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1. Įžanga

Pagrindinis Vokiečių gatvės rekonstrukcijos iššūkis - 
pagarbiai įamžinti daugiasluoksnę šios vietos istoriją, 
kartu sukuriant kuo lankstesnę šiuolaikinę erdvę. 

Norint pasiekti šį tikslą, projektą galima suskirstyti į  
keturias temas:

1.1. Paveldas

Atsižvelgiant į komplikuotą šios teritorijos raidą, 
nuspręsta projektuojant daugiau dėmesio skirti karo 
metais sunaikintų istorinių miesto dalių įamžinimui. 
Buvo remiamasi šiais principais:

- Išskirti istorinių gatvių kontūrus vientisa aiškia danga 
(kartu panaudojant ir esamą gatvės grindinį).

- Išryškinti buvusių pastatų ribas ir subtiliai pažymėti 
pamatų kontūrus (pamatų vieta galėtų būti tikslinama 
atlikus archeologinius tyrinėjimus).

- Apsaugant esamus istorinius sluoksnius, naujus 
želdinius sodinti tik ten, kur nėra istorinių pastatų 
pamatų - juos koncentruojant į buvusių vidinių kiemų 
plotus.

1.2.  Pirmenybė pėstiesiems

Pėstiesiems šiame projekte teikiama daugiausiai 
dėmesio. Siekiama maksimaliai sumažinti erdvę 
naudojamą automobiliams bei skatinti pėsčiųjų ir 
dviračių transportą centrinėje miesto dalyje.

Gatvėje projektuojama vientisa sutapdinta danga su 
mažais aukščių skirtumais tarp skirtingų dviračių, 
automobilių ir pėsčiųjų srautų. Siekiama sukurti įspūdį, 
kad automobilių vairuotojai jaustųsi važiuojantys 
pėsčiųjų zona, o ne atvirkščiai. Norima išvengti 
konfliktinių situacijų atskiriant skirtingų transportų 
srautus.

1.3. Tankesnė  žaluma

Dabartinė žaliųjų erdvių sistema Vokiečių gatvėje 
yra neefektyvi: žaluma trukdo natūraliam pėsčiųjų 
judėjimui, šaknys kenkia paveldui, augalai išdėstyti 
chaotiškai.

Šis projektas siūlo sukoncentruoti žalumą į mažus, 
bet labai tankius želdinių masyvus, kurie atliktų kelias 
funkcijas: 

- atskirtų automobilių judėjimą bei parkavimą nuo 
centrinės pėsčiųjų alėjos;

- išilgai suskaidytų Vokiečių gatvę į virtinę mažesnių 
erdvių, kurios būtų naudojamos skirtingoms veikloms;

- įamžintų istorinius kvartalų kiemus dekoratyviais 
želdynais.

1.4. Universali erdvė

Vokiečių gatvė yra erdviškai išskirtina senamiesčio vieta, 
turinti potencialą tapti universaliausia viešąja erdve 
miesto centre. 

Dabartinė gatvės struktūra neleidžia išnaudoti pilno jos 
potencialo dėl chaotiškos transporto ir žaliųjų erdvių 
struktūros. Projektas stengiasi išnaudoti šią unikalią 
erdvę taip, kad ji taptų kuo universalesnė ir lengvai 
pritaikoma skirtingoms veikloms.

Mažinant automobilių infrastruktūrą bei 
perorganizuojant žaliąsias zonas suteikiama daug atviros 
ir lanksčiai pritaikomos erdvės. 
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2. Vietos istorija, viešosios 
erdvės dangos

2.1. Istorinis kontekstas 

Dabartinė Vokiečių gatvės erdvė buvo suformuota 
Stalinizmo laikotarpiu, ignoruojant II pas. karo metu 
sunaikintą senamiesčio kvartalų sistemą ir gatvių tinklą. 

Ryškiausi senamiesčio užstatymo bei erdvių sistemos 
pakitimai:

- nutraukti ryšiai tarp dabartinių Šv. Mikalojaus-Žydų 
bei  Mėsinių-M. Antokolskio gatvių, užstatant Vokiečių 
g. jungtis su Žydų ir M. Antokolskio gatvėmis nauju 
perimetriniu užstatymu.

- Sukurtas senamiesčiui nebūdingas ypač erdvus 
vidinis kiemas su vaikų darželiu šiaurinėje Vokiečių 
gatvės pusėje (neatkurti Žydų ir M. Antokolskio gatves 
formuojantys kvartalai).

- Sunaikintas ypač svarbus kultūrinis objektas - Didžioji 
sinagoga.

