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Aukštamiestis yra unikali Vilniaus miesto teritorija. Tanki, urbanizuota, suraikyta raiškaus gatvių 
tinklo, tačiau viduje kvartalų chaotiška ir problematiška. Nors gyvenimas Aukštamiestyje jau seniai 
verda, šis rajonas vis dar turi didelį potencialą.  
Projektas siūlo etapiškai pažvelgti į lankstų teritorijos vystymą: pradėti nuo „pareiškimų“ - meninių 
instaliacijų; įvesti judėjimo struktūrą, taikyti lanksčius erdvių pakeitimo principus didžiajai kvartalo 
daliai ir radikalesnius apleistoms ar stipriai atgyvenusioms erdvėms. 
Įrankiai – nuosavybės mainai, iškeliant viešąjį judėjimą trukdančias struktūras iš žemės lygio ant 
stogų, leidimai įsirengti privačias terasas, mainais už viešosios erdvės gerinimą ir pan. 
Negalima pamiršti ir gyvenimo kokybės – žalios erdvės, kultūra, gyvenimo poreikius tenkinančios 
gatvelės, skverai, parkas ir aikštės; paslaugos ir sportas. 
Aukštamiesčiui lemta tapti Vilniaus miesto (urbanistinės) kultūros židiniu ir tikro miestiečio namais. 
 
Miestas mieste 
Antrinis centras, kuriame slepiasi savas gyvenimas. Apgaulinga išvaizda slepia dinamiškas 
funkcijas ir įspūdžius 
URBANIZUOTAS IR TANKUS. Dėl to nuolat besikeičiantis ir aktyvus, “dūzgiantis”, gyvenantis ne 
tik ant žemės, bet ir keliais stogų lygiais. 
ATVERIANTIS SAVO VIDŲ. Kviečianti, unikali ir intriguojanti miesto dalis. 
SKIRTAS ŽMOGUI. Visi vietinių gyventojų poreikiai gali būti patenkinami čia. 
ĮSIURBIANTIS IR UŽSUKANTIS. Apgaulingai pilka išvaizda slepia dinamiškas funkcijas ir 
įspūdžius. 
TAUPUS VIETAI. DRAUGIŠKAS ŽMONĖMS. Kvartale vieta naudojama racionaliai 
Automobilių stovėjimo vietos yra koncentruotos saugyklose arba paskleistos kvartaluose tarp žalių 
erdvių. 
 
Lankstus nuosavybe 
Šiuo metu chaotiškai išdėstyti pastatai kliudo struktūriškam aplinkos sutvarkymui. Nėra įmanoma 
įrengti atvirų viešų erdvių, įvesti ašių. Lankytojams tenka eiti dideliais lankais, norint patekti į 
pageidaujamą tašką. Judėjimas yra neracionalus ir problematiškas. Tam tikrose vietose yra 
galimybė kelti aukštingumą. 
Lanksčiai “keičiant” nuosavybės vietą kvartale,  galima atverti įėjimus, alėjas, aikštes. Stogai – tai 
papildoma statybų aikštelė, vieta žaliai ir viešąjai erdvei. Nuosavybės lokacijos “mainų” pagalba 
struktūriškai  sutvarkius aplinką, sukūrus skirtingo pobūdžio erdves ir jas užpildžius funkcijomis, 
įsikuria jaukios gatvelės, skverai, alėjos ir aikštės - tikra miesto atmosfera. 
 
Žali stogai 
Malonesnis vaizdas pro langą aukštai gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms nėra vienintelis 
privalumas. Žali stogai - visokeriopą naudą miesto gyventojams teikiantis sprendimas. Nors žalio 
stogo įrengimas kelia kiek daugiau iššūkių nei neeksploatuojamas stogas, sprendimas ilguoju 
laikotarpiu atsiperka tiek vietiniams gyventojams, tiek ir visam miestui. Jie sulaiko lietaus vandenį, 
neleisdami susidaryti vietiniams patvinimams, surenka dulkes, gerina mikroklimatą ir valo orą. Čia 
sukuriama puiki terpė gamtinei įvairovei kurtis ir klestėti.  
Jų palaikoma aplinka saugo stogo apdailos ir apsaugos medžiagas nuo perdžiūvimo, 
išlaiko pastovią vidaus patalpų temperatūrą - vasarą viršutinių aukštų gyventojai gali džiaugtis 
vėsesniu, o žiemą - šiltesniu būstu. Patalpų šildymui ir vėdinimui reikia mažiau resursų. 
Sumažėjusiu triukšmu, gaivesniu oru gali džiaugtis visi.  
Negana to, žali stogai gali tapti puikia žalia erdve urbanizuotose vietovėse. Tiek viešosioms, 
nebetelpančioms žemės lygyje funkcijoms patenkinti, tiek asmeniniams hobiams. Priklausomai nuo 
stogo konstruktyvo, ant jo gali įsikurti žaidimų aikštelės, daržai, poilsio erdvės ir netgi medžiais 
apsodinti parkai. Ant stogo galima vystyti poilsio ir sporto erdves, daržininkystę, bitininkystę, įrengti 
privačius kiemus, terasas ir žaidimų aikštes. 



