
VILNIAUS PILI Ų VALSTYBINIO KULT ŪRINIO REZERVATO
TVARKYMO PLANAS (PLANAVIMO SCHEMA) 

1. ĮVADINIAI IR BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. PLANUOJAMA TERITORIJA
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau –Rezervatas) plotas - 57,5 ha. Tvarkymo

planas (planavimo schema) ruošiamas visam rezervatui. 
Vilniaus  pilių  valstybinis  kultūrinis  rezervatas  yra  valstyb÷s  saugoma  teritorija,  įsteigta

Lietuvos  Respublikos  Seimo  1997  m.  liepos  2  d.  nutarimu  Nr.  VIII-388  „D÷l  Vilniaus  pilių
valstybinio kultūrinio rezervato steigimo“ (Žin., 1997, Nr. 66-1620; 1998, Nr. 39-1036).

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorija  yra  pačioje  Vilniaus  miesto  širdyje,
išsid÷sčiusi  ant  piliakalnių  Neries ir  Vilnios upių  santakoje.  Jos riba  eina:  šiaur÷s vakaruose T.
Vrublevskio gatve iki Vilnios tilto, T. Kosciuškos gatve iki pastato T. Kosciuškos g. 3-01 šiaur÷s
rytų gale esančios tvoros, atitveriančios „Dinamo“ stadiono (dabar – Policijos  departamento prie
VRM mokymo centro Vilniaus stadionas) teritorijos ir šaudyklų pietiniu  pakraščiu (šios atkarpos
ilgis 355 m); pasiekusi Krašto apsaugos Sukarinto padalinio  82 bataliono teritoriją, rezervato riba
eina 110 m ilgio atkarpa palei jo pietvakarių kraštą, toliau suka į šiaur÷s rytus ir už 150 m pasiekia
Olandų gatvę. Rytuose rezervato riba eina Olandų gatve iki Krivių  gatv÷s, į šiaur÷s vakarus nuo
Krivių  gatv÷s  (Krivių  ir  iš  dalies  Užupio  gatv÷s gyvenamiesiems  ir  visuomeniniams  pastatams
priklausančių sklypų šiaur÷s vakarine riba); pietvakariuose – Vilnios up÷s pasl÷niu iki p÷sčiųjų tilto
per Vilnios upę, toliau rezervato riba eina tarp Lietuvos liaudies kultūros centro pastato ir teniso
kortų,  Šventaragio  gatve  iki  T.  Vrublevskio  gatv÷s.  Rezervato  ribų  aprašyme  nurodytos  T.
Vrublevskio, T. Kosciuškos, Barboros Radvilait÷s ir  Šventaragio gatv÷s į rezervato ribas neįeina.
Rezervato ribos sutampa su šių gatvių raudonosiomis linijomis. 

1.2.  SPECIALIOJO  PLANO  VILNIAUS  PILI Ų  VALSTYBINIO  KULT ŪRINIO
REZERVATO  TVARKYMO  PLANO  (PLANAVIMO  SCHEMOS)  RENGIM O
PAGRINDAS

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato direkcijos  direktoriaus įsakymas  D÷l Vilniaus
pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) rengimo 2006 m. liepos
28 d. Nr. V-34.

1.3. PLANAVIMO TIKSLAS
Planavimo  tikslas – tvarkymo plane (planavimo  schemoje)  nustatytais sprendiniais  užtikrinti

Vilniaus pilių teritorijos ir joje esančių kultūros ir gamtos vertybių išsaugojimą.

1.4. PLANAVIMO UŽDAVINYS
Planavimo  uždavinys  –  nustatyti  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorijoje

esančių kultūros paveldo objektų ir  gamtos vertybių  apsaugos ir tvarkymo kryptis bei priemones,
Vilniaus pilių  valstybinio kultūrinio rezervato rekreacin÷s infrastruktūros kūrimo kryptis. Detaliau
planavimo uždavinys pateiktas Tvarkymo plano (planavimo schemos) planavimo darbų programoje
(užduotyje),  patvirtintoje  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  direkcijos  direktoriaus
2006-11-08 įsakymu Nr. V-46.
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1.5. SPECIALIOJO PLANO ORGANIZATORIUS
Specialiojo  plano Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato tvarkymo  plano (planavimo

schemos) rengimo organizatorius - Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

1.6. SPECIALIOJO PLANO RENGöJAS
Specialiojo  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  tvarkymo  plano  (planavimo

schemos) reng÷jas  – UAB Projektavimo  ir  restauravimo  institutas,  Universiteto g.  4, LT-01122
Vilnius.

1.7. SĄLYGOS PROJEKTAVIMUI 
1.  Vilniaus  miesto  savivaldyb÷s  administracijos  Miesto pl÷tros departamento  planavimo  sąlygos
2009  m.  rugs÷jo  04  d.  Nr.  A620-185-(2.15.1.21-MP2)  patvirtintos  direktoriausArtūro  Blotnio.
Priedai: 
1.1.Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Miesto ūkio departamento Infrastruktūros projektų
skyriaus sąlygos, 2009-09-18 Nr.3106;
1.2. Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus sąlygos 2009-09-25
Nr. A632-683 (2.3.1.9-AD13);
2. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-09-29 Nr. VR- 4.2-164;
4. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio sąlygos 2006-08-29 Nr.74.

1.8. SVARBIAUSI TEISöS AKTAI GALIOJANTYS PLANUOJAMAI TERITORIJAI
Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas yra valstyb÷s saugoma teritorija, įsteigta siekiant

išsaugoti Lietuvos valstyb÷s istorijos ir dvasin÷s kultūros centrą – Vilniaus pilis,  pilių  teritoriją ir
joje esančias kultūros ir gamtos vertybes, organizuoti jų mokslinius tyrimus, reikiamai jas tvarkyti ir
naudoti. Apsauga, tvarkymas ir pritaikymas Rezervato teritorijoje vykdomas pagal LR įstatymų ir
kitų  teisinių  aktų  nustatytus  reikalavimus  bei  Rezervato  veiklą  reglamentuojančius  juridinius
dokumentus:  Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s  2002 m.  liepos 11 d.  nutarimas  Nr.  1111 „D÷l
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato nuostatų patvirtinimo“  (Žin.,  2002, Nr. 72-3059),
Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro  2005  m.  balandžio  14  d.  įsakymas  Nr.  ĮV-145  „D÷l
Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių  patvirtinimo“ (Žin.,
2005,  Nr.  50-1675).  Taipogi,  pagal  galiojančių  planavimo  dokumentų  bei  nustatytų  reglamentų
reikalavimus:

1. BENDRŲJŲ PLANŲ - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin.,2002,
Nr.110-4852).
- Vilniaus miesto bendrasis planas (Registracijos Nr.301,
Vilniaus miesto tarybos 1998-12-18 sprendimas Nr.292).

2. SPECIALIŲJŲ PLANŲ - Vilniaus senamiesčio- kultūros paminklo apsaugos specialusis
planas (VMT, 2003-01-22, Nr.764).
- Vilniaus Arkikatedros bazilikos, Žemutin÷s ir Aukštutin÷s
pilių pastatų ir jų liekanų komplekso G205K, buv. kareivinių
statinių komplekso specialusis planas (patvirtintas 2001-09-19
KVAD direktoriaus įsakymu Nr.340).
- Vilniaus senamiesčio eismo organizavimo specialusis planas
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(Registracijos Nr.279, Vilniaus miesto valdybos 1998-05-21
sprendimas Nr.969V, Registracijos Nr.1 papildymas.
-  Savivaldyb÷s viešųjų teritorijų (gatvių raudonosios linijos)
nustatymo schema (Registracijos Nr. 1077, 2002-06-05
Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr.598).
-  Vilniaus Senamiesčio seniūnijos želdynų išvystymo schema
(Registracijos Nr. 202, 1998-02-04 Vilniaus miesto
savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr.127).
-  Energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis 
planas Senamiesčio seniūnijoje (Registracijos Nr. 1150, 2002-
07-03 Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas
Nr.638).

3. DETALIŲJŲ PLANŲ -  Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir
sklypų planas (Registracijos Nr.1, Vilniaus miesto valdybos
1996-03-23 potvarkis Nr.775V).
- Vilniaus senamiesčio - kultūros paminklo U1P detaliojo plano
žem÷s naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio planas (raidos
programa).
-  Teritorijos Katedros a. 1,4, Arsenalo g. 1,3, 3A,5,
T.Kosciuškos g. 1, 3, Barboros Radvilait÷s g.2, 6A detalaus
plano raidos programa (Registracijos Nr.1041).
-  Neries pakrančių Antakalnio – Žirmūnų rajone detalusis
planas (Registracijos Nr. 7, 1983-03-04, Vilniaus miesto
vykdomasis komitetas, dokumento Nr. 91).

4. APSAUGOS REGLAMENTŲ -  Vilniaus senamiesčio - kultūros paminklo U1P- apsaugos
reglamentas (Žin. 2004, Nr.25-774).
-  Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s – archeologin÷s vietos
tipinis apsaugos reglamentas (Žin., 2003, Nr.116-5282).
-  Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s – statinių komplekso,
ansamblio tipinis apsaugos reglamentas (Žin., 2002, Nr.13-
499).
-  Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s G205K1P - Vilniaus
Arkikatedros bazilikos apsaugos individualus pirminis
reglamentas (KPD VTP).

5. KULTŪROS VERTYBIŲ
DOSJö

-  Kultūros vertyb÷s A1960 – Vilniaus piliaviet÷s, vadinamos
Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi,
pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD VTP).
-  Kultūros vertyb÷s A1961K – Vilniaus piliakalnis, vad.
Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu su
papiliais, vad. Bekešo kalnu, Gedimino kapo kalnu ir Stalo
kalnu pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD VTP).
-  Kultūros vertyb÷ A1610K – Vilniaus senojo miesto vietos su
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priemiesčiais pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD);
-  Kultūros vertyb÷s – Vilniaus Arkikatedros bazilikos,
Žemutin÷s ir Aukštutin÷s pilių pastatų ir jų liekanų komplekso
G205 pagrindinis dosj÷ (KPC;KPD VTP).
-  Kultūros vertyb÷ G205K – Statinių komplekso Barboros
Radvilait÷s g. 4, 6 pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD VTP),
-  Kultūros vertyb÷s S825 – pastato T.Kosciuškos g. 3
pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD VTP)

1.9. SPECIALIOJO PLANO RENGIMO ETAPAI
Specialiojo  plano Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato tvarkymo  plano (planavimo

schemos)  rengimas  buvo  vykdomas  etapais  pagal  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo
įstatymo  (Žin.,  1995,  Nr.  107-2391;  2004,  Nr.  21-617)  ir  Lietuvos Respublikos  nekilnojamojo
kultūros paveldo  apsaugos  įstatymų  (Žin.,  1995,  Nr.  3-37;  2004,  Nr.  153-5571)  reikalavimus.
Parengiamasis  etapas, kurio metu sukomplektuojami turimi  duomenys apie planuojamą  teritoriją,
gaunamos sąlygos projektavimui,  parengiama  užduotis projektavimui,  geodezin÷  medžiaga ir  kt.
atliktas užsakovo iniciatyva iki konkurso projektavimui paskelbimo. 

Teritorijų  planavimo  dokumento  -  Specialiojo  plano  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio
rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) rengimo etapą sudaro šios stadijos:

• esamos būkl÷s analiz÷,
• koncepcijos rengimas,
• sprendinių konkretizavimas.

Sprendinių pasekmių vertinimo etape atliktas pasekmių vertinimas pagal projektavimo sąlygose
pateiktus reikalvimus.
Baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos:

• specialiojo plano svarstymo ir derinimo stadija,
• specialiojo plano tvirtinimo stadija.

1.10. SPECIALIOJO PLANO RENGöJAI 
• PV            architekt÷ Giedr÷ Miknevičien÷
• PDV          architekt÷  Jovita  Stakionyt÷
• PDV          inžinier÷   Adelija Bilevičien÷
• PDV          geograf÷   Dalia Bagdonait÷

1.11. KONSULTANTAI
• archeologija               Saulius Sarcevičius
• archeologija               dr. Gediminas Vaitkevičius
• archeologija               Gediminas Gendr÷nas
• architektūra -planavimas     Giedr÷ Filipavičien÷
• architektūra -planavimas     Algirdas Steponavičius 
• architektūra -planavimas     Ričardas Bitovtas
• architektūra -planavimas     Saul÷ Domanskien÷
• architektūra -planavimas     Regina Smilgevičiūt÷
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2. ESAMOS BŪKL öS ANALIZ ö

2.1. TERITORIJOS ISTORINö KULT ŪRINö VISUOMENIN ö REIKŠM ö
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorija  - tai ilgaamžis  Lietuvos valstyb÷s ir

Vilniaus miesto istorijos bei dvasin÷s kultūros centras. Čia kūr÷si Vilnius, daugybę šimtmečių buvo
Lietuvos valdovų  buvein÷,  veik÷  šalies  dvasinis,  gynybinis  ir  ūkinis  centras. Rezervato teritorija
reikšminga d÷l čia susikoncentravusio  istorinio, archeologinio, architektūrinio  paveldo, gamtos ir
urbanistikos  vertybių,  liudijančių  garsią  Lietuvos  valstyb÷s  praeitį.  Šio  paveldo  pažinimas,
išsaugojimas,  atskleidimas gyvybiškai  svarbus tiek atsikūrusios Lietuvos valstyb÷s identiteto, jos
tarptautinių pozicijų stiprinimui, tiek kiekvieno Lietuvos piliečio savimonei.
Kult ūros paveldo objektai:
        Vilniaus pilių  valstybinis kultūrinis rezervatas yra sudedamoji Vilniaus senamiesčio - kultūros  
paminklo (unikalus kodas 16073, buvęs U1P), įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sarašą, dalis.

Kultūros paminklai Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate:
• Vilniaus  piliakalnis  su  papiliais  (kompleksas,  unik.  kodas  664,  buv.  A1961  K):  vadin.

Kreivuoju kalnu, Pilkuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (unik. kodas 30357, buv. A1961 K1) su
papiliais,  vadin. Bekešo kalnu (unik. kodas 30358, buv. A1961 K2), Gedimino kapo kalnu
(unik.  kodas 4514,  buv.  A1961 K3)  ir  Stalo  kalnu  (unik.  kodas 781,  buv.  A1961 K4).
Bendras šios teritorijos plotas – 33,87 ha.

• Vilniaus  piliaviet÷  (unik.  kodas  141,  buv.  A1960)  –  vadin.  Gedimino  pilies  kalnu,
Aukštutine pilimi, Žemutine pilimi. Šios teritorijos plotas – 18,70 ha.

• Dalis Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unik. kodas 25505, buv. A1610K).
• Pilių pastatų ir jų liekanų kompleksas (unik. kodas 642, buv. G205 K), Šv. Stanislovo ir Šv.

Vladislavo arkikatedra bazilika (unik. kodas 283, buv. G205K1P), Katedros a. 1.