- Vokiečių gatvė stipriai išplatinta siekiant sukurti 
bulvarinio tipo gatvę.

Didžiosios sinagogos maketas 
(https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/pristatomi-pasiulymai-kaip-iamzinti-vilniaus-didziaja-
sinagoga/)

Statybos Vokiečių gatvėje, XX vid.
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2.2. Platesnės teritorijos tvarkymo 
rekomendacijos

Suprantama, kad dėl tokių kardinalių 
pokyčių iki šiol netyla diskusijos 
dėl Vokiečių gatvės bei jos aplinkos 
sutvarkymo.

Atsižvelgiant į komplikuotą platesnės 
teritorijos raidą, ir norint aiškiau paaiškinti 
sprendinius, projektas neapsiriboja 
pasiūlymais tik konkurso pateiktose ribose, 
tačiau pateikia rekomendacijas ir platesnei 
teritorijai.

- Remiantis UNESCO rekomendacijomis,  
nesiūloma nagrinėti buvusio užstatymo 
atkūrimo, tačiau permąstyti ir kurti 
šiuolaikiškas erdves išlaikant originalius 
istorinius elementus.

- Minimaliomis intervencijomis (buvusių 
gatvių vietose prakertant bromus) atkurti 
nutrauktus gatvių ryšius su Žydų bei 
M. Antokolskio gatvėmis. Taip siekiama 
pagerinti istorinių gatvelių integraciją 
į vientisą tinklą, kuris buvo pažeistas 
praeitame amžiuje.

- Remiantis Vilniaus senamiesčio 
nekilnojamo kultūros paveldo tvarkymo 
planu suformuoti aiškesnes ribas Žydų bei 
M. Antokolskio gatvėms.

- Neužstatyti Didžiosios sinagogos, bet jos 
teritorijoje įkurti memorialinį parką, taip 
praturtinant senamiestį kokybiška žaliąja 
rekreacine erdve ir įprasminti istorinę 
erdvinę atmintį šioje vietoje.  Šis parkas 
galėtų tapti ne tik vietine žaliąja zona, bet 
ir svarbus traukos taškas.
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Tankus augalų masyvas, skirtas formuoti erdves

Atviras jaunų medžių masyvas skirtas veikloms masyvo viduje

Išsaugomos liepos palei istorinę Vokiečių gatvę pavyzdys

- atviros, su tankiai susodintais jaunais medžiais ir 
akmens skaldos danga. Jos projektojamos vietose, kur 
tankios, nepraeinamos žaliosios zonos galėtų blokuoti 
natūralų pėsčiųjų judėjimą. Siūlomos 3 tokio tipo erdvės 
projekte. Medžiai vasarą suteiktų pavėsį, todėl po jais 
siūloma įrengti stacionarius šachmatų ar pietų staliukus.

3.3. Tvari sąveika su ekologiniais sprendiniais

Esami augalai:

Stengiamasi išsaugoti kuo daugiau esamų augalų. Jie  
tvarkomi remiantis konkurso medžiagoje duotu augalų 
esamos būklės vertinimu. Kertami tik tie medžiai, kurie 
pažymėti vertinime. 

Siekiama išsaugoti ne tik medžius, bet ir esamus 
mažesnius gyvybingus ir sveikus augalus - lanksvas, 
alyvas, riešutmedį, lizdines egles. Jie persodinami į 
numatytas žaliąsias zonas, kartu su naujais augalais.

Siūloma minimaliai atkurti buvusį linijinį mažalapių 
liepų užsodinimą. Naujus medžius sodinant tik ten, 
kur šie nesukeltų pavojaus istoriniams pamatams ir 
nesikirstų su požemine infrastruktūra.

Nauji augalai:

Sodinant naujus augalus, siūloma naudoti vietines 
rūšis, vengiant invazinių. Augalai renkami, kurie turėtų 
reikalauti minimalios priežiūros visais metų laikais, 
puikiai derėti tarpusavyje.

Naujuose formuojamuose tankiuose masyvuose 
rekomenduojama 50% augalų rušių naudoti visžalias 
pušūnų skyriaus rūšis siekiant išlaikyti žalią ir estetišką 
aplinką visais metų laikais. Suaugusių augalų dydžiai 
nuo 0,5 m iki 10 m aukščioaukščio.

Tose dalyse, kur dalinai atkuriama liepų linija, siūloma 
sodinti tokios pat rūšies liepas.

