandarą12 ir proceso adaptacija prie esamos miesto urbanistinės sistemos savitumų 
užtikrina kokybišką vystymą. Akivaizdu, kad siekiant miesto vystymo tvermės, vienintelė 
taikytina renovacijos forma – kvartalinė renovacija, į ją ir turėtų būti orientuota Vilniaus 
miesto savivaldybės būsto politika, o pats procesas suvokiamas tiek vietiniu, tiek miesto 
teritorijos, tiek ir nacionalinės svarbos masteliu. Būdamas didžiausiu urbanizacijos centru 
šalyje, Vilnius turi imtis drąsių pilotinių novatoriškų investicinių sprendimų ir taip 
prisidėti prie kvartalinės renovacijos skatinimo nacionaliniu lygmeniu.  

Siūlomos keturios kompleksinės gyvenamosios aplinkos renovacijos organizavimo 
pakopos, kurias sietų informacijos rinkimo ir analizės, sprendimų modeliavimo ir 
sprendimų priėmimo dalys (3 pav.).  

Kvartalinė renovacija turi teritorinę raišką, todėl jos organizavimas turėtų vykti 
teritorinių tyrimų pagrindu per tris dedamąsias: būsto fondą, urbanistinius procesus ir 
gyventojus: 

1. Esamas būsto fondas. Pastatų energetinių parametrų gerinimas yra tarptautiniu ir 
nacionaliniu lygmenimis reglamentuotas renovacijos tikslas, todėl, akivaizdu, jis 
išlieka pirmine modernizacijos proceso iniciatyva. Analizuojant esamą būsto 
fondą reiktų išskirti renovuotinų namų koncentracijos židinius. Vilniaus miesto  

                                                            
12 „Miesto urbanistinė sandara – maršrutų  ir erdvių karkasas, kuris jungiasi lokaliai bendrame miesto ir 
išoriniame kontekste bei maršrutų ir atvirų erdvių sąsajų vienu su kitais urbanizuotoje erdvėje būdai.“ 
(Ivanauskaitė, 2015, 51 psl.). 
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3 pav. Kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo organizavimo modelis 

Fig. 3. Model of living environment renewal 

savivaldybė yra išskyrusi per du šimtus skubiai renovuoti rekomenduotinų 
gyvenamųjų namų. Kitas žingsnis – savivaldybės būsto fondo erdvinė analizė. 
Rekomenduotinų renovuoti ir savivaldybės būsto fondo teritorinė santalka – 
palankus veiksnys, siekiant pritarimo renovacijai. Savivaldybės būstas ir 
socialinis būstas (savivaldybės būsto fondo dedamosios dalys) – savivaldybei 
nuosavybės teise priklausantis būstas13, jų modernizacijos projektai gali būti 
inicijuojami be gyventojų pritarimo. Miestui priklauso daugiau nei keturi 

                                                            
13 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto 
nuomos tvarkos parašo tvirtinimo“. Žin., 2015, Nr. 1-201. 
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tūkstančiai statinių, kurių trys ketvirtadaliai – gyvenamosios paskirties: 2163 
savivaldybės būsto statuso gyvenamieji statiniai ir 848 socialiniai būstai. 

2. Urbanistiniai procesai. Optimalu kvartalinės renovacijos projektus inicijuoti naujos 
statybos kaimynystėje, taip dalį kuriamos infrastruktūros finansinės naštos 
perleidžiant privačiam sektoriui ir tuo pačiu užtikrinant urbanistinės sandaros 
išlaikymą bei infrastruktūros tąsą tarp naujos ir senos statybos. Renovacijos 
projektus galima derinti su jau planuojamomis skirtingos paskirties14 statybomis 
arba jas tikslingai inicijuoti, taip didinant teritorijos funkcinę įvairovę bei 
sprendžiant gyvenamųjų teritorijų infrastruktūros nefunkcionalumą. Teritorijoje 
numačius komercinės arba administracinės paskirties statinių statybą, gali būti 
sprendžiamas aktualus automobilių parkavimo vietų stokos ir žaliųjų erdvių 
poreikio konfliktas (Ščerbinskaitė, 2017).  
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų buvimas potencialiai 
modernizuojamose teritorijose suteiktų galimybę atsiriboti ir nuo įsivyravusios 
tausojančios renovacijos rėmų bei taikyti kitas transformacijos formas – renovacija 
didinant pastato tūrį ar, esant būtinybei, pastato(-ų) griovimas ir naujo 
gyvenamojo namo statyba, taip kuriant naujus, uždarus, labiau gyventojų 
poreikius atitinkančius gyvenamuosius kvartalus bei naujo išplanavimo būstus 
(taip pritraukiant tą gyventojų dalį, kuriai senos statybos namų butų išplanavimas 
neatitinka keliamų būsto poreikių). Dėl viso to bus sprendžiama nemažai miesto 
problemų – didinamas miesto vidinės dalies užstatymo intensyvumas, mažinama 
urbanizuotų ir galimai urbanizuojamų teritorijų erdvinė sklaida, didinamas 
gyventojų tankumas bei socialinė įvairovė ir užtikrinamas inžinerinių miesto 
infrastruktūrų efektyvumas bei ekonominis našumas. 
Renovacijos projektus derinant su naujos statybos objektais (ypač tikslingai 
inicijuotais) arba taikant naujas pastatų transformacijos formas, būtina atsižvelgti į 
teritorijos urbanistinės struktūros ypatybes: esamą užstatymo tankį, intensyvumą, 
urbanistinę kompoziciją ir kitus kokybinius bei kiekybinius parametrus, 
reglamentuotus teritorijų planavimo įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose. 