Valstyb÷s saugomos kultūros vertyb÷s:
• Pilių  pastatų ir  jų  liekanų  kompleksas (unik. kodas 642, buv. G205 K): Gynybinio  bokšto

liekanos,  varpin÷  (unik.  kodas 24702,  buv.  G205 K2P),  Katedros a. 2; Žemutin÷s pilies
gynybin÷s  sienos  liekanos  (unik.  k.  24703,  buv.  G205  K3P),  Arsenalo  g1,3;  Naujasis
arsenalas (unik. kodas 24704, buv. G205 K4P), Arsenalo g. 1; Rūmų liekanos (unik. kodas
24705, buv. G205 K5P), Katedros a. 3; Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos (unik. kodas
24706, buv.  G205 K6P), Arsenalo  g. 3; Pilininko  namas (unik. kodas 24707, buv.  G205
K7),  Arsenalo  g.  1;  Aukštutin÷s  pilies  gynybin÷s  sienos liekanos  (unik.  k.  24708,  buv.
G205K8P), Arsenalo  5; Vakarinio  bokšto liekanos (unik.  kodas 24709, buv. G205 K9P),
Arsenalo g. 5; Rūmų liekanos (unik. kodas 24710, buv. G205 K10P), Arsenalo g. 5; Pietinio
bokšto liekanos (unik. kodas 24711, buv. G205 K11P), Arsenalo g. 5; Katedros aikšt÷ (unik.
kodas 24712, buv. G205 K12P); 

• Statinių kompleksas Vilniaus Barboros Radvilait÷s g. 4,6 (unik. kodas 28001, buv. G390 K):
   Rūmai, vadin. Kirdiejų (unik. kodas 20762, buv. G390 K1), Oficina (unik. kodas 28002, 
   buv. G390 K2), Vežimin÷ (unik. kodas 28003, buv. G390 K3), Tvora (unik. kodas 28004,
   buv. G390 K4), Barboros Radvilait÷s g. 6.
• Pastatas (unik. kodas 27977, buv. S825), T. Kosciuškos g. 3.

Kultūros vertyb÷s įrašytos į registrą
• Trijų kryžių paminklas (unik. kodas 15776, buv. DR1332).
• Skulptūrin÷ kompozicija „Lietuviška balad÷“ (unik. kodas 20074, buv. DV3557).
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2.2.  VILNIAUS  PILI Ų  VALSTYBINIO  KULT ŪRINIO  REZERVATO  TERITORIJOS
ISTORINö ANALIZ ö

Svarbiausias  turimų  istorinių  duomenų  analiz÷s  tikslas  rengiant  Vilniaus  pilių  valstybinio
kultūrinio  rezervato specialųjį  planą  -  akcentuoti laikotarpius bei  istorinius  įvykius,  ženkliausiai
įtakojusius šios teritorijos vystymąsi ar palikusius joje ryškesnius materialius p÷dsakus, įvardinti šį
palikimą.

Bazinis šios dalies duomenų šaltinis – Rezervato direkcijos pateikta istorin÷ apybraiža, kurioje
išskirti šie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos istorin÷s raidos etapai:

2.2.1. Pagoniškasis arba Vilniaus –LDK sostin÷s kūrimosi laikotarpis (iki 1387 m.)

 
1290 - 1320 m. 1320 – 1350 m. 
O.Valionien÷. Vilniaus plano rekonstrukcijos

Kalnų  ir  upių apsaugota teritorija, ypač patogi gynybai,  turtinga geriamu vandeniu buvo puiki
vieta ankstyvajai gyvenvietei, gynybin÷ms pilims bei pagonių šventvietei kurtis. 

Pilies kalnas bene dar prieš mūsų erą buvęs piliakalniu, buvo ne tik gynybai tinkama vieta, bet ir
patogus postas kontroliuoti prekybos ir  karo kelyje buvusią  brastą per Nerį ties Vilnios žiotimis.
Literatūroje  vyrauja  nuomon÷,  kad  X -  XIII  a.  Pilies  kalne  jau  stov÷jo  medin÷  pilis,  kiemą  su
pastatais supo medin÷ siena ir pylimas. Piliakalnis  primin÷  įstrižai nupjautą kūgį, tod÷l jo forma ir
padiktavo netaisyklingą  pilies  planą.  Manoma, kad X - XII a. jos kiemas buvo apjuostas medine
siena  ir  pylimu  iš  rytų.  XIV  a.  pirmojoje  pus÷je  medin÷s  sienos  buvo  keičiamos  mūrin÷mis.
Pastačius pilį  kalne,  jo  pašlait÷je kūr÷si gyvenviet÷,  kuri,  būdama prie svarbiausių  kelių  netrukus
tapo prekybos centru. Joje jau gyveno amatininkai ir pirkliai. 

Tebevyksta  diskusija,  ar  iki  XIII  a.  vidurio  Vilnius  pl÷t÷si  vakarin÷je  ir  šiaurin÷je  kalno
pap÷d÷je,  sl÷nyje,  kurį supo Vilnia  ir  jos intakas Vingris.  XIII–XIV a. gyvenviet÷  buvo  apjuosta
žem÷s pylimais, medine aptvara ir protarpiais mūrin÷mis sienomis su bokštais. Gretimose kalvose ir
palei Vilnią taip pat susiformavo keletas gyvenviečių. Plikojo, Bekešo ir Stalo kalnų teritorijos XIII-
XIV a.  buvo  apgyvendintos.  Panašu,  kad  antrasis  miesto  gynybinis  punktas  –  Plikajame  (Trijų
kryžių  kalne)  buvusi  pilis  (vad.  Kreivąja)  su  papiliu,  tur÷jo  glaudesnį  nei  kitos  aplinkin÷s
gyvenviet÷s ryšį su kalno pilimi, nes nuo XIII a. kelias tarp jų jau buvo grindžiamas.
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Mokslininkų  grup÷,  atstovaujama  Istorijos  instituto  archeologų  teigia,  kad  Pilies  kalne  jau
pirmojoje mūsų eros tūkstantmečio pus÷je buvusi gyvenviet÷ - tai ne Vilniaus miesto pradžia, o tik
charakteringa piliakalnio gyvenviet÷. Pasak jų, Vilniaus miesto ištakų reik÷tų ieškoti Senojo arsenalo
vietoje buvusioje papilio gyvenviet÷je. Nuo XIV a. pradžios ši Gedimino kalno pap÷d÷s gyvenviet÷
pl÷t÷si pagal vandens magistralę  – Nerį,  išilgai  dabartin÷s T. Kosciuškos gatv÷s (šia kryptimi  ÷jo
kelias  į  s÷lių  žemes).  Tai atspindi  Gedimino  politiką,  kurios pagrindas  buvo amatai  ir  prekyba.
Tačiau miesto augimą šia kryptimi ribojo reljefas – labai siauras, išsitęsęs ruožas nebuvo parankus
gynybos aspektu. Be to, šiame ruože miestui augti trūko erdv÷s. 1998 m. archeologinių kasin÷jimų
metu buvo nustatyta, kad XIV a. Neries vaga buvo 20-30 metrų arčiau Senojo arsenalo. Vilnia tuo
metu tek÷jo sena vaga, t.y. juos÷ dabartinę Katedros aikštę iš rytų, pietų ir vakarų. 

Tuo pat metu dabartinio Kalnų parko, iki Antrojo pasaulinio  karo vadinto Altarija, teritorijoje
formavosi ir  kita gyvenviet÷.  Teritorija  tarp citadel÷s Pilies  kalne ir  Kreivojo  miesto dar nebuvo
atskirta dabartin÷s Vilnios vagos, žemutinio  miesto teritorija nuo Senojo arsenalo iki Sluškų rūmų
buvo vientisa.

XIV a.  trečiame  ketvirtyje,  žemutinis  miestas  perkirstas pusiau,  iškasus  naująją  (dabartinę)
Vilnios vagą. Tai leido suformuoti labai gerai įtvirtintą teritoriją  Pilies  kalno pap÷d÷je,  kuri buvo
aptverta mūrine gynybine siena. Ta žemutinio miesto dalis, kuri liko už sienos ribų (dab. Kosciuškos
gatv÷s vietoje), ÷m÷ prarasti savo reikšmę.  Vis tik gyvenimas joje niekada nebuvo nutrūkęs, tik jis
nebuvo toks aktyvus kaip kitose miesto dalyse.

Šiandien  yra  duomenų,  kad  dešiniajame  Vilnios  krante  esanti  kalvų  grup÷  (Plikojo,  Stalo,
Bekešo, Gedimino  kapo) bei  jų  sl÷niai  XIII–XIV a. buvo jau  gana tankiai  apgyventi.  Aukštutinis
miestas, kitaip dar vadinamas Kreivuoju miestu pagal Kreivąją pilį,  buvo lyg antras miesto augimo
židinys,  kurio vieta ir struktūra tęsia tipišką Lietuvai pilies-papilio gyvenviet÷s kombinaciją.  Trijų
kryžių  kalne manoma buvusi medin÷  pilis,  o jos rytų (dab. Kalnų  parko estrados vietoje) ir  pietų
pašlait÷se archeologai aptiko gana tankų medinį užstatymą.

Gedimino  laikais  jau  susiformavo  Lietuvos  sostin÷s  branduolys  -  Vilnių  sudar÷  žemutinis
miestas  Pilies  kalno  šiaurin÷je  pap÷d÷je  ir  palei  Nerį,  aukštutinis  arba  Kreivasis  miestas
dabartiniame  dešiniajame  Vilnios  krante  (  iki  Antrojo  pasaulinio  karo  teritorijoje  vadinamoje
Altarija,  o  v÷liau  -  Kalnų  parku  )  ir  tvirtov÷  -  Gedimino  pilies  kalne  bei  Šventaragio  sl÷nis
dabartin÷je Katedros aikšt÷s teritorijoje. 

Vilniaus pilių teritorija buvo ne tik politinis, bet ir religinis LDK centras, svarbiausia religinių
apeigų vieta su esminiais gamtiniais elementais: giria, pieva, Vilnios ir Neries upių santaka, upeliais,
požemin÷mis up÷mis, šaltiniais, pelke, kalnais. Pagrindinis ir reikšmingiausias Vilniaus pagoniškasis
želdynas buvo Šventaragio sl÷nis. XVI a. šaltiniai nurodo, kad jis buvęs Neries ir Vilnios santakos
teritorijoje.  Miškas  su  šventykla,  kaip  ir  visa  vieta,  apjuosta  abiejų  pilių,  buvo  pavadinta
kunigaikščio Šventaragio vardu. Šiandien vyrauja nuomon÷, kad pagoniškosios ąžuolų girait÷s buvo
Vrublevskio,  Tilto,  L.Stuokos-  Gucevičiaus,  Šventaragio,  gatvių  rajone  Gedimino  valdymo
pabaigoje, ar net Algirdo laikais. Pilies kalno pietvakarių pašlaite jau Gedimino valdymo pradžioje
tapo svarbia teritorija, kurioje v÷liau buvo pastatyta Vilniaus katedra ir Žemutin÷ pilis. 

Šiame laikotarpyje:
• Gedimino kalne jau stov÷jo medin÷ pilis (X-XII a.), o jo pap÷d÷je buvo ankstyviausioji

gyvenviet÷;
• Gyvenviet÷ vyst÷si pagal Neries upę, po to gretimose kalvose (Plikojo, Bekešo ir Stalo). 
• XIII-XIV a. Plikajame (Trijų kryžių) kalne buvusi Kreivoji pilis;
• XIV a. pab. iškasta nauja Vilnios vaga padalijo miestą į dvi dalis.
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2.2.2. XIVa. pab.– XVa. pr. laikotarpis 

   
J.Ochmanskis, 1390 m. planas O.Valionien÷, XIV-XV a. Vilniaus plano rekonstrukcija

Teritorijos kultūrinio  kraštovaizdžio raida po 1387 m. Lietuvos krikšto pasuka Europos pilių  ir
miestų raidai charakteringa kryptimi su būdingais krikščioniškai kultūrai urbanistiniais akcentais bei
želdynų  kūrimo  principais. Šiame  laikotarpyje  susiformavo  charakteringas  viduramžių  miestams
Vilniaus Aukštutin÷s ir  Žemutin÷s pilių  gynybinis  kompleksas.  Visą  teritoriją,  primenančią  salą,
juos÷  naujoji  (manoma  iškasta  XIV a.  pabaigoje)  ir  senoji  Vilnios  vagos bei  Neris.  Šį  miesto
branduolį iš pietų ir  vakarų supusi tikroji Vilnios vaga tek÷jo  dabartin÷mis Barboros Radvilait÷s,
Šventaragio,  T.  Vrublevskio  gatv÷mis  ir  pasiekusi  Arsenalo  gatvę  įtek÷jo  į  Nerį.  XIV  a.  pab.
dabartin÷je  Katedros aikšt÷je  susiformavo Vilniaus  vyskupijai  priklausančių  pastatų kompleksas,
kuris  už÷m÷  visą  mūro  siena  aptvertos Žemutin÷s  pilies  teritorijos  vakarinę  dalį.  Jam priklaus÷
katedra ir varpin÷, vyskupų rūmai (į pietvakarius nuo katedros), kapitulos narių bei vikarų namai ir
ūkiniai pastatai (į šiaur÷s vakarus nuo katedros).

Iš salos, kurios viduje vyst÷si savita urbanistin÷  struktūra su pilių  kiemais,  gatv÷mis,  sodais,
didikų dvareliais,  amatininkų dirbtuv÷mis,  malūnais, kanalais, tvenkiniais ir pan., per Vilnią  buvo
nutiesti trys pagrindiniai  tiltai.  Per šiuos tiltus ÷ję  keliai nul÷m÷  aplink pilį augusio miesto plano
pagrindą. Tiltu į vakarus nuo pilies ÷jo  kelias link brastos per Nerį ir  toliau į Šiaur÷s Lietuvą bei
Kuršą.  Tiltu per  naująją  Vilnios šaką  ÷jo  kelias  į Antakalnį  bei  Rusios miestus.  Pietin÷je  salos
pus÷je buvo trečiasis tiltas, kuris per augančio  miesto antrąjį branduolį - dabartinę  Rotuš÷s aikštę
ved÷  į  Žemaitiją,  Pietų  Lietuvą,  Lenkiją,  kai  kuriuos  Rusios  miestus.  Šis  pietinis  kelias  virtęs
pagrindine  Senamiesčio  ašimi  jung÷  reprezentacinius  žemutin÷s  pilies  pastatus,  pirmąją  turgaus
aikštę prie 1387 m. prad÷tos statyti Šv. Jonų bažnyčios, Rotuš÷s aikštę bei Medininkų vartus ir ved÷
link Lenkijos žemių bei Krokuvos, virsdamas Lietuvos ir Lenkijos sostines jungiančia trasa. 

Svarbiausias gotikos laikotarpio reliktas – Pilies kalne XIV a. II pus÷je ir XV a. pradžioje jau
klest÷jusi mūrin÷ pilis. Po 1419 m. gaisro Aukštutin÷ pilis Vytauto iniciatyva atstatyta ir tobulinta.
Gynybin÷se jos sienose buvo 3 bokštai. Kieme stov÷jo rūmai, Šv. Martyno koplyčia ir kiti pastatai. 
Šiame laikotarpyje sparčiai buvo užstatoma ir Žemutin÷s pilies teritorija. Šios pilies siena leidosi nuo
Aukštutin÷s pilies pietinio šlaito, siek÷ Pilies gatvę, juos÷ dabartinę Katedros aikštę ir  už katedros
varpin÷s ÷jo link Neries, jos nepasiekusi suko į rytus; rytuose, nepriart÷jusi prie Vilnios, jung÷si su
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Aukštutin÷s pilies sienomis. Trečioji,  medin÷,  Kreivoji pilis  sunaikinta 1390 m. kryžiuočių puolimo
metu. Ji nebuvo daugiau atstatyta.

Šiame  laikotarpyje  susiformavo  viduramžių  miestams  charakteringas  Vilniaus  Aukštutin÷s  ir
Žemutin÷s pilių gynybinis kompleksas:

• Visą teritoriją, primenančią salą, juos÷ naujoji ir senoji Vilnios vagos bei Neris;
• Iš salos per Vilnią buvo nutiesti trys pagrindiniai tiltai, nuo kurių ÷jo keliai link Šiaur÷s

Lietuvos  bei  Kuršo,  per  Antakalnį  į  Rusios  miestus,  pietuose  link  Lenkijos  žemių  bei
Krokuvos;

• Salos viduje vyst÷si savita urbanistin÷ struktūra su pilių kiemais, gatv÷mis, sodais, didikų
dvareliais, amatininkų dirbtuv÷mis, malūnais, kanalais, tvenkiniais ir pan.;

• Dabartin÷je  Katedros  aikšt÷je  susiformavo  Vilniaus  vyskupijai  priklausančių  pastatų
kompleksas;

• Pilies kalne XIV a. II pus÷je ir XV a. pradžioje jau stov÷jo mūrin÷ pilis;
• Medin÷,  Kreivoji  pilis  sunaikinta  1390 m.  kryžiuočių  puolimo metu.  Ji  nebuvo daugiau

atstatyta.

2.2.3. XV a. vid. – XVI a. pr. laikotarpis
Vilniaus Žemutin÷s pilies  teritorijoje  ir  jos aplinkoje prad÷ta daugiau statyti valdant Lietuvos

didžiajam  kunigaikščiui  Aleksandrui  (1492–1506).  V÷liau  tapęs  Lenkijos  karaliumi  (1501),
Aleksandras perk÷l÷ savo rezidenciją iš Aukštutin÷s į Žemutinę pilį,  kurios pastatų stilistika gal÷jo
priminti  Vilniaus  Šv.  Onos bažnyčios  bei  jo  brolių  – Čekijos  ir  Vengrijos  karaliaus  Vladislovo
Jogailaičio (1471/1490–1516) bei Lenkijos karaliaus Jono Albrechto (1492–1506) – Prahos Hrado ir
Krokuvos Vavelio rezidencijų v÷lyvosios gotikos formas.

Aleksandro  Jogailaičio  iniciatyva  Vilnius  1503-1522 m.  apjuostas gynybine  siena,  tur÷jusia
apsaugoti nuo totorių antpuolių bei paraku šaunamųjų ginklų. Tai dar labiau sustiprino miesto ir pilių
teritorijos gynybinius saitus ir apjung÷ į vieningą, siena apjuostą viduramžišką urbanistinę struktūrą,
kurios  fragmentai  išliko  iki  mūsų  dienų.  Miesto  gynybin÷  siena  nebuvo  visai  uždara.  Rytin÷s
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos kalvos, nuo XVI iki XVIII amžių vadintos
Plikaisiais kalnais, gynybine siena nebuvo apjuostos, nes ši Vilnios dešiniajame krante esanti kalvota
teritorija,  iškasus  min÷tą  naująją  Vilnios  vagą,  prad÷jo  tarnauti  ne  tik  pilių,  bet  ir  viso  miesto
gynybai.

Aleksandro Jogailaičio  dvaro sąskaitos leidžia daryti prielaidą, kad pilių teritorijoje jau gal÷jo
būti steigiamos pirmosios pramon÷s įmon÷s: malūnai, stiklo dirbtuv÷s, o prieš 1495 m. buvo įsteigta
LDK pinigų kalykla.

Šiame laikotarpyje:
• Vilniaus  Žemutin÷s  pilies  teritorijoje  ir  jos  aplinkoje  prad÷ta  daugiau  statyti  valdant

Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui (1492–1506);
• 1503-1522 m. Vilnius apjuostas gynybine siena, rezidencija iš Aukštutin÷s pilies perkelta į

Žemutinę pilį.

2.2.4. Renesansin÷s valdovų rezidencijos su parku laikotarpis (XVI a.) 
Aktyvią  Aleksandro  Jogailaičio  statybinę  veiklą,  tame  tarpe  ir  Vilniaus  gynybin÷s  sienos

statybą  tęs÷ jo  brolis  Žygimantas Senasis,  1506 m.  tapęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.  Buvo
toliau  išpirkin÷jami  bei  mainomi didikų  sklypai  pilių  teritorijoje.  Ypač aktyvi šioje  srityje  buvo
1518 m. jo žmona tapusi Bona Sforza d'Aragona, 1533 – 1540 m.  Statybos teritorijoje suaktyv÷jo
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po 1513 ir  1530 m.  gaisrų.   Žygimantas Senasis  pastat÷  pietinį  ir  rytinį  Žemutin÷s pilies  rūmų
(Valdovų rūmų) 

        

G. Brauno ir F. Hogenbergo Vilniaus miesto planas. 1581 m.

korpusus. Šie rūmai jau tur÷jo Italų Renesansui charakteringus stilistinius bruožus ir, gal būt, šiam
stiliui charakteringą vidaus kiemą. Tačiau, kaip rodo naujausi tyrimai, šiaurinį ir vakarinį atkuriamų
valdovų rūmų vidaus kiemo korpusus sumūrijo  XVI a. viduryje Žygimantas Augustas. Seniausios
rašytin÷s žinios apie valdovo sodus Vilniaus Žemutin÷je  pilyje  yra iš Žygimanto Senojo valdymo
laikotarpio. Karališkasis sodas ribojasi su ūkiniais pastatais, kas charakteringa jau renesanso epochai.
Šį vakarietiško tipo sodą Žemutin÷je pilyje įkūr÷ Lietuvos didžioji kunigaikštien÷ Bona prieš 1539
m..  Panašu,  kad ji,  panaudodama teritorijos  šaltinius  ir  Vilnios  atšakas,  įreng÷  žemutin÷je  pilyje
renesansinį sodą su kanalų sistema. Tuo būdu į Sereikiškių  pusę gal÷jo  būti įrengta taip vadinama
palivarko struktūra su sodu, per kurį tek÷jo  upelis  bei stov÷jo  ūkiniai  pastatai.  Kaip  pavaizduota
Brauno plane rytin÷je rūmų pus÷je artimo stačiakampiui plano sodas buvo iš visų  pusių aptvertas.
Bonos rūpesčiu į rūmų sodą įrengti specialūs laiptai iš rytinio rūmų korpuso. Laiptus projektavo italų
architektas Bernardinas de Gianotis. 

1544 m tapęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu  Žygimantas Augustas, prad÷jo  statydintis  savo
privačią rezidenciją šalia senųjų t÷vui Žygimantui Senajam priklausančių rūmų šiaurin÷je Žemutin÷s
pilies  pus÷je, išgriovęs čia buvusius senus gotikinius įtvirtinimus.  Nuo 1545 m. jis  ilgam įsikuria
Vilniuje, tais pačiais metais akmentašių brigadai jau vadovauja žymus italų skulptorius ir architektas
Džiovanni  Cini.  Pradedamos naujo  namo statybos ir  įrengiamas naujas sodas jau kitoje - šiaur÷s
vakarų  pus÷je,  ties  Šv.  Onos  bažnyt÷le,  orientuotas  į  dabartin÷s  Raudonojo  kryžiaus  ligonin÷s
teritorijoje buvusią  Barboros Radvilait÷s rezidenciją.  Tvenkinius naujajame sode įrengin÷jo  Petras
Bohemus. Jam vadovaujant iškasti trys tvenkiniai ir sujungti kanalais. Visi sodo įrenginiai buvo iš
medžio.  Panašu, kad ties naujaisiais  rūmais atsirado vadinamasis  renesansinis  vandens parkas, su
mediniais bokšteliais ir tilteliais, bei dengtas tiltas per Vilnios atšaką.

Žygimanto Augusto rūmai,  prie Vilnios su juose saugomomis kolekcijomis, sodu, tvenkiniais
bei arklidžių kompleksu buvo renesanso epochą, valdovo išsilavinimą bei plačius interesus rodančios
rezidencijos  pavyzdys.  Plotu ir teritorijoje pastatytų statinių  gausa bei dydžiu tuometin÷ Vilniaus pilis
laikytina viena didžiausių Lenkijos ir Lietuvos valdovų rezidencijų. 

Šiaurin÷s pilies prieigose po 1545 m. pastatytos keturios arklid÷s, vežimin÷,  patrankų liejykla,  kiti
ūkiniai ir dvaro tarnų gyvenamieji pastatai. 1547 m. vietoj senų gynybinių įtvirtinimų prad÷tos naujo
Arsenalo statybos. Valdant Žygimantui Augustui užbaigtas Katedros atstatymas po 1530 m. gaisro, po
1551 m. iškyla nauja Šv. Onos Šv. Barboros bažnyčia. Žygimantas Augustas gyveno Vilniaus pilyje su
nedidel÷mis pertraukomis iki 1566 m. Istoriniai šaltiniai mini visą eilę pramon÷s įmonių veikusių tuo
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metu pilių teritorijoje bei naudojusių sraunius Vilnios ir gausių jos kanalų vandenis. Šioje teritorijoje
dydžiu bei įrangos novatoriškumu išsiskyr÷ Karališkasis malūnas, įrengtas XVI a. pradžioje pietin÷je
Pilies kalno pap÷d÷je (priešais dabartinę Šiltadaržių gatvę). Šio laikotarpio pilies teritorijos įvaizdį bei
svarbą  viso  miesto  kontekste  puikiai  perteikia  vadinamasis  Brauno  Vilniaus  planas  patalpintas
žymiausių Europos miestų atlase.

Lietuvos  didžiojo  kunigaikščio  Stepono  Batoro  (1576-1586)  valdymo  laikus  mena  Bekešo
kalnas teritorijos rytin÷je dalyje. XVI a. pab. čia palaidotas arijonas Kasparas Bekešas. Jis vadovavo
samdytai vengrų artilerijos ir p÷stininkų  kariuomenei,  mir÷  1580 m.  Gardino pilyje.  Esą  Steponas
Batoras įsakęs savo bendražygį palaidoti kalvoje prie Vilnios, viršuje pastatyti paminklą - aštuonsienį 20
m aukščio bokštą. Esama nuomonių, kad karvedys buvęs palaidotas, po jau stov÷jusiu aukštu gynybiniu
bokštu, saugojusiu miestą ir pilies prieigas karų su Maskva metu iš rytų pus÷s. Bokštas pavaizduotas
daugelyje miesto panoramų, piešinių. Tai buvo tarsi paminklas renesanso laikais Vilniuje klest÷jusiai
religinei tolerancijai. Deja, 1838 m. dalis Bekešo kalvos viršūn÷s ir bokšto nuslinko į Vilnią, o 1843
m. Bekešo kalvos šlaitas su bokšto likučiais nuslinko dar kartą. 

Šiame laikotarpyje:
• Statybos rūmų teritorijoje suaktyv÷jo po 1513 ir 1530 m. gaisrų. Žygimantas Senasis pastat÷

pietinį ir rytinį Žemutin÷s pilies rūmų (Valdovų rūmų) korpusus. Šie rūmai jau tur÷jo italų
renesansui charakteringus stilistinius bruožus ir, gal būt, šiam stiliui charakteringą vidaus
kiemą;

• 1544 m tapęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Žygimantas Augustas, prad÷jo statydintis savo
privačią rezidenciją šalia senųjų t÷vui Žygimantui Senajam priklausančių rūmų šiaurin÷je
Žemutin÷s pilies pus÷je, išgriovęs čia buvusius senus gotikinius įtvirtinimus;

• Žygimanto Augusto rūmai prie Vilnios su juose saugomomis kolekcijomis, sodu, tvenkiniais
bei arklidžių kompleksu buvo renesanso epochą, valdovo išsilavinimą bei plačius interesus
rodančios rezidencijos pavyzdys;

• Valdant Žygimantui Augustui  užbaigtas Katedros atstatymas po 1530 m. gaisro, po 1551 m.
iškyla nauja Šv. Onos Šv. Barboros bažnyčia;

• Lietuvos didžiojo kunigaikščio  Stepono Batoro (1576-1586) valdymo laikus mena Bekešo
kalnas teritorijos rytin÷je dalyje. Ant kalno pastatytas paminklas arijonui Kasparui Bekešui.

2.2.5. Barokin÷s valdovų rezidencijos laikotarpis iki 1655 m. (Vazų dinastijos valdymas)
.

Pilių teritorijos pastatai nukent÷jo 1610 m. didžiojo miesto gaisro metu. Po šio gaisro Žemutin÷s
pilies pastatų kompleksas įgyja ankstyvojo baroko rezidencijoms charakteringų bruožų. Šie pokyčiai

Vilniaus pili ų valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema)
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

11



susiję  su Vazų dinastijos valdovų (Zigmantas Vaza vald÷  1588-1632 m., Vladislovas Vaza  1632-
1648 m., Jonas Kazimieras 1648-1668 m.) statybine veikla bei estetin÷mis nuostatomis. 

XVII a. pirmojoje pus÷je valdant Zigmantui ir Vladislovui Vazoms Žemutin÷je pilyje v÷l vyko
didel÷ rekonstrukcija. Šio laikmečio liudininkas ir kūrinys - Šv. Kazimiero koplyčia šiandien yra ne
tik  Lietuvos  sostin÷s,  bet  ir  viso  regiono  iškiliausias  ankstyvojo  baroko  stiliaus  paminklas.
Giminyst÷s ryšiai su Habsburgų dinastija (Zigmantas Vaza buvo vedęs Oną Habsburgaitę, v÷liau -
Konstanciją Habsburgaitę) skatino operatyvų barokin÷s rezidencijos planin÷s kompozicijos naujovių
realizavimą  Vilniaus žemutin÷je  pilyje.  Naujajai  statomai Šv. Kazimiero  koplyčiai  buvo suteiktas
svariausio ansamblio pastato statusas. Ji buvo sumanyta kaip privati, valdovo koplyčia, tuo pačiu ir
Jogailaičių  dinastijos tęstinumą pabr÷žiantis, šventąjį kūną saugantis dinastijos panteonas, sujungta
su rezidenciniais  rūmais.  Naująją  koplyčią  valdovas tur÷jo  matyti  iš  savo  privačių  apartamentų.
Tokias  šiam  laikmečiui  charakteringas  rezidencijas  su  koplyčiomis  stat÷si  Habsburgai  (pirmoji
pastatyta Eskoriale 1570-1586 m.). Vilniaus pilyje rekonstrukcijos vyko 1619-1631 m.

Rezidencijos paradinis fasadas su rūmų parku tapo orientuoti į tuometinį miesto centrą – Pilies
gatvę,  vedančią  į Rotušę,  ir  toliau Medininkų  bei Rūdininkų  vartų kryptimis,  iš  kur valdovai  bei
visas  jų  dvaras,  atvykdami  iš  Krokuvos su  barokui  charakteringomis  iškilm÷mis  įvažiuodavo  į
miestą. Pilies vartai tapo svarbiu valdovo sutiktuvių iškilmių scenografijos elementu. Į vakarus už jų
plyt÷jo  Katedros šventorius,  apsuptas pastatų (teismo, senųjų  vyskupo rūmų,  gynybin÷s  sienos ir
bokštų),  o į  rytus driek÷si  erdvus sodas, panašu,  kad geometrin÷s konfigūracijos.  Jis  ribojosi  su
ūkiniais pastatais rytin÷je pilies teritorijos pus÷je, tarp Vilnios atšakų. Zigmanto Vazos sodu rūpinosi
pilininkas Petras Nonhartas (kilęs iš Nyderlandų). Ši teritorija dar buvo labai susijusi su malūnais ir
kitais prie vandens stov÷jusiais ūkiniais pastatais. Tvarkant rezidenciją  įrengti 34 fontanai. XVII a.
vidurio  aprašyme  jis  vadinamas  “itališko  stiliaus”  sodu,  kuriame  auginamos  vešlios  vyšnait÷s.
Minimos  ir  sodo sienos. Sodų pilių  teritorijoje,  matyt,  buvo ne vienas,  nes vienas  jų  vadinamas
Didžiuoju. Jis buvęs Sereikišk÷se, prie rytinių gynybinių mūrų ir apskrito bokšto, prie vandens. 

Nustatyti sodo lokalizaciją  padeda miesto planai. Seniausiame, 1648 m. Getkanto plane, gerai
matyti rytin÷je pus÷je Vilnios vagos ir tilteliai, kur, matyt, ir buvęs Didysis sodas.

Pietrytin÷je  Pilies  kalno pap÷d÷je link  Vilnios želdynuose skend÷jo  didikų  dvareliai,  gyveno
amatininkai,  pilies  patarnautojai.  Žymiausi  jų  buvo  Kirdiejų  rūmai.  Juos galima  atsekti Radvilų
dvaro  grafiko  Tomo Makovskio  1600 m.  sukurtoje Vilniaus  panoramoje.  Gardino  v÷liavininko
Kird÷jaus  rūmai  pavaizduoti  su  puošniu  atiku  ir  galingais  kampiniais  bokštais.  Panašiai  rūmai
vaizduojami  ir  kitose XVII  a.  graviūrose.  Kalvos  dešiniajame  Vilnios  krante  tebetarnavo pilių
teritorijos ir viso miesto gynybai. Įtvirtinimus jose, kaip ir visą miesto gynybinę sistemą prieš karą
su Maskva sustiprino karališkasis karo inžinierius Frydrikas Getkantas.

  
V. Getkantas, Vilniaus gynybinių įtvirtinimų planas. 1648 
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Šiame laikotarpyje:
• Po 1610 m. gaisro Vazų dinastijos valdymo metu rekonstruotas Žemutin÷s pilies pastatų

kompleksas įgyja ankstyvojo baroko rezidencijoms charakteringų bruožų;
• Svarbiausias šio laikmečio  liudininkas ir  kūrinys - Šv.  Kazimiero koplyčia  -  iškiliausias

ankstyvojo baroko stiliaus paminklas;
• Žemutin÷s pilies paradinis fasadas su rūmų parku tapo orientuoti į tuometinį miesto centrą

– Pilies gatvę;
• Į  rytus  nuo  Katedros  šventoriaus  driek÷si  erdvus  sodas,  panašu,  kad  geometrin÷s

konfigūracijos. XVII a. vidurio aprašyme vadintas “itališko stiliaus” sodu;
• Įtvirtinimus kalvose dešiniajame Vilnios krante, kaip ir visą miesto gynybinę sistemą prieš

karą su Maskva sustiprino karališkasis karo inžinierius Frydrikas Getkantas.

2.2.6. Vilniaus pilių nykimo laikotarpis (1655-1795 m). Vilniaus Arkikatedros rekonstrukcijos
pradžia.

Vilniaus  pilių  teritorijos  statiniai  smarkiai  nukent÷jo  1651-1661  m.  karo  su  Maskva  metu.
Keturis metus pilių  teritoriją  niokojo, degino  ir  grob÷  rusų kazokai.  Po šio  karo Žemutin÷s pilies
pastatus, dar bandyta remontuoti, tačiau buvusio lygio jie jau nepasiek÷, rezidencinių rūmų ansamblis
nyko,  nors  būta  pastangų  jį  atgaivinti.  Kiti  statiniai  buvo  ir  toliau  tvarkomi bei  remontuojami:
katedra, ūkin÷s paskirties pastatai,  didikų  dvareliai,  Vilnios kanalai,  užtvankos, malūnai.  1666 m.
karalius Jonas Kazimieras leido nugriauti per karą nukent÷jusią  Šv. Onos Šv. Barboros bažnyčią,  o
plytas naudoti katedros remontui. Katedros atstatymo darbai prad÷ti 1666 m. vadovaujant architektui
J.V.Salvadoriui.  1667 m.  atstatin÷jamas  Karališkas  malūnas.  1670 m.  M.  K.  Pacas savo  l÷šomis
prad÷jo arsenalo remontą. Pilies pastatai labai nukent÷jo ir per Šiaur÷s karą. 1705-1708 m. Petro I-jo
nurodymu Aukštutin÷je pilyje  buvo įrengtas ginklų  ir maisto sand÷lis.  Dokumentuose minima,  kad
1750 m. pilis buvo apleista ir griūvanti.

XVIII a. priešais Pilies ir Barboros Radvilait÷s gatvių sandūros kampinius namus veik÷ rokitų
vienuolynas, kuris tur÷jo nedidelę bažnyt÷lę, prieglaudą, o XVIII a. viduryje ir moterų ligoninę. 2005
m. Pilies kalno pietvakarin÷je pap÷d÷je atlikti archeologiniai tyrimai parod÷, kad ši teritorija XVIII a.
buvo gan tankiai užstatyta mūriniais pastatai bei tur÷jo grįstas gatves. 

Svarbus etapas ne tik pilių  teritorijos, bet ir viso miesto tūrin÷s erdvin÷s kompozicijos raidoje
prasid÷jo  rekonstravus  katedrą  klasicizmo  stiliuje.  1769  m.  griuvus  pietiniam  katedros  bokštui
prasid÷jo didieji rekonstrukcijos darbai. Remonto darbus 1777 m. prad÷jo architektas Džiuzep÷ Sakas
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Fiurstenhofo planas. 1737.

Nuo 1782 m. pagal savo projektą juos tęs÷  L. Gucevičius, o nuo 1790 m. darbus prižiūr÷jo  P.
Rossi. Po L. Gucevičiaus mirties (1798 m.) apdailos darbus prižiūr÷jo  M. Šulcas, juos baig÷  1801
metais. Praplatinus Katedrą reik÷jo griauti kai kuriuos namus. 1784 m. prad÷ta griauti vikarų namo
dalis,  mokykla  ir  keletas kapitulos namų.  1790 m.  išardytas "mūrelis"  prie  varpin÷s,  arklid÷s  ir
mūrin÷ tvora.

1794  m.  sukilimo  ir  trečiojo  Lietuvos  -  Lenkijos  valstyb÷s  padalijimo  metu  (1793-1798)
Katedros rekonstrukcijos darbai, o kartu ir d÷sninga pilių teritorijos raida sustojo. 1794 m. sukilimo
metu stipriai nukent÷jo ir apdeg÷ Sereikiškių priemiestis.

S. Rossi planas. 1779

Tai Vilniaus pilių nykimo laikotarpis:
• Vilniaus pilių teritorijos statiniai smarkiai nukent÷jo 1651-1661 m. karo su Maskva metu;
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• 1666 m.  karalius  Jonas  Kazimieras  leido  nugriauti  per  karą  nukent÷jusią  Šv.  Onos  -
Barboros bažnyčią;

• Pilies pastatai labai nukent÷jo ir per Šiaur÷s karą. 1705-1708 m. Petro Pirmojo nurodymu
Aukštutin÷je pilyje buvo įrengtas ginklų ir maisto sand÷lis;

• Svarbus etapas ne tik  Pilių  teritorijos,  bet  ir  viso  miesto  tūrin÷s erdvin÷s kompozicijos
raidoje - Katedros rekonstrukcija klasicizmo stiliumi (1777 -1801 m.). 

2.2.7. Pilių ir Vilniaus miesto gynybinių statinių griovimo, Arkikatedros rekonstrukcijos
pabaiga. Vilniaus universiteto botanikos sodo klest÷jimo laikotarpis (1795-1831).

XVIII a. pabaigoje Vilniui tapus carin÷s Rusijos gubernijos miestu Pilių teritorijos raidai, kaip
ir  viso  miesto  raidai,  turi  įtakos  to  meto  Rusijos  miestų  planavimo  principai,  bei  carin÷s
administracijos  siekis  pašalinti  buvusios valstyb÷s  karin÷s  galios  požymius  miesto  urbanistin÷je
struktūroje.  Prad÷ti  naikinti  Lietuvos Didžiosios  Kunigaikštyst÷s  ekonominį,  kultūrinį  lygį  bei
valstybingumą  bylojantys statiniai  - pilių  kompleksas ir  gynybin÷  siena. Nugriautų rūmų  vietoje
susiformavo erdvi  aikšt÷;  jos pietin÷je  dalyje  įrengta prekyviet÷  su medin÷mis  krautuv÷l÷mis  ar
prekybininkų butais, 1817 m. mediniai pastatai nugriauti ir prad÷tos statyti mūrin÷s krautuv÷l÷s pagal
Z.  Pusj÷  projektą.  Likusi  tuščia  aikšt÷s dalis  naudota kariuomen÷s  apžiūroms.  Po 1812 m.  karo
atsirado poreikis  sudaryti  miesto  perspektyvinį  planą.  Jį  paruoš÷  1817 m atvykę  iš  Peterburgo
architektai V. Gestis, G. Velikorodovas kartu su Vilniaus gubernijos architektu Z. Pusje.

Ištrauka iš 1808 m. plano

Pagal šį planą nedaug kas buvo padaryta. Tik 1834 m. suprojektuota tame plane numatyta gatv÷
”Nuo katedros į Lukiškes”,  t.y. pad÷tas pagrindas dabartinei  miesto struktūrai.  Miesto centras iš
Rotuš÷s aikšt÷s persik÷l÷ į Katedros aikštę.

Perstatin÷jant  katedrą,  buvo  baigtos  griauti  Žemutin÷s  pilies  sienos,  dalis  senųjų  pastatų  ir
miestui plačiai atsiv÷r÷ erdvios pagrindin÷s katalikų šventov÷s prieigos. Susiformavusi aikšt÷ buvo
pasirenkama  kaip  valstybin÷s  reikšm÷s  įvykių  pažym÷jimo  vieta,  kas rodo tuo metu jau  aiškiai
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suvoktą  šios  vietos  simbolinį  svorį.  Šiame  laikotarpyje  itin  sparčiai  buvo  tvarkoma  ir  rytin÷
dabartinio Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalis. 

Dar 1787 m. Edukacin÷ komisija įsigijo vakarinę dalį Sereikiškių priemiesčio su Kird÷jų rūmų
ansambliu  ir  žymaus  gamtininko  G.  Forsterio  paakinta  nutar÷  čia  perkelti  Vilniaus  universiteto
Botanikos sodą,  tuo metu buvusį dabartin÷s Pilies  g. 22 kieme.  Jau XIX a. pradžioje  Botanikos
sodas pavyzdingai sutvarkytas, jo teritorija  padalinta į stačiakampius.  Botanikos sodas čia kūr÷si
keletą metų - 1797-1803 m.,  1807 m. pastatyti šiltnamiai  ir  oranžerijos. 1808 m. sodas išsipl÷t÷ į
kitą Vilnios pusę Plikojo ir Bekešo kalvų pap÷des, kur anksčiau j÷zuitai buvo įsirengę vaško žvakių
liejyklą.  Sodą  puoš÷  puiki  augmenija,  kanalai,  Vilnios  kilpa,  tilteliai ir  nedidel÷  sala.  XIX a.
trečiasis dešimtmetis – sodo suklest÷jimo laikotarpis. Sodas ir toliau buvo tvarkomas ir papildomas
įvairiais elementais. Sodo veikla dav÷ postūmį Lietuvos botanikos mokslui bei Vilniaus želdynų ir
landšafto puosel÷jimui.  

Uždarius  Vilniaus  universitetą  1832  m.  Botanikos  sodas  perduotas  Medicinos-chirurgijos
akademijai, o 1842 m. caro administracijos įsakymu panaikintas.

Reikia  atkreipti d÷mesį,  kad nuo XIX a. pradžios jaučiamos pastangos pl÷sti visuomeninius
želdynus istoriniame miesto centre. Jų branduoliu tur÷jo tapti Pilies kalnas ir jo aplinka - Botanikos,
Bernardinų sodai, Pilies skveras, Katedros aikšt÷, skveras prieš dab. Nacionalinį muziejų.  Visa tai
buvo numatyta jau pirmuosiuose perspektyviniuose 1817 m. ir 1837 m. miesto planuose. V÷lesni
1875 m. ir 1938 m. miesto generaliniai planai šią id÷ją steng÷si vystyti dar nuosekliau. 

Tačiau Bekešo, Trijų kryžių, Gedimino kapo kalnas ir dab. Kalnų parko teritorija į šį Vilniaus
Pilių teritorijos kompleksą buvo įjungti tik XX a. septintajame dešimtmetyje.

   

Botanikos sodas XIX a.

XVIII a. pabaigoje Vilniui tapus carin÷s Rusijos provincijos gubernijos miestu:
• Prad÷ti  naikinti  Lietuvos  Didžiosios  Kunigaikštyst÷s  ekonominį,  kultūrinį  lygį  bei

valstybingumą bylojantys statiniai - pilių kompleksas ir gynybin÷ siena;
• 1817  m.  sudarytas  perspektyvinis  Vilniaus  miesto  planas.  Pagal  šį  planą  1834  m.

suprojektuota gatv÷ ”Nuo katedros į Lukiškes”, miesto centras iš Rotuš÷s aikšt÷s persik÷l÷ į
Katedros aikštę;

• Į  vakarinę  Sereikiškių  priemiesčio  dalį  perkeliamas  Botanikos  sodas.  XIX  a.  trečiasis
dešimtmetis – sodo suklest÷jimo laikotarpis.
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2.2.8. Karin÷s tvirtov÷s laikotarpis (1831 – 1878)

Vilniaus tvirtov÷s planas. 1846. Skersiniai apsauginių įrenginių profiliai
Nor÷damas kontroliuoti pad÷tį mieste, kilus 1831 m. sukilimui,  caras dav÷ nurodymą pastatyti

Vilniuje  tvirtovę.  Jos  projektą  pareng÷  inžinerijos  generolas  majoras  M.  Klimenka,  visiškai
ignoruodamas per šimtmečius šioje teritorijoje susiklosčiusias istorines bei architektūrines tradicijas.
Tvirtov÷  buvo  pastatyta per  5 m÷nesius.  Ji ap÷m÷  Vilniaus  pilių  teritoriją,  dalį  Botanikas sodo,
Plikąjį kalną, buv. Sluškų rūmus ir plotus dešiniajame Neries krante prieš Vilnios žiotis. Aplink visą
šią  teritoriją  buvo  iškasti  apie  2,5  m gylio  ir  beveik  5,5 m pločio  grioviai,  už  jų  supilti  aukšti
apsauginiai  vel÷na padengti pylimai,  kuriuose buvo įrengti  barbetai  patrankoms  statyti.  Kadangi
tvirtovę  tur÷jo  juosti  atviras  šaudymo  laukas  -  esplanada,  pilies  teritorijoje  dar  tebestov÷jusius
pastatus įsakyta nugriauti.  Pašalinti  dabartin÷s Katedros aikšt÷s pietin÷je  dalyje  stov÷ję  pastatai -
Pilies vartai, Vyriausiasis teismas, 38 mūrin÷s krautuv÷s, Pilies ir žem÷s teismo pastatas ir kt. Tačiau
nugriovus iš abiejų Katedros pusių stov÷jusius pastatus susidar÷ gana nyki tuščia erdv÷. Prad÷ta tiesti
nauja  plati gatv÷  nuo Katedros Lukiškių  link.  1839 metais  pro Katedrą  prad÷jo  kursuoti arklinis
tramvajus — nuo Užupio  tilto iki  Lukiškių  aikšt÷s. Kita  tramvajaus linija  prasid÷jo  Tilto gatv÷s
pradžioje ir ved÷ į Antakalnį ligi Tramvajų gatv÷s. 

 K. Račinskas. Bernardinų sodas. 1835. 
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Dar iki oficialaus Vilniaus tvirtov÷s panaikinimo 1864 m. Vilniuje įkurtos Sodų komisijos d÷ka
Vilniaus pilių  teritorijos  želdynai  įgyja  pagrindinio  Vilniaus  miesto  želdyno  statusą.  XIX a. pab.
buvo sutvarkytas miesto žaliųjų  masių branduolys - Pilies kalnas ir jo aplinka. Romos Pinčo kalno
pavyzdžiu  sujungti  ir  suprojektuoti  bei  sutvarkyti  bei  naujai  apželdinti  Botanikos,  Bernardinų,
Katedros skverai bei želdynas Pilies kalno pietin÷je pap÷d÷je tuo metu vadinamas Veršynu. 

Pilies  kalnas  iki  pat  XVIII a.  buvo neapželdintas.  XVIII a.  antrojoje  pus÷je  apželdinta  dab.
Arsenalo gatv÷ einanti nuo Žemutin÷s pilies į Antakalnį palei Vingrę. Čia įrengiamas piramidin÷mis
tuopomis apsodintas bulvaras, tapęs m÷gstama miestiečių pasivaikščiojimo vieta. Po 1830-1831 m.
bulvaras,  įrengiant  buv.  Žemutin÷s  pilies  teritorijoje  citadelę,  panaikinamas,  jo  vietoje  atsiranda
apkasai

Po 1831 m. sukilimo:
• Caro  nurodymu  reprezentatyviausioje  Vilniaus  miesto dalyje  per  5  m÷nesius  pastatyta

tvirtov÷;
• Formuojant  atvirą  šaudymo  esplanadą  prieš  tvirtovę,  nugriauta  daug  miesto  centre

stov÷jusių pastatų: Pilies vartai, Vyriausiasis teismas, 38 mūrin÷s krautuv÷s, Pilies ir žem÷s
teismo pastatas ir kt.

2.2.9. Viešojo miesto sodo pilių teritorijoje laikotarpis (1878-1918)
1878 m.  caras Aleksandras II patvirtino  Vilniaus tvirtoves panaikinimo  projektą. Iki 1884 m

nukasti pylimai,  grioviai užpilti žem÷mis.  Dalį buvusios tvirtov÷s teritorijos per÷m÷ Miesto dūma.
Buvusio  Botanikos  sodo,  pilies  rūmų  sodo ir  Kunigaikščių  rūmų  vietoje  įkurtas  miesto  poilsio
parkas. Katedros aikšt÷je nutiesta gatv÷ pro pat pietinį Katedros šoną iš Pilies gatv÷s į naująjį  Šv.
Jurgio  prospektą.  Pati aikšt÷ dar ilgai  nebuvo tvarkoma.  Čia  vykdavo pramon÷s ir  amatų  mug÷s,
veislinių galvijų parodos, Jurgio ir Kaziuko turgūs, įvairūs balaganai.

    Bekešo kalnas . 1897-1915.

1903 m. aikšt÷je priešais pietinį Katedros fasadą buvo atidengtas paminklas carienei Jekaterinai
II. Pjedestalą ir pamatą projektavo karo inžinierius N. Prusakovas, skulptūrą kūr÷ garsus iš Vilniaus
kilęs  skulptorius  M.  Antokolskis  (paminklas  išstov÷jo  iki  Pirmojo  pasaulinio  karo).  Ta  proga
Katedros aikšt÷je  pagal  sodininko  Pavlovičiaus  projektą  buvo  pasodintas peizažinio  išplanavimo
skveras,  siekęs dab.  Sereikiškių  sodo skverą.  Jis  apsodintas liepomis  ir  aptvertas ažūrine  kaltos
geležies tvorele.

XIX a.  miesto centras iš  Rotuš÷s aikšt÷s persik÷l÷  į  Katedros aikštę,  kuri sujung÷  senąją  ir
naująją miesto dalis. XIX a pabaigoje baigtos formuoti Katedros aikštę iš pietų ir vakarų ribojančios
gatves,  kuriose  iškyla  nauji  didžiulių  tūrių  pastatai.  Jie  vizualiai  užgož÷,  "nugramzdino"
vertikaliąsias aikšt÷s dominantes - Katedrą ir varpinę. Pilies kalno šlaitai apželdinti buvo jau XIX a.
trečiajame  dešimtmetyje.  XIX a.  pabaigoje  kalnas  buvo neblogai  sutvarkytas.  Jo  vingiuoti  takai
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apsodinti medžiais,  įrengti takai ir pav÷sin÷s. Tai buvo gražiausias ir jaukiausias miesto kampelis.
1881 m. želdynui pietin÷je Pilies kalno pap÷d÷je, vadinamam Veršynu suteiktas Pilies sodo vardas.
Jis pertvarkytas ir apželdintas suteikus mišraus pobūdžio išplanavimą  su plačiomis  bulvarinio tipo
al÷jomis  ir  siaurais antraeiliais  takais, vinguriuojančiais  tarp žolynų,  apsodintų medžių  bei krūmų
grup÷mis. Jį projektavo architektas F. Jasinskis ir Verkių sodininkas H. Pažas. 1904 m. pastatytas
paminklas  poetui  A.Puškinui,  tod÷l  skvereliui  prigijo  Puškino  skvero  pavadinimas.  Čia  buvo
pasodinta 85 kanadin÷s tuopos, 52 kaštonai, padaryta al÷ja į Pilies kalną.  Į Pilies kalną vedančios
al÷jos  pietin÷je  pus÷je  ties  dabartine  Bernardinų  g.  pradžia  tyvuliavo  tvenkinys  iki  skvero
pertvarkymo 1955 m.  Skveras nuo Neries pus÷s iki  Katedros buvo įrengtas 1883 m.  Jame buvo
pasodinta 600 medžių, įveistos vejos ir g÷lynai.

Miesto sodo planas

Panaikinus tvirtovę:
•Buvusio Botanikos sodo bei Bernardinų sodo, pilies rūmų sodo ir Kunigaikščių rūmų vietoje

nuo XIX a. p. prad÷tas formuoti viešas miesto sodas;
•Katedros aikšt÷ sujung÷ senąją ir naująją miesto dalis;
•XIX a pab. Katedros aikštę iš pietų ir vakarų ribojančiose gatv÷se iškyla nauji didžiulių tūrių

pastatai. Jie vizualiai užgož÷, "nugramzdino" vertikaliąsias aikšt÷s dominantes - Katedrą ir
varpinę;

2.2.10. 1918-1939 m. laikotarpis 
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Po Pirmojo  pasaulinio  karo  naujojo  ir  senojo  arsenalo  pastatuose įsikūr÷  lenkų  kareivin÷s;
buvusiame pilies prižiūr÷tojo pastate - karo virtuv÷, o buvusiame  Šliozbergo name - kariuomen÷s
inspektūra.

1930 m., per 500 Vytauto Didžiojo mirties metines nugriautas caro laikų medinis antstatas virš
Gedimino bokšto. Tuomet buvo atstatytas trečiasis pastato aukštas ir įrengta apžvalgos aikštel÷.
1930-1936 m. vadovaujant S. Lorencui, buvo atkastos pietinio bokšto pamatų liekanos, iki 1939 m.
vyko eil÷s aukštutin÷s pilies fragmentų konservavimo darbai.

1930 m.  vadovaujant  prof.  J.  Klosui  prad÷ta tirti  katedros rūsiai  ir  pamatai,  1932-1935 m.
stiprinami  pamatai,  pastog÷je  sumontuota  templių  sistema,  rūsyje  įrengta  Lietuvos  didžiojo
kunigaikščio Aleksandro ir Žygimanto Augusto žmonų kripta.

Trijų kryžių projektas

Kartu rūpintasi ir  Katedros aikšt÷s sutvarkymu.  1936 m.  buvo paskelbtas konkursas aikšt÷s
išplanavimo  projektui.  1938  m.  parengtas  projektas, kuriame  numatyta  sutvarkyti  tik  pietinę
Žemutin÷s pilies  teritorijos dalį,  esančia  į vakarus ir  į pietus nuo katedros. Šis tarpukaryje kilęs
sumanymas sutvarkyti Arkikatedros aikštę kaip miesto forumą, kurio kompozicijos dominant÷mis
taptų Arkikatedra,  varpin÷s  bokštas,  Gedimino  pilies  kalno  bei  tolimesnių  kalnų  panoramos su
Trijų kryžių paminklu buvo realizuota tik Vilnių grąžinus Lietuvai

1939-1941 metais, vadovaujant  architektui V. Žemkalniui,  Katedros aikšt÷ išplanuota naujai,
išgrįsta  betono plokšt÷mis  ir  apie  40-45 cm pažeminta.  Katedra iš  vakarų  ir  pietų  pus÷s įgijo
stilobato tipo pagrindą.  Rekonstruojant  aikštę  pasinaudota kai kuriomis  1937 m.  R. Guto ir  L.
Slendzinskio projektų id÷jomis.

1938 m.  paruoštas Vilniaus  generalinis  planas  formavo  ir  tobulino  miesto  želdynų  sistemą.
Pagrindiniu  senamiesčio  želdynu  ir  jo  gamtin÷s  aplinkos komponentu išliko  Pilies  kalnas bei  jo
pap÷d÷s želdynai  ir  Kalnų  parkas. 1945 m.  naujojo  Vilniaus generalinio  plano reng÷jai  (vadovas
architektas V. Mikučianis) želdynų problemą sprend÷ panašiai. 

Po Pirmojo pasaulinio  karo Botanikos sodo teritorija, iki tol priklausiusi carinei gubernatūrai,
atiteko miesto reikm÷ms. Dabartinių teniso kortų vietoje ir aplink juos įkurtas Želigovskio parkas su
sporto aikštel÷mis,  o rytin÷ Botanikos sodo teritorija 1933 m. panaudota Trečiosios Šiaur÷s mug÷s
paviljonams. Paviljonai buvo be pamatų, mediniai, dengti tolio stogais. 

1939 m. architektas V. Žemkalnis  pareng÷ ne tik Arkikatedros aikšt÷s, bet ir Botanikos sodo
pertvarkymo projektą, kur Botanikos sodo teritorijoje buvo numatyti g÷lynai, vykusiai išryškinantys
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sodo  aplinkos  paminklinius  ansamblius.  Projektą  įvykdyti  sutrukd÷  Antrasis  pasaulinis  karas.
Pokario laikotarpiu sodas rekonstruotas (pavadinant Jaunimo sodu) nesilaikant šio projekto id÷jos.

Šiame laikotarpyje:
• 1916 m.aukščiausiame Vilniaus senamiesčio taške, Plikajame kalne, pagal architekto

Antano Vivulskio projektą, pastatytas gelžbetoninis paminklas – Trys kryžiai;
• 1930 m. Aukštutin÷je pilyje ir Arkikatedroje buvo vykdomi tyrimai, restauracija;
• 1936 m. buvo paskelbtas konkursas Arkikatedros aikšt÷s išplanavimo projektui. 1938 m.

parengtas jos projektas.

2.2.11. Sovietinis laikotarpis (1945 -1990)

1944 m.  Aukštutin÷s pilies  vakarinis  bokštas smarkiai  nukent÷jo. 1950 m.  vakarinis  bokštas
restauruotas vadovaujant architektui E. Budreikai: sutvarkyti spiraliniai laiptai, padaryti nauji aukštų
perdengimai. 1956 m. sutvarkytas pilies kiemas, bokšte įrengtas muziejus. 

1950 m. geguž÷s 30 d. vidurnaktį, sovietin÷s valdžios įsakymu, buvo susprogdintas Trijų kryžių
paminklas (autorius architektas A. Vivulskis).

1956 m. pirmą kartą nuo krikščionyb÷s įvedimo Lietuvoje buvo iš esm÷s pakeista Arkikatedros
funkcija – čia įrengta paveikslų galerija. Ant Žemutin÷s pilies griuv÷sių pastatytame Šliozbergo name
1945 m. įsikūr÷ pionierių rūmai (veik÷ iki 1987 m.).

Buvusi  botanikos sodo teritorija  pavadinta Jaunimo  sodu, o pilies  parkas pietin÷je  Gedimino
kalno  pus÷je  1955 m.  pastačius  A.  S.  Puškino  biustą  pavadintas Puškino  sodu. Paminklą  sukūr÷
skulptorius B. Vyšniauskas ir architektas A. Nasvytis. 

Botanikos  sodo  teritorija  pasikeit÷,  tačiau  išliko  išsaugotas  peizažinis  išplanavimas  su
geometrinio plano elementais. Taip pat išliko medžių grup÷s, išret÷ję medyn÷liai. 1968 m. parengtas
parko pertvarkymo projektas, arch. L. Daujotait÷. 

1958 m.  parengtas ir  dalinai  įgyvendintas Kalnų  parko projektas.  1988 m.  ant  Plikojo  kalno
atstatytas Trijų kryžių paminklas (atkūrimo autorius – H. Šilgalis).
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Pokario laikotarpiu:
•1950-1956 m. vykdyti karo metu nukent÷jusios Aukštutin÷s pilies restauravimo darbai;
•Viešas miesto sodas Gedimino kalno pap÷d÷je pertvarkytas į Jaunimo parką ir Puškino skverą;
•1950 m. susprogdintas Trijų kryžių paminklas, 1988 m. atstatytas.

2.2.12.  Pirmieji  nepriklausomyb÷s  metai,  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato
įsteigimas (1990 – 1997)

Šis laikotarpis - tai Lietuvos valstybingumo ir istorin÷s praeities ženklų gaivinimo laikotarpis.
Atgavus nepriklausomybę, grąžinus Arkikatedrą tikintiesiems, visuotinis d÷mesys nukrypo į Lietuvos
valstyb÷s  ir  Vilniaus  miesto  širdį  –  Vilniaus  pilių  teritoriją.  Sutvarkyta  Arkikatedros  aikšt÷,
respektuojant  V.  Žemkalnio  – Landsbergio  projektą,  tačiau  grindinyje  pažymint  miesto  sienas  ir
ankstesnio  užstatymo  kontūrus.  1996 m.  pastatytas  paminklas  Lietuvos  Didžiajam  kunigaikščiui
Gediminui  (skulptorius Kašuba,  architektas H. Šilgalis),  2003 karaliui  Mindaugui  (skulptorius R.
Midvikis,  architektas A.  Nasvytis,  R. Krištopavičius).  Drauge su kitais  okupaciniais  simboliais  iš
Gedimino  kalno pap÷d÷s iškeltas A. Puškino  paminklas.  Visuomenei pageidaujant  nutarta atstatyti
Valdovų  rūmus  (Žemutinę  pilį).  Visuomenei  rūmai  buvo  reikalingi  kaip  istorinis  Lietuvos
valstybingumo simbolis. 

1997 m. įsteigtas Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas „Lietuvos istoriniam valstyb÷s
ir  dvasin÷s kultūros centrui - Vilniaus pilims,  pilių  teritorijai ir  joje esančioms kultūros ir  gamtos
vertyb÷ms išsaugoti, nuolatiniams jų moksliniams tyrimams organizuoti,  joms reikiamai tvarkyti ir
naudoti“. 2004 m. įsteigta Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

Pirmieji nepriklausomyb÷s dešimtmečiai:
• Tai Lietuvos valstybingumo ir istorin÷s praeities ženklų gaivinimo laikotarpis;
• 1996 m.pastatytas paminklas Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Gediminui;
• Visuomenei  pageidaujant  nutarta  atstatyti  Valdovų  rūmus  (Žemutinę  pilį),  kaip  istorinį

Lietuvos valstybingumo simbolį;
• 1997  m.  įsteigtas  Vilniaus  pilių  valstybinis  kultūrinis  rezervatas  „Lietuvos  istoriniam

valstyb÷s ir  dvasin÷s kultūros centrui  - Vilniaus pilims,  pilių teritorijai  ir  joje esančioms
kultūros ir gamtos vertyb÷ms išsaugoti, nuolatiniams jų moksliniams tyrimams organizuoti,
joms reikiamai tvarkyti ir naudoti“.
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2.3.  VILNIAUS  PILI Ų  VALSTYBINIO  KULT ŪRINIO  REZERVATO  TERITORIJOS
ARCHEOLOGINI Ų DUOMENŲ ANALIZ ö

Archeologinių  tyrimų  duomenys – tai vienas pagrindinių  šaltinių  seniausiai,  mažai žinomai ir
nežinomai Rezervato istorijai atskleisti.  Deja,  archeologinių  tyrimų  duomenų  negausu, moksliniai
apibendrinimai tik fragmentiški. Kompleksiškai tirta tik statomų Valdovų rūmų teritorija. 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos užsakymu (aut. E. Strikšien÷) parengta
iki  2006  m  atliktų  šioje  teritorijoje  archeologinių  tyrimų  analiz÷  ir  apibendrinimas,  kultūrinio
sluoksnio vertingųjų savybių apžvalga. Čia pateikiama jos analiz÷s santrauka.

Į Vilniaus pilių valstybinio kultūrino rezervato teritoriją įeina Vilniaus piliakalnio su papiliais
(A1961 K)  ir  Vilniaus  piliaviet÷s  (A1960)  teritorijos.  Vilniaus  piliakalnio  kompleksą  sudaro  5
piliakalniai. Vienas jų yra kairiajame Vilnios krante – vadinamasis Pilies (Gedimino) kalnas, kiti –
dešiniajame Vilnios krante, dabartinio Kalnų  parko teritorijoje esantys – Kreivasis (Plikasis, Trijų
kryžių) kalnas (A1961 K1), Bekešo kalnas (A1961 K2), Stalo kalnas (A1961 K4) ir Gedimino kapo
kalnas pietin÷je  Klanų  parko dalyje.  Ši teritorija vertinga kaip archeologinių  tyrin÷jimų  objektas,
atspindintis XII a. pab.–XIV a. Vilniaus ir Lietuvos istorinę raidą. Svarbi ir teritorijos XV–XIX a.
raida. 

Įvertinus  visus  Vilniaus  pilių  valstybinio  rezervato  archeologinių  tyrimų  duomenis,
konstatuota,  kad  šioje  reikšmingoje  ir  didel÷je  teritorijoje  kompleksinių  tyrin÷jimų,  išskyrus
Žemutin÷s pilies teritoriją,  vyko nedaug. Daugiausia  vykdyti fragmentiški archeologiniai  tyrimai,
susiję su komunikacijų tiesimu ar architektūros objektų tvarkymo darbais. 

Kreivosios pilies (Trijų kryžių) kalno teritorijoje kultūrinio sluoksnio storis siekia nuo 2 iki 3,5
m,  ištirtas  tik  ~300  m²  plotas.  Deja,  šios  teritorijos  raida  nepakankamai  išsiaiškinta:  rasta  tik
nedidel÷ gynybinių konstrukcijų dalis, nenustatyta tiksli pilies vieta, jos statybos etapai, gyvenamoji
ir ūkin÷ dalis. D÷l nedidelio tyrimų masto dauguma išvadų hipotetin÷s.

Atsitiktiniai,  žalvario  amžiumi  datuotini  radiniai  rodo,  kad  jau  tuo  metu  teritorija  buvo
apgyvendinta.  Duomenų  apie  žalvario  amžiaus gyvenviet÷s lokalizaciją,  jos  charakteristiką  n÷ra.
Altanos ir Gedimino kapo kalno ryšys su pilių funkcionavimu dar nenustatytas. 

Pilies  (Gedimino)  kalne  išlikusio  kultūrinio  sluoksnio  storis  siekia  4  – 6  m.  Ankstyviausi
radiniai iš I tūkstantmečio  prieš Kr. ir  I tūkstantmečio  po Kr. Sluoksniuose atsispindi ir  Vilniaus
miesto, kaip amatų centro, formavimosi pradžia XI – XII a. 

Žemutin÷s pilies  teritorijoje  XIV – XV a. buvo pap÷d÷s gyvenviet÷,  nuo XIV a. pr. stov÷jo
Lietuvos didžiųjų  kunigaikščių  rūmai, nuo XIV a. pab. – Vilniaus vyskupų rūmai, Katedra, Pilies
kalno šiaurin÷je pašlait÷je pastatyta Šv. Onos bažnyčia. Katedros ir Šv. Onos bažnyčios šventoriuje
iki XVI a. vidurio buvo kapin÷s. Šalia Katedros įkurta pirmoji Lietuvos mokykla. Teritorijoje būta
ir  kapitulos  narių  bei  didikų  gyvenamųjų  namų.  V÷liau  pilies  teritorijoje  įsikūr÷  arsenalas,
Vyriausiojo  Lietuvos  tribunolo,  kal÷jimo,  pilies  teismo  kanceliarijos,  pilies  sargybos  bei  rūmų
tarnybų patalpos, arklid÷s, pirtis, skalbykla. Šalia rūmų bent nuo XVI a. vidurio buvo sodas. 

Pilies (Gedimino) kalno šiaurin÷  pap÷d÷je iki XIV a. pab. buvo ūkin÷  pilies dalis. Kultūrinis
sluoksnis  iki 6 - 6,5 m. Senojo arsenalo teritorijoje vykdyti tyrimai rodo intensyvius XIV-XV a.
sluoksnius. Čia gausu medinių pastatų liekanų, pirmieji mediniai pastatai datuoti XIII a. pab. Pilies
(Gedimino) kalno vakarin÷je pap÷d÷je buvę Radvilų rūmai (III oficina) statyti XV a. pab. – XVI a.
pr., nugriauti XVII a. viduryje. 

Valdovų rūmų vidiniame kieme rastos I m. e. tūkstantmečio  kultūrinio sluoksnio liekanos su
grubl÷ta  keramika.  Ant  ankstyvosios  gyvenviet÷s  sluoksnių  aptiktos pavien÷s  XII/XIII–XIV  a.
šuk÷s.  Ankstyvieji  XIII/XIV–XV a.  mūriniai  pastatai juosia  netaisyklingą  teritoriją  Šventaragio
iškyšulyje. Statant gotikinius rūmus - pietinį korpusą, nugriauta daug ankstesnių mūrinių pastatų. Po
šiauriniu rūmų korpusu storesnis nei 3 m kultūrinis sluoksnis. Į vakarus nuo Valdovų rūmų pietinio
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korpuso rasta net 5 akmeniniai ir 10 medinių grindinių. Po grindiniais aptiktos medin÷s XII – XIII
a. griovio ar up÷s vagos šlaito tvirtinimo konstrukcijos dalys. Palei mūrines XIV a. pab. – XV a.
sienas vyko intensyvus gyvenimas, aptikta nemažai medinių gyvenamų, ūkinių, gynybinių  pastatų.
Dalis mūrinių pastatų statyti ant medinių rostverkų. 

Katedros aikšt÷je  tyrin÷ta  visa  teritorija,  bet  pilnai  ištirtų  plotų  nedaug,  tik  keliose  vietose
pasiektas įžemis. Kultūrinis sluoksnis Katedros aikšt÷je vietomis siekia net 6 metrus. Jame gausu
mūrinių pastatų liekanų, gilesniuose sluoksniuose – medinių.

Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorijos archeologinių  tyrimų  apibendrinimą
reikia tęsti, analizuojant ir sugretinant  su istoriniais tyrimais, kartografuojant  archeologiškai tirtus
plotus ir kultūrinių sluoksnių horizontus. 

Rengiant  šį  projektą  -  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  tvarkymo  planą
(planavimo  schemą)  ir  analizuojant  turimas  archeologines  žinias  apie Vilniaus  pilių  valstybinio
kultūrinio  rezervato  teritoriją,  parengta  vaizdin÷  medžiaga,  kurioje  schematiškai  pažym÷tos
archeologiškai tirtos teritorijos ir tų tyrimų  metu gautos išvados (žiūr. br÷ž. Atliktų archeologinių
tyrimų analiz÷s schemos, konsultantas G. Gendr÷nas). Schemose pažym÷tos archeologiškai tirtos
vietos, periodizuoti radiniai  ir  kultūrinis  sluoksnis.  Jose išskirtos zonos, kuriose nustatyta buvus
gyvenvietes,  ir  zonos,  kuriose  gyvenviečių  buvimas  hipotetinis  -  nepilnai  pagrįstas  tyrimų
duomenimis: 

• Akmens amžiaus pavieniai radiniai rasti Trijų kryžių kalne;
• Pavieniai  žalvario  amžiaus  radiniai  rasti  Valdovų  rūmų  teritorijoje  ir  Gedimino  kalne.

Sp÷jama ant kalno buvus žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietę; 
• Pavieniai  V-VIII  a.  radiniai  rasti  Naujojo  arsenalo -  Taikomosios  dail÷s  muziejaus

teritorijoje, ant Gedimino kapo kalno, T. Kosciuškos g. 3. Ant Gedimino kalno rastas V-VIII
a.  kultūrinis  sluoksnis  leidžia  sp÷ti  ir  toliau  čia  buvus  gyvenvietę.  To  pat  laikotarpio
kultūrinis sluoksnius aptiktas ir Valdovų rūmų teritorijoje bei po Arkikatedra; 

• Neabejojama, kad IX-XII a. ant Gedimino kalno buvo gyvenviet÷. Pagal kultūrinį sluoksnį
galima  spręsti,  kad  IX-XII  a.  gyvenviet÷  buvo  ir  Gedimino  kalno  šiaurin÷je  pap÷d÷je,
Naujojo arsenalo vietoje, ant Trijų kryžių kalno;

• XIII-XIV a. gyvenviet÷ driek÷si nuo Arkikatedros varpin÷s bokšto (buv. gynybin÷s sienos
bokšto) Gedimino  kalno  pap÷de ir  ant  jo, palei T. Kosciuškos g. ir  ant  piliakalnių  kitoje
Vilnios pus÷je (vadinamasis Kreivasis miestas);

• XIV a. antroje pus÷je beveik visoje rezervato teritorijoje buvo gyvenama.

2008 m. vasarą vykdyti archeologiniai žvalgomieji (geologiniai,  geofiziniai)  tyrimai Kreivojo
miesto  teritorijoje  Dainų  sl÷nyje  (A1961K)  (žiūr.  ataskaitą  Vilniaus pilių  valstybinio kultūrinio
rezervato  teritorijos  tyrimai,  2008-2009  m.  S.  Sarcevičius).  Apibendrinus  šių  ir  ankstesnių
archeologinių  tyrimų  rezultatus  konstatuojama,  kad  istoriniuose  šaltiniuose  minima  Vilniaus
Kreivoji  pilis  buvusi  Sapiegin÷s  kalvose  ir,  beveik  neabejojama,  kad  „šalia  jos  buvo  įsikūręs
Kreivasis miestas, tur÷jęs savo konkrečią teritoriją,  vystymosi logiką bei infrastruktūrą“. Radiniai
liudija,  kad šioje  teritorijoje  gyventa  daug amžių.  Ryšk÷ja  buvusių  gynybinių  sistemų  kontūrai,
tiesa, kol kas tik hipotetiniai. 

Problematiška,  nes  visai  archeologų  netyrin÷ta,  Lietuvos  Respublikos  krašto  apsaugos
ministerijos  sukarinto  padalinio  82  bataliono  teritorija,  esanti  šalia  Vilniaus  pilių  valstybinio
kultūrinio rezervato. Kadangi teritorijos kultūrin÷ vert÷ nebuvo nustatyta, ji neįtraukta į Rezervatą.
Archeologų nuomone ši teritorija buvo labai patogi ankstyvųjų papilio gyvenviečių  kūrimuisi,  tad
prieš pradedant bet kokią veiklą joje, būtini išankstiniai archeologiniai tyrimai. 
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Išvados:
• Vilniaus  pilių  rezervato  teritorija,  ypač  jo  rytin÷  dalis  menkai  ištyrin÷ta  archeologų.

Dauguma  tyrimų  fragmentiški,  vykdyti  statybų  metu,  neišlikę  ataskaitos.  Žinios  apie
ankstyvąjį Vilniaus ir Lietuvos valstyb÷s periodą kuklios, dažnai hipotetin÷s;

• Vilniaus pilių rezervato teritoriją būtina tyrin÷ti sistemingai, pagal kompleksinę mokslinių
archeologinių  bei  geomorfologinių  tyrimų  programą.  Programoje  tur÷tų  būti  užsibr÷žti
konkretūs tikslai;

• Archeologiniai  tyrimai  turi  būti  vykdomi tausojančiais  metodais,  ardomieji  tyrimai  -  tik
išimtiniais atvejais. Prieš vykdant ardomuosius archeologinius tyrimus turi būti užtikrinta
radinių apsauga, numatyti apsaugos būdai vietoje ar muziejuje bei šių darbų finansavimas;

• Būtina reikalauti, kad prieš pradedant bet kokius planavimo darbus Rezervato gretimyb÷je,
Lietuvos  Respublikos  krašto  apsaugos  ministerijos sukarinto  padalinio  82  bataliono
teritorijoje,  ji  visa  būtų  kompleksiškai  ištirta  ir  nustatyta  jos  istorin÷  -  archeologin÷
kultūrin÷ vert÷.

2.4.  VILNIAUS  PILI Ų  VALSTYBINIO  KULT ŪRINIO  REZERVATO  TERITORIJOS
KRAŠTOVAIZDŽIO IR URBANISTIN öS SITUACIJOS ANALIZ ö

2.4.1. Reljefo ypatumai 
Vilniaus miesto gamtos, istorijos, kultūros ir architektūros tyrin÷tojai vienbalsiai pripažįsta, kad

svarbiausias sostin÷s bruožas yra reljefas:  ,,Vilniui  yra būdinga ypatinga gamtin÷  aplinka. Miesto
gamtinį  pagrindą  sudaro Neries ir  Vilnios upių  sl÷niai,  šių  sl÷nių  šlaitai,  nuo  šių  upių  santakos
besidriekiančių Pilies, Trijų kryžių, Bekešo kalnų virtin÷...“  (A. Mačiulis, ,,Vilniaus miesto savitumas:
gamtos  ir  architektūros  darna“,  Vilniaus  miesto  savitumai,  Vilnius,  2006); ,,Gamtin÷  aplinka  –  tai
pagrindinis Vilniaus savitumo bruožas ir pagrindin÷ saugotina vertyb÷“  (A. Br÷dikis, ,,Vilniaus miesto
panoramos ir jų kaita“, Vilniaus miesto savitumai, sudarytojas A. Mačiulis, Vilnius, 2006); ,, Lietuvoje
vietų, kur susidurtų daugiau žem÷vaizdžių ir sudarytų turtingą įvairovę labai reta. Viena vienintel÷
tokia vieta ir yra Neries ir Vilnios susi÷jimo apylink÷se, ir laimingai – kaip tik čia yra įsikūręs mūsų
Vilnius“  (Č. Kudaba, ,,Gamta yra visų“, Literatūra ir menas, Nr. 47, 1983). 

Tokių  pasisakymų  ir  vertinimų  seką  būtų  galima  tęsti  ir  toliau  ir  daugelyje  jų  išgirsti
akcentuojant  gamtinį  Neries  ir  Vilnios  santakos  zonos,  kurioje  ir  yra  įkurtas  Vilniaus  pilių
valstybinis kultūrinis rezervatas, unikalumą bei išskirtinumą. 

Nor÷dami geriau įsivaizduoti, kokia gi ta ,,ypatingoji“ gamtin÷ nagrin÷jamos teritorijos pad÷tis,
turime plačiau apžvelgti pagrindinius Vilniaus miesto orografijos ypatumus. Senasis Vilnius kūr÷si
Neries  sl÷nyje,  ir  tik  b÷gant  laikui  išsipl÷t÷  į  kaimyninius  orografinius  rajonus  -  Medininkų  ir
Suderv÷s kalvynus, Neries ir Vok÷s fliuvioglacialines lygumas. 

Miesto ašis - Neris, tekanti plačiu, giliu, terasomis laiptuotu sl÷niu, kuris dalijamas į šiuolaikinį
(fliuvialin į) ir senovinį (fliuvioglacialinį). Neries sl÷nio su terasomis plotis vietomis siekia iki 5 km,
tuo tarpu mus dominančioje zonoje (tarp Šnipiškių  ir Trijų kryžių kalno) jis susiaur÷ja iki 2,5 km.
Neries  sl÷nis  atskiria  jauną  Aukštaičių  (šiaurvakariuose)  ir  senąją  Ašmenos  (pietryčiuose)
aukštumas,  miesto  teritoriją  padalydamas  į  dvi  dalis.  Antroji  pagal  svarbą  up÷  mieste  -Vilnia.
Miestui tenka net 18 km ilgio  jos žemupio atkarpa, o kultūriniam rezervatui pati paskutinioji jos
dalis, patyrusi nemenkus tiek gamtos, tiek žmogaus sąlygotus performavimus. 

Iš pietryčių į Vilniaus miesto teritoriją įsiterpia priešpaskutinio apled÷jimo Ašmenos aukštumai
priklausančio Medininkų kalvyno, kuriame yra aukščiausios Lietuvos kalvos (Aukštojas – 293,8 m
NN ir Juozapin÷ – 293, 5 m NN) pakraštys. Vilniaus link Medininkų  kalvyno paviršius žem÷ja ir
miestą  pasiekusi  l÷kšta bei l÷kštai stambiai  banguota kalvyno  plynaukšt÷,  plyti 200 -180 m NN

Vilniaus pili ų valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema)
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

25



aukštyje. Gilus Vilnios sl÷nis atkerta šiaurinį Medininkų kalvyno ,,kylį“ – Sapiegin÷s kalvyną, kuris
tęsiasi iki Dvarčionių. 

Išskirtin÷  Medininkų  kalvyno  nuošlaičių,  nusileidžiančių  į Neries ir  Vilnios sl÷nius,  ypatyb÷
yra  ta,  kad  jos  ,,iki  pamatų“  suraižytos  griovų  ir  raguvų.  Ši,  dar  vadinama  Vilniaus  eroziniu
kalvynu,  sistema,  tęsiasi  Neries ir  Vilnios  pasl÷niu  0,5  – 2 km pločio  ruožais  nuo  Antakalnio
šiaur÷je  ir  apkabindama  Sapieginę,  Rokantiškes,  Ribiškes  bei  kitas  vietoves  nusitęsia  Panerių
miškais  net  iki  Vok÷s  sl÷nio.  Reljefą  čia  suformavo  senovin÷  erozija,  suraižiusi  moreninę
plynaukštę priešpaskutinio apled÷jimo pabaigoje. To rezultatas tankus sausasl÷nių tinklas su antros,
trečios ir  net  ketvirtos eil÷s  atšakomis,  izoliavusių  daugybę  eroduotojo paviršiaus liekanų,  kurių
susigrupavimai  sudaro stipriai  kalvotą erozinį  reljefą.  Ryškaus kalvotumo įspūdį  ypač  sustiprina
dideli reljefo santykinių aukščių skirtumai – vietomis 1-2 km atkarpoje jie siekia apie 100 m. 

Nagrin÷jama  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorija  apima  pietvakarines
Sapiegin÷s kalvyno nuošlaites, kur aukščiausių erozinių palikuonių - Trijų kryžių, Gedimino kapo ir
Stalo kalno viršūn÷s yra 164 – 163 m NN aukštyje. Gedimino pilies kalno, kažkada buvusio vienu
iš Sapiegin÷s kalvyno atragių,  paviršius yra 141 -140 m aukštyje virš jūros lygio. Manoma, kad
min÷tieji  kalnai  kadaise  sudar÷  vientisą  aukštumą,  o  Gedimino  kalnas  atsiskirti  nuo  jos  gal÷jo
maždaug prieš 10 tūkst. metų.  Pagrindin÷s  j÷gos,  formavusios Gedimino  kalną,  buvo  Neries ir
Vilnios vandenys. Šios up÷s suformavo net tris kalno šlaitus: šiaurinį, pietinį ir vakarinį. Tik rytinis
šlaitas formavosi ne upių, bet kitų gamtos procesų – besiformuojančių išgraužų ir griovų veikiamas.
Pirmin÷  Gedimino kalno pad÷tis ir  forma labai tiko ano meto gyventojams. Iš trijų pusių jis buvo
neprieinamas arba sunkiai  prieinamas:  iš  šiaur÷s saugojo sraunūs Neries vandenys,  o iš  pietų  ir
vakarų kalną supo Vilnios vaga ir jos pakrančių pelk÷s. Buvusių pelkių gylis dabartin÷je Gedimino
aikšt÷je  buvo  didesnis  nei  3 m.  Statant  pilis  (medines  ilgainiui  pakeit÷  mūrin÷s)  ir  gynybinius
įtvirtinimus buvo keičiama tiek paties kalno forma, tiek ir jo pap÷d÷s gamtin÷ aplinka. 

Gedimino  kalnas,  tapęs neįveikta  kliūtimi  Vilniai,  priversdavo  ją  aptek÷ti  dar  vieną  didelę
kilpą. Periodiškai susidarydavusį vandens perteklių, ypač potvynių metu, up÷s vagos kaitaliojimąsi,
pakrančių  užmirkimą  ir  nestabilumą  pad÷jo  reguliuoti  dirbtin÷  prakasa,  nukreipusi  dalį  Vilnios
vandens ir atkirtusi Gedimino pilies kalną nuo Kalnų parko masyvo – tarp Gedimino ir į rytus nuo
jo esančio  Plikojo kalno buvo prakastas kanalas, kuris sujung÷ Vilnią  su Nerimi pro rytinį šlaitą.
Kurį  laiką  Vilnia  dar  buvo  dvišaka,  nes  natūraliąja  vaga  per  dabartinę  Katedros  aikštę  ir
T.Vrublevskio gatve ji taip pat tek÷jo į Nerį. Ilgainiui,  miestui pl÷tojantis, ši atšaka nunyko (buvo
užpilta, užstatyta), o dabar matomas ir toks mums įprastas Vilnios žemupys iš tikrųjų yra dirbtinai
suformuotas kanalas. 

Kairiakrant÷je  Vilnios  sl÷nio  arba vakarin÷je  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato
teritorijos dalyje  vienintel÷  iki  šių  dienų  išlikusi  gamtin÷  sala  yra Gedimino  pilies  kalnas.  Savo
forma jis apjungia šimtmečius vykusių pakitimų visumą – vietomis dabartinis paviršius susilieja su
pirminiu  (gamtiniu),  o kai kur slūgso apie 5-6 m aukščiau pastarojo. Šiuo metu kalno pagrindas
sudaro vakarų – rytų kryptimi ištįsusią elipsę, kurios ilgoji ašis siekia apie 220 m, o trumpoji - apie
180 m.  Kalno  viršūn÷  taip pat pailga:  jos ilgis  110 -120 m,  plotis 50 -60 m. Pietin÷  kalno dalis
aukštesn÷  (pakyla  iki  141 m NN),  tuo tarpu šiaurin÷  tik  iki  131 m NN. Gedimino  pilies  kalno
santykinis aukštis nuo pap÷d÷s siekia 47 - 48 m, o nuo up÷s lygio apie 55 m. Šlaitai statūs (35 -400),
ant  jų  esantis  dirvožemis  stabdo  plokštuminę  nuoplovą  ir  solifliukcnius  procesus,  tačiau
nepageidautini  šiuolaikiniai  geologiniai  procesai  kartkart÷mis  vyksta  (plačiau  žiūr÷ti  poskyrio
pabaigoje). 

Dešiniakrant÷  Vilnios  sl÷nio  arba  rytin÷  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato
teritorijos  dalis,  tai  vyraujančių  gamtinių  kraštovaizdžio  elementų  zona  –  dominuoja  raiškus
reljefas,  kurio formų  įvairovę  ir  kaitą slepia  gausiai čia augantys želdiniai.  Tiesa, vadindami šią
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zoną gamtine, turime omenyje tik tai kas matome paviršiuje, tuo tarpu jos praeitis yra pasl÷pta tik
fragmentiškai ,,perskaitytuose“ kultūriniuose sluoksniuose (žiūr. skyrius 2.2, 2.3.)

Vilniaus  pilių  kalvos – tai aukštoji  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorija,
apimanti  Sapiegin÷s  –  Rokantiškių  erozinio  kalvyno  fragmentą,.  Trijų  kryžių  (  dar  vadinamas
Plikuoju arba Kreivuoju), Bekešo, Stalo, Piliakalnio, Gedimino kapo ir Altanos kalnais vadinamos
kalvų  viršūn÷s – tai priešpaskutinio  ledyno sudaryto reljefo  reliktai,  išgyvenę  paskutinio  ledyno
laikmetį  ir  išlikę  tankiai  gilių  griovų  ir  raguvų  suraižytame  senojo  kalvyno  paviršiuje.  Kalvos
sudarytos  iš  įkypai  slūgsančio  smulkaus,  įvairaus  arba  žvirgždingo  sm÷lio  su  rudo  moreninio
priesm÷lio lęšiais ir įvairiai išraitytais sluoksniais. 

Būdingiausias  kalvyno  bruožas  –  senajame  reljefe  susiformavusios  griovos,  šiandien  jau
raguvos,  dar  vadinamos  sausasl÷niais.  Būdingas  sausasl÷nis  prasideda  plačiu  sufoziniu
nuošliaužiniu  cirku Dainų  sl÷nio  estrados vietoje.  Statūs 28 -32 m aukščio  cirko šlaitai  išraižyti
smulkių  griovų.  Šis  sausasl÷nis  nusileidžia  Neries  sensl÷nio  šlaitu  į  trečiosios  Neries  terasos
aikštelę. Didžiąja griova vadinama raguva (pietrytin÷je dalyje) atsiveria į Vilnios trečiąją terasą. Tai
beveik 400 m ilgio dvišaka raguva, kuri atskiria Stalo ir Piliakalnio kalnus, o leisdamasi žemyn nuo
pagrindinio kalvyno dar atskiria ir Gedimino kapo bei Altanos kalnus. 

Griovos ir raguvos eroziniame kalvyne izoliuoja daugybę atragių, besileidžiančių nuo erozinių
kalvų viršūnių palei griovų ir raguvų šlaitus, dažnai iki pačių pap÷džių. Kai kurios neilgos griovos,
prasid÷jusios  viršutin÷je  kalvų  dalyje,  pasibaigia  tiesiog  šlaito  vidury,  tai  taip vadinamos
,,kabančiosios“ griovos.

Vilniaus pilių  valstybiniam kultūriniam rezervatui priklausančioje kalvyno dalyje  n÷ra daryti
gilūs geologiniai gręžiniai,  tačiau remiantis turimais Sapiegin÷s – Rokantiškių kalvyno geologin÷s
sandaros  duomenimis  galima  teigti,  kad  ir  pilių  kalnai  –  kalvos  (jos  yra  min÷tojo  kalvyno
fragmentas) yra suklotos iš senųjų ledynų paliktų morenų ir jas skiriančių sm÷lingų sluoksnių. Tai
patvirtina  laiptuoti  sausasl÷nio  ir  raguvų  bei  griovų  išilginiai  profiliai.  Minkštus  lengvai
išplaunamus sm÷lingus sluoksnius kertančios jų  atkarpos yra stačios, šlaitai – sm÷lingi.  Morenos
sluoksnius kertančios  griovų  ir  raguvų  atkarpos nežymaus  nuolydžio,  dugne dažnos iš  morenos
išplautų  riedulių  sankaupos.  Ilgi  ir  smarkūs  lietūs  prisotina  viršutinius  sm÷lingus  sluoksnius
vandens,  kuris  laikosi  apatin÷je  sm÷lingo  sluoksnio  dalyje  ant  morenos  (arba  molio).  Griovos
perkirstoje vietoje vanduo drenuojasi, teka griova žemyn ir paprastai sausas griovos dugnas virsta
laikino upelio vaga. 