Inovatyvūs inžineriniai sprendimai:

Augalų priežiūrai siūloma naudoti inovatyviausias 
technologijas:

- Dirvožemyje integruoti dirvožemio kokybės 
matuoklius bei pogruntinę irigacinę sistemą tausoti 
vandeniui.

- kaupti ir panaudoti lietaus vandenį želdiniams laistyti.
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5. Veiklos viešojoje erdvėje bei 
jos panaudojimo scenarijai

5.1. Erdvių funkciniai tipai

Vokiečių gatvės erdvė gali būti suskaidoma į keturias 
išilgai gatvės išdėstytas zonas:

1. Automobilių eismo zona

2. Žaliųjų masyvų ir mažesnių erdvių zona

3. Centrinės pėsčiųjų alėjos zona

4. Istorinės Vokiečių gatvės zona.

5.2. Automobilių eismo zona

Šioje zonoje yra visa automobilių infrastruktūra: 
skirtingų krypčių vienpusės eismo juostos, parkingai, 
elektromobilių krovimo stotelės, neįgaliųjų stovėjimo 
vietos, lauko kavinių terasos.

Taip pat šioje zonoje išdėstyti požeminiai šiukšlių 
konteineriai. Visos logistikos ir krovos veiklos vyksta 
vidiniuose kiemuose arba ant važiuojamosios dalies.

5.3. Žaliųjų masyvų ir mažesnių erdvių zona

Ši zona tarnauja kaip buferis tarp pėsčiųjų ir automobilių  
eismo. 

Ji suskaidyta į mažesnes erdves skirtas labiau privačioms, 
sezoninėms veiklomis, tokioms kaip vasaros kavinės, 
pietavimo vietos, žaidimų (šachmatų, stalo teniso stalai) 
ir poilsio erdvės.
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5.4. Centrinės pėsčiųjų alėjos zona

Ši zona - pagrindinė viešoji erdvė, kuri skirta tik pėsčiųjų 
eismui.

Tai yra plačiausia ir atviriausia erdvė, kuri tinkama 
rengti miesto renginius, koncertus, muges, savaitgalinius 
turgelius ar kitas miestui reikalingas veiklas.

Ši erdvė stipriai padidina Vokiečių gatvės naudojimo 
galimybes, nes leidžia nebeblokuoti automobilių eismo 
renginių metu, taip stipriai palengvinant jų organizavimą.

5.5. Istorinės Vokiečių gatvės zona

Šios zonos ribos atitinka istorinės gatvės užstatymo ribas. 
Ji transformuojama iš automobilių į pėsčiųjų bei dviračių 
gatvę, stipriai išplečiant lauko kavinių erdves palei 
pietvakarinius gatvės fasadus. 

Šioje gatvėje koncentruojamas naktinės pramogos, 
kavinių ir barų veiklos, taip pat leidžiamas 
aptarnaujančiųjų transporto transporto priemonių eismas 
bei krova.

5.6. Viešosios erdvės naudojimo scenarijai 
skirtingais metų laikais

Siūloma viešoji erdvė labai universali. Ji nesunkiai 
pritaikoma tiek vasaros, tiek žiemos veikloms.

Vasaros sezono veiklos scenarijai:

- Erdvės puikiai tinkamos įvairių lauko kavinių veiklai. 
Lauko kavinėms, priklausomos  nuo pastatuote įsikūrusių 
restoranų, kavinių ir barų suteikiama daug daugiau erdvės 
palei gatvės fasadus. Nepriklausomoms vasaros kavinėms 
suteikiamos keturios zonos su visomis reikiamomis 
komunikacijomis įrenkti laikiną barą/virtuvę vasaros 
metu tarp žaliųjų zonų. 

- Centrinė pėsčiųjų alėja tinkama mugėms, 
savaitgaliniams turgeliams.

- žaliosios zonos suteikia erdvę privatesniam poilsiui ir 
susitikimams.

Žiemos sezono veiklos scenarijai:

- Centrinė alėja tinkama kalėdiniam turgui.
- Erdvėse tarp žaliųjų zonų yra galimybė įrengti 
žieminius pavilijonus įvairioms veikloms.
-Žiemos sezonu mažiau naudojamos viešosios erdvės gali 
būti panaudotos ledo skulptūrų, meno  instaliacijoms.
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Istorinės Vokiečių gatvės 
zona
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Bendras gatvės apšvietimas - esami šviestuvai

Taškinis, koncentruotas apžvietimas pagrindinėms gatvės erdvėms

Difuzinis augalų apšvietimas sukurti jaukią atmosferą

Apšvietimo schema
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