3. Socialinė, demografinė aplinka. Vis dėlto ji – tik papildomas veiksnys, padedantis 
išgryninti rekomenduotinas kvartalinės renovacijos projektų teritorijas, o ne jas 
apibrėžti. Stresinės demografinės ir socialinės teritorijos (pasižyminčios didele 
valstybės išlaikomų, fizinės pensinio amžiaus gyventojų dalimi ir pan.) negali 
būti renovacijos projektų inicijavimo pagrindu, nes tokių teritorijų gyventojai yra 
finansiškai pažeidžiami, kas potencialiai gali paveikti jų pritarimą renovacijos 
projektui ir stabdyti tokią iniciatyvą.   

Po teritorinės analizės turi būti sprendimų modeliavimas – gyventojų nuostatos ir 
poreikiai renovacijos projekto atžvilgiu. Daugiabučių namų gyventojai yra pagrindiniai 
renovacijos projektų rezultatų vartotojai bei finansuotojai (privačios nuosavybės atveju), todėl 
jų nuomonė, poreikiai ir nuostatos yra daug lemiantys. Šioje, antroje, pakopoje apsibrėžtos 
preliminarios renovacijos projekto ribos yra keičiamos atsižvelgiant į gyventojų pritarimą 
arba nepritarimą būti inicijuojamo gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projekto dalimi, todėl 
ryšys tarp sprendimų modeliavimo ir sprendimo priėmimo dalių yra grįžtamasis. 
                                                            
14 Išskyrus privačios mažaaukštės (tiksliau –  gyvenamasis 1–2 butų, gyvenamasis 1–2 butų soduose, ūkinis prie 
gyvenamojo 1–2 butų) ir pramonės bei sandėliavimo statybos objektus.  
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4 pav. Kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų teritorijos (Šaltiniai: Lietuvos 
Respublikos teritorijos..., 2017; ArcGIS Open data, 2017; SĮ „Vilniaus planas“, 2017) 
Fig. 4. Proposed areas for renewal of residential environment (Sources: Lietuvos Respublikos teritorijos..., 2017; 
ArcGIS Open data, 2017; SĮ „Vilniaus planas“, 2017) 
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Sprendimų priėmimo dalyje galutinai apibrėžiamos būsimo renovacijos projekto 
ribos (3 pakopa) ir numatomas urbanizuotų struktūrų konversijos laipsnis – 
konkretizuojamos transformacijos formos (4 pakopa). 

Parengto modelio pagrindu atlikta teritorinė Vilniaus būsto fondo analizė ir išskirti 
kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo projektų inicijavimui tinkami teritoriniai 
vienetai. Apie savivaldybės išskirtus renovuotinus daugiabučius namus suformuota 500 
metrų (atstumas nėra fiksuotas ir taikytas tik šios koncepcijos atveju) buferinė zona, ją 
perdengiant su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais statiniais bei naujausiais 
statybos objektais (imti 2015–2016 m. statybos objektai, naujesnių duomenų apie 
tebevykdomą / planuojamą vykdyti statybą panaudojimą ribojo duomenų prieinamumas), 
esančiais per 200 metrų nuo renovuotinų daugiabučių ir juos juosiančios buferinės zonos. 
Teritorinės analizės metu išryškėję koncentracijos židiniai apima 689 gyvenamosios 
paskirties statinius15 bei 46 naujos statybos objektus. Didžiausiais koncentracijos židiniais 
pasižymi Justiniškių, Šeškinės–Fabijoniškių, Žirmūnų–Šnipiškių, Žirmūnų–Antakalnio, 
Naujamiesčio, Naujininkų bei Naujosios Vilnios seniūnijos (4 pav.). Atsižvelgiant į šių 
teritorijų socialinę dedamąją, renovacijos iniciatyvos prioritetas tektų Šeškinės, Fabijoniškių 
bei Justiniškių urbanizuotoms teritorijoms, kur gyventojų amžiaus struktūra yra prasta ir 
prastėjanti, didelė socialiai remtinų gyventojų dalis, todėl regeneracija čia būtina tiek 
urbanistiniu, tiek socialiniu lygmeniu. Natūralu, jog didelio masto kvartalinės renovacijos 
projektai yra pats racionaliausias miesto urbanistinės struktūros regeneracijos variantas 
miesto urbanistinei formai išlaikyti, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
nėra finansiškai įgali užtikrinti tokių mastų statybos darbų atlikimą, ką žymi lėtas 
„Žirmūnų trikampio“ projekto įgyvendinimas. Gyventojų iniciatyvumo stoka taip pat yra 
rimtas didelių renovacijos projektų inicijavimo ir įgyvendinimo stabdis. Siūlomos 
renovacijos projektų teritorijos pasižymi didele tikslinių pastatų koncentracija ir užima 
kelias dešimtis hektarų, todėl akivaizdu, kad vien tik gyventojų iniciatyva tokio masto 
renovacijos projektai yra neįmanomi. Teritorinės analizės metu išskirtus koncentracijos 
židinius siūloma skaidyti į mažesnius teritorinius vienetus – pavienius kvartalus ar 
besiribojančias jų grupes. Toks teritorijos dalinimas leis racionaliau naudoti infrastruktūros 
išlaidas (Čereškevičius, 2014). Viename iš kompleksinei renovacijai potencialių kvartalų 
atliktos apklausos rezultatai rodo, kad gyventojai nori artimiausios gyvenamosios aplinkos 
(kiemo) kontrolės: paklausti, koks turėtų būti geras kiemas prie jų namo, nemažai 
respondentų pažymėjo, jog jis turėtų būti uždaras, saugus, prižiūrimas, su poreikius 
atitinkančia infrastruktūra, skirta tik bendrijos gyventojams (Ščerbinskaitė, 2017). Kiemai, 
turintys aiškiai apibrėžtas ribas, didintų gyventojų interesą investuoti į jų poreikius 
atitinkančios gyvenamosios aplinkos formavimą. Didesnėje teritorijoje infrastruktūros 
rengimo ir išlaikymo našta tektų savivaldybei, kuri dėl ribotų finansinių galimybių 
patenkintų tik mažą gyventojų poreikių dalį, o atsižvelgiant į gyventojų apklausos 
rezultatus, poreikis kiemo erdvių kokybei yra iš ties didelis. Taigi maži kvartalinės 
renovacijos projektai būtų optimaliausi tiek finansiniu, tiek organizaciniu aspektu. Atskirus 
kvartalinės renovacijos projektus į bendrą urbanistinę struktūrą siūloma jungti per 
infrastruktūrą (dviračių ir pėsčiųjų takai, žaliosios jungtys) ir architektūrinius sprendimus.  

                                                            
15 447 savivaldybės būstai, 55 socialiniai būstai, 237 skubiai rekomenduotini renovuoti būstai. 
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Išvados 

1. Tiek moksliniuose darbuose, tiek praktikoje daugiabučių namų renovacija stokoja 
holistinio bei tarpdisciplininio požiūrio ir juo grįstų taikomųjų darbų, kurie padėtų 
formuoti renovacijos politikos kryptis ir pasiekti didesnį renovacijos proceso 
efektyvumą Lietuvoje. 

2. Pagrindinė daugiabučių namų renovacijos Vilniaus mieste problema – erdvinio 
proceso suvokimo stoka. Renovacija traktuojama kaip statybos darbai, o ne teritorijos 
vystymo priemonė, todėl miesto struktūros atnaujinimas vyksta pastatų, bet ne 
gyvenamosios aplinkos modernizavimo pagrindu, o realūs renovacijos projektai 
pasižymi mažu intensyvumu ir tankiu bei teritorinės raiškos stoka: renovacija 
priklauso nuo konkretaus namo gyventojų ar bendrijos aktyvumo. Jau įvykdyti ir 
vykdomi renovacijos projektai mieste pasiskirstę atsitiktinai, nors šiek tiek didesnė 
koncentracija būdinga arčiau miesto centro esančiuose gyvenamuosiuose rajonuose ir 
Žirmūnuose bei Antakalnyje.  