Žali stogai kuria geresnę gyvenimo kokybę vietiniams ir aplinkiniams gyventojams, užtikrina 
didesnę būsto vertę. 
 
Bitės mieste 
Miesto bitininkystė yra dažnas reiškinys tokiuose didmiesčiuose kaip Londonas, Niujorkas, 
Berlynas. Judėjimas įgavo pagreitį per pastarąjį dešimtmetį ir netgi miestai, kuriuose laikyti bičių 
nebuvo leidžiama, atsisakė draudimų. 
Bitės miestuose dažnai jaučiasi daug geriau, nei neurbanizuotose vietovėse. Čia jos randa 
įvairesnių augalų, yra sveikesnės. 
Miesto gyventojai taip pat jaučia savus privalumus: vietinio natūralaus medaus ir vaško produkcija 
yra lengvai prieinama, miestiečių daržų derlius gausesnis. Bitės kuria turiningą laisvalaikį, 
produktus verslui ir aplinką vaikų visapusiškam išprusimui. 
 
Miesto parkas 
Urbanizuotoje teritorijoje parkas yra ne tik žalia erdvė, bet ir bendruomenės susitikimų, aktyvaus 
laisvalaikio, bei atokvėpio vieta. Čia vyksta šventės, renginiai, per pietus aikštės užsipildo 
išalkusiais aplinkinių kvartalų darbuotojais, o vakarais vietiniai vedžioja šunis ir žaidžia su vaikais. 
Vasara nerimsta sūpynės, o žiemą netyla besileidžiančių nuo kalniuko vaikų juokas. 
 
Gyventojo kiemas 
Dalis erdvių skiriama vietiniams gyventojams - jų terasoms, pievutėms ir griliams. Kiemai yra 
miestietiškai taupūs ir kuklūs, bet nereikalaujantys daug priežiūros ir laiko - tikro miesto centro 
gyventojo kiemelis. 
Erdvės neatskiriamos tvoromis, o krūmynais, terasų peraukštėjimais, taip išlaikant atvirumą ir 
kuriant vietines bendruomenes. 
 
Pirminiai pokyčiai 
ĮĖJIMAI, ERDVĖS IR AŠYS. Kvartalas turi atverti savo turimus įėjimus ir išryškinti esamas ašis. Tai 
vieta grafikai, informacijai ir instaliacijoms. 
PAREIŠKIMAI. Šiuolaikinis ir gatvės menas geba išryškinti problematiką. Kvartale yra vietos 
pareiškimams ir pokyčiams. Tai įėjimai, apleisti pastatai, neišnaudotos erdvės.  
VEIKSMAS. Erdvę galima užpildyti ir keisti ne tik materialiomis priemonėmis. Renginiai, 
bendruomenės šventės, festivaliai, koncertai, sporto varžybos, parodos - puikus socialinis aplinkos 
keitimo įrankis. 
PAPRASTOS PRIEMONĖS. Pirminiams pokyčiams skirtos nedaug investicijų ir energijos 
reikalaujančios, bet vizualiai raiškios priemonės: šviesų instaliacijos, dažai, lengvos ir ryškios 
struktūros. 
 
Vizija 
Mišrios funkcijos, aktyvus ir miestui atviras kvartalas. Patenkinantis visus vietinio gyventojo 
poreikius, tačiau intriguojantis ir kviečiantis viso miesto gyventojus. 
 
Gyvenimas.  
Šiltas, kūrybingas ir besikeičiantis. Kaip ir kvartalas - įvairialypis, tačiau visuomet įdomus. 
 
Kultūra 
Aukšta gyvenimo ir produktų kokybė, geras dizainas, energija spinduliuojančios gatvės, skanus 
maistas ir besišypsantys gyventojai. Tai Aukštamiesčio kultūra ir įvaizdis. 
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