Į  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritoriją  patenka  kalvyno  pap÷d÷se  išlikę
Neries ir  Vilnios sensl÷niais  tek÷jusių  ledyno tirpsmo vandenų  (fliuvioglacialinių)  srautų suklotų
terasų  (IV ir  III)  fragmentai  ir  šiuolaikin÷s,  t.y.  holoceno laikotarpiu  šių  upių  suklotos (II  ir  I)
terasos.  Mažiausią  plotą užima I terasa, aptinkama siaurais ruoželiais ties Vilnios up÷s posūkiais,
kuri pakilusi  virš  up÷s lygio  5 m,  potvynių  apsemiama.  Ant  šios terasos užpilto  ir  paaukštinto
paviršiaus  yra  Katedros aikšt÷  ir  Pilių  bei  Bernardinų  parkai. Žemiausias,  neužpiltas  paviršius
išlikęs tik siaurais ruoželiais, čia auga perteklinę dr÷gmę m÷gstanti augmenija. Min÷tų žemutinių (II
ir  I ) terasų paviršiuje  beveik  visur  aptinkama apie 2-3 m storio technogeninių  darinių  arba taip
vadinamasis kultūrinis sluoksnis, tod÷l geologin÷ terasų sandara, o kartu ir paviršiaus, tame tarpe
upių, raida Vilniaus pilių teritorijoje dar n÷ra galutiniai išaiškinta. 

Kaip  vieną  iš  aktualesnių  problemų  reik÷tų  išskirti  nagrin÷jamoje  teritorijoje  vykstančius
šiuolaikinius  geologinius  procesus,  kuriuos  neužtenka  tik  nustatyti.  Jų  atžvilgiu  būtina  taikyti
reikiamas tvarkymo ir prevencines priemones. 

D÷l gravitacijos, polaidžių ir lietaus poveikio, d÷l gruntinio vandens lygio pokyčių vyksta šlaitų
deformacijos,  nubyr÷jimai,  nuošliaužos,  aktyv÷ja  arba  silpsta  griovų  erozija,  vyksta  kiti  reljefo
kaitos  procesai.  Šiuos  procesus  dažnai  pagreitina,  suaktyvina  ar  net  sukelia  žmonių  veikla,
skatinanti mechaninę eroziją, kuri pažeidžia ne tik šlaito paviršių, bet ir gilesnius grunto sluoksnius.
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Nagrin÷jamoje teritorijoje kaip pavojingiausi išskirtini: intensyvus stichiškas vaikščiojimas stačiais
šlaitais  (ypač  esant  dideliems  lankytojų  srautams  masinių  susibūrimų  metu),  netinkamai  įrengti
p÷sčiųjų takai, laiptai, o kartais ir netinkamai atlikti šlaitų ar griovų tvirtinimo darbai, plona vel÷nos
danga, dideli šlaituose augantys medžiai su paviršine šaknų sistema. 

Iš  visų  šlaituose  vykstančių  inžinerinių  geologinių  procesų  labiausiai  paplitęs  ir  vienas
pavojingiausių  - nuošliaužos, kurios gali paveikti ne tik gamtinę  aplinką,  bet ir saugomą istorijos
bei  archeologijos  paveldą.  Rašytiniai  šaltiniai  nuo  XVI amžiaus  mini  Gedimino  pilies  kalno  ir
Bekešo kalno nuošliaužas. Paskutinieji,  patys naujausi atvejai nutiko 2004 ir 2008 metais, kuomet
nuošliaužos susiformavo  rytiniame  Gedimino  pilies  kalno  šlaite.  Potencialių,  nuošliaužų  ir  kitų
erozinių procesų vyksmui palankių zonų, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje
yra  apstu.  Įvertinant  tai,  būtina  reikiamą  d÷mesį  skirti  šlaituose vykstančių  procesų  steb÷senai,
sistemingai inventorizuoti inžinerinių  geologinių  procesų vyksmo vietas, ypatingą d÷mesį skiriant
technogeninių faktorių ir gamtin÷s aplinkos sąveikos atvejams. 

2.4.2. Urbanistin÷ miestovaizdin÷ analiz÷
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija – tai Vilniaus miesto istorinis centras. Ji

išsid÷sčiusi  Neries  ir  Vilnios  santakoje,  apima  visą  Vilniaus  piliakalnių  teritoriją,  menančią
pirmuosius miesto augimo žingsnius. Kuriantis Vilniaus miestui dabartin÷ Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato teritorija buvo jo geografinis centras ir branduolys. 

Viduramžių miestas pilių atžvilgiu pl÷t÷si asimetriškai į pietus, kair÷je Neries up÷s pus÷je. Tuo
laikotarpiu  centrin÷  miesto  šerdis  buvo Pilies  gatv÷,  o pilių  teritorija  liko  šiauriniame  gynybine
siena aptverto miesto pakraštyje. 

XIX a., ypač  XX a., Vilniaus  miesto pl÷tra vyko  koncentriškai,  į miestą  įsijung÷  aplinkinių
priemiesčių ir kaimų teritorijos. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija, v÷l atsidūr÷
miesto centre.

Šiuo metu iš dviejų  pusių  pro ją  praeina svarbios miesto susisiekimo  arterijos: šiaur÷s pietų
kryptimi - Olandų g., jungianti Santariškes su Geležinkelio stoties ir orouosto rajonais, rytų vakarų
kryptimi  –  T.  Kosciuškos  g.,  Antakalnio  g.,  jungianti  naujuosius  miesto  rajonus  su  centru  ir
Antakalniu.  Katedros  aikšt÷je  susikerta  dauguma  p÷sčiųjų  takų  iš  Senamiesčio,  Naujamiesčio,
Užupio, Antakalnio, Neries dešiniojo  kranto. Pati Rezervato teritorija d÷l joje  susikoncentravusių
kultūros paveldo vertybių, muziejų,  Arkikatedros, želdynų, taipogi, yra lankytojų traukos objektas.
Taigi,  Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio rezervato teritorija yra neatsiejama dabartinio  Vilniaus
miesto urbanistin÷s struktūros dalis. 

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorija  yra  vienas  reikšmingiausių  Vilniaus
miestovaizdžio komponentų. Pagal V. Jurkšto Vilniaus senamiesčio tyrimų išvadas „Vilniuje buvę
trys kompoziciniai  centrai – Aukštutin÷  pilis,  Šv.  Jonų  bažnyčios  bokštas ir  Rotuš÷.  Šiuo  metu
trečio centro vaidmuo atiteko Šv. Kazimiero bažnyčiai.“ Gedimino  kalnas su pilimis  – ryškiausia
Vilniaus  senamiesčio  panoramų  tūrin÷  erdvin÷  dominant÷,  vizualinis  miesto  simbolis.  Istorinio
miestovaizdžio  išsaugojimui  labai  svarbu,  kaip  miestas vystysis  Valstybinio  kultūrinio  rezervato
gretimyb÷je,  jo  vizualin÷s  įtakos  zonoje.  Deja,  pastaraisiais  metais  Vilniaus  centre  pastatyti
aukštuminiai  pastatai  vizualiai  sumenkino  pagrindinę  istorinio  Vilniaus  panoramų  dominantę  -
Gedimino kalną su Aukštutine pilimi.  Atlikta kompiuterin÷ svarbiausių Senamiesčio dominančių -
Gedimino  bokšto ir Trijų kryžių  paminklo matomumo miesto centro teritorijoje analiz÷ rodo, kad
tokių zonų likę nedaug.

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorija  kraštovaizdiniu  urbanistiniu  aspektu
n÷ra vienalyt÷. Joje išskiriama urbanizuota vakarin÷ dalis ir žalia gamtin÷ teritorija rytuose. 

Vakarin÷je  Rezervato  dalyje  dominuoja  Vilniaus  pilių  kompleksas,  su  aukščiau  min÷tais
statiniais:  Vilniaus  arkikatedra  bazilika,  atkuriamais  Lietuvos  Valdovų  rūmais,  Nacionaliniu
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muziejumi,  Taikomosios dail÷s  muziejumi  ir  kt.).  Kadangi  Vilniaus  pilių  kompleksas  ir  miesto
gynybin÷  sistema pagal programas gaivinama,  urbanizacijos  laipsnis  šioje  zonoje  tik  did÷s.  Net
Vilniaus  senamiesčio  įtraukimo  į  Pasaulio  paveldo  sąrašą  byloje,  pateiktoje  UNESCO,  yra
numatytas miesto gynybin÷s sistemos išryškinimas ir atgaivinimas.

Urbanizuota Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato zona

Rytin÷je  Rezervato dalyje  dominuoja  gamtinis  kompleksas.  Į jį,  tarp piliakalnių,  įsispraudęs
Dainų sl÷nio amfiteatras. Į teritoriją įvažiuojama iš Olandų g. pus÷s į Stalo kalną ir iš T. Kosciuškos
g. – į Dainų sl÷nį. Kiti takai natūralūs, daugiausia praminti parko lankytojų. Ši zona apleista, iki šiol
tvarkyta  be  koncepcijos,  pagal  atsitiktinius  projektus,  dažniausiai  neįvertinus  paminklosauginio
aspekto. Želdiniai visai neformuoti arba formuoti chaotiškai, nesilaikant jokio istoriškumo principo.
Viena iš priežasčių – nepakankamai tur÷ta žinių  apie šią išskirtinę  vietą. Kadangi piliakalniai,  dar
XIX a. pr. buvę pliki (išskyrus botanikos sodo teritoriją), šiuo metu apaugę sodintais ir savaiminiais
medžiais bei krūmais, jų pirmin÷s gynybin÷s paskirties vizualiai nebesijaučia. 
 

Gamtin÷ Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato zona

IŠVADOS

• Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija yra neatsiejama dabartinio Vilniaus
miesto urbanistin÷s struktūros dalis;

• Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija yra vienas reikšmingiausių Vilniaus
miestovaizdžio komponentų;

• Gedimino kalnas su pilimis  – ryškiausia  Vilniaus senamiesčio  panoramų  tūrin÷  erdvin÷
dominant÷, vizualinis miesto simbolis;

• Istorinio  miestovaizdžio  išsaugojimui  labai  svarbu  kaip  miestas  vystysis  Vilniaus  pilių
valstybinio kultūrinio rezervato gretimyb÷je, jo vizualin÷s įtakos zonoje;
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• Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija kraštovaizdiniu urbanistiniu aspektu
n÷ra  vienalyt÷.  Joje  išskiriama  urbanizuota  vakarin÷  dalis  ir  žalia  gamtin÷  teritorija
rytuose; 

• Kadangi  Vilniaus  pilių  kompleksas  ir  miesto  gynybin÷  sistema  pagal  programas
išryškinama gaivinama, urbanizacijos laipsnis vakarin÷je zonoje tik did÷s.

2.4.3. Želdinių vertinimas
2006 m.  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato direkcijos  užsakymu  atliktas  Kalnų

parko želdinių vertinimas (R. Pukien÷). Čia pateikiama R. Pukien÷s tyrimų išvadų santrauka:
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  Kalnų  parko  teritorijos  želdiniai  atspindi  tris
istorinius parko raidos periodus: seniausieji medžiai - kanadin÷s tuopos ir paprastosios pušys - yra
likę  iš  XIX a. antrosios pus÷s želdinių;  dalis  medžių,  daugiausiai  mažalap÷s liepos ir  paprastieji
klevai,  augantys  Altanos  kalne  (23  taksacinis  sklypas)  ir  šlaituose  virš  Nyderlandų  Karalyst÷s
ambasados rezidencijos (17 ir 20 taksaciniai sklypai), yra XX a. pirmosios pus÷s želdinių liekanos;
didžiausią  želdinių  dalį  sudaro  XX  a.  antrosios  pus÷s  želdiniai,  suformuoti  iš  introdukuotų  ir
vietinių rūšių 6 – 7 – tajame dešimtmetyje, įrengiant estradą ir tvarkant Kalnų parką. Seniausi parko
medžiai  yra paprastosios pušys,  prad÷jusios augti apie 1850 m.  ir  kanadin÷s tuopos, pasodintos
XIX a. aštuntajame dešimtmetyje. 

Kalnų  parko teritorijos želdinių  būkl÷  yra įvairi.  Blogiausia būkl÷  yra senųjų  istorinių  tuopų.
Didžioji  dalis  medžių  pažeisti  šakų  v÷žio  ir  turi  išpuvusį  kamieno  vidų,  tod÷l  mechaniškai
neatsparūs. Kai kurie medžiai gali būti avarin÷s būkl÷s ar tur÷ti avarin÷s būkl÷s šakas. Atsižvelgiant
į šių  tuopų istorinę  vertę, kiekvienos senosios tuopos būkl÷  tur÷tų būti įvertinta. Pagal kiekvieno
medžio būklę  jo laja turi būti tinkamai apgen÷ta ar sutvirtinta, o avariniai ir  pavojingi medžiai iš
viso iškirsti. Senųjų Kalnų parko pušų, prad÷jusių augti XIX a. viduryje, būkl÷ yra palyginus gera ar
patenkinama.

 Kanadin÷ tuopa

Tarp  medžių,  sodintų  XX  a.  pirmojoje  pus÷je,  yra  dvišakais  kamienais  formuotų  medžių
pavojingai plyštančiais kamienais. Jų kamienų tvirtinimą reiktų rekomenduoti specialias atotampas,
naudojamas Vakarų Europos arboristų praktikoje, tam tikrame aukštyje sujungiančias abu kamienus
ir  turinčias  pakankamai  elastingumo,  kad netrukdytų  medžių  stor÷jimui.  XX a.  antrosios pus÷s
želdinių medžiai ir krūmai dar n÷ra labai seni, tod÷l jų fiziologin÷ būkl÷ sąlyginai gera. Šių želdinių
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būklę  vietomis  gadina  susidarę  introdukuotų  ir  vietinių  rūšių  savaiminių  jaunuolynų  sąžalynai.
Susidariusius savaiminukų plotus reikia formuoti, vadovaujantis aplinkosauginiais ir kraštovaizdžio
formavimo  kriterijais.  Atskirose  vietose,  ypač  šlaituose,  besileidžiančiuose į  Vilnios  vagą,  gerą
šaknų  sistemą  turinčių  savaiminukų  (kaip  sidabrinių  žilakrūmių,  pilkųjų  tuopų ir  pan.)  sąžalynai
atlieka  priešerozinę  funkciją,  tod÷l,  planuojant  kraštovaizdžio  formavimo  kirtimus,  būtina  į  tai
atsižvelgti. Turint omenyje erozinį vietov÷s reljefą, reik÷tų detaliau ištirti eroduojamuose šlaituose
augančias rūšis, jų