3. Kvartalinė renovacija – tvari miesto vystymo dedamoji: atnaujinti daugiabučių namų 
rajonai pritrauktų nemažą gyventojų dalį į sovietinės statybos daugiabučių 
gyvenamųjų namų rajonus, didėtų gyventojų tankumas, dėl to mažėtų užstatytų 
miesto teritorijų erdvinė sklaida – miestas taptų labiau koncentruotas, didėtų techninės 
ir socialinės infrastruktūros efektyvumas ir ekonominis našumas bei visuomenės 
homogeniškumas, būtų užtikrinamas miesto urbanistinės formos išlaikymas. 

4. Siekdama miesto urbanistinės formos vientisumo, Vilniaus miesto savivaldybė turėtų 
orientuotis į kompleksinės gyvenamosios aplinkos atnaujinimo darbus – kvartalinę 
renovaciją, grindžiamą miesto ar jo dalių kokybine transformacija, socialinės plotmės 
atgaivinimu ir vietos charakterio išsaugojimu. 
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Summary 
Renovation of apartment buildings is new urban stage, based on sustainability and integrated 

regeneration of urban areas. It is considered as one of the most relevant objects of the European 
Union (EU) dwelling and climate policies. Process of renovation in Lithuania started in late 90’s, 
nevertheless it is still fulfilled mostly via modernization of solitary buildings which only present 
financial, environmental and economical benefits. Renewal of residential environment is left aside. It 
still faces lack of holistic approach on all scientific, political and practical fields, while the process 
itself is often taken as construction rather than territorial development tool. It is typical for Vilnius 
too. Accomplished renovation projects in city are characterized by low intensity and spatial density. 
Most of the projects are concentrated on relatively attractive residential areas – Naujamiestis, 
Žirmūnai, Antakalnis, Verkiai, meanwhile in older districts (Karoliniškės, Vilkpėdė, Viršuliškės) 
process is not intense and only several modernization projects in each are done. Negative social and 
demographic processes that Vilnius is dealing with are important causes why city is still struggling 
with renovation. Vilnius is facing suburbanization that leads to population aging and social 
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disorientation in inner city areas. Based on research apartments residential districts have relatively 
higher proportion of lower educated, lower earning (or state-dependent), divorced or unmarried 
people. Meanwhile, suburbs present opposite. Furthermore, inner districts such as Šeškinė, 
Fabijoniškės, Viršuliškės, Naujininkai already are characterized by higher average age:  41- 50 or even 
higher – 51- 61 (e.g. Karoliniškės). The peripheral parts of Vilnius are younger – the average age goes 
up to 40 years (peripheral Fabijoniškės and Pilaitė, Naujieji Verkiai, Antakalnis). Analysis of the 2001 
and 2011 population census data reveals that inner districts are also dealing with rising proportion of 
retired people per 1000 inviduals of working age. In Karoliniškės the change between the 2001 and 
2011census data was 97,8 percent, in Šeškinė - 91, 4 percent, in Viršiuliškės – 87, 7 percent, in 
Justiniškės – 72, 2 percent, in Lazdynai it was the lowest, but still reached 59,6 percent. In Senamiestis, 
Naujininkai, Paneriai the changes were less than 15 percent. So, demographic potential is 
concentrating in suburbs and peripheral parts of the city leaving inner districts less socially and 
demographically active.  

Renovation process has intensified in 2013 when new financing model was introduced. It gave 
more power for municipalities. Now almost half (47.1%) of the renovation project in Vilnius are being 
carried out for loans taken out by the municipality, and the total number of apartments renovated 
since the beginning of  2013 is 3.3 times higher compared to 2004.  

All examples discussed above highlight the importance of demographic and social aspects in 
renovation policy. Territorial distribution of residents and the subsequent social and demographic 
changes are an important issue for urban development. Block renovation can be called one of the 
ways to ensure sustainable development of the city in both, urban and social – demographic aspects: 
the renovation would attract a significant part of the population, increase population density, reduce 
the spatial distribution of built up urban areas, make the city more concentrated, increase efficiency of 
technical and social infrastructure, homogeneous society, ensure preservation of urban structure. This 
article proposes to base renovation planning on the territorial analyses of population, urban processes 
and housing stock. It offers to focus on small block renovation project with clear boundaries and close 
communities in order to maintain financial and organizational optimality. 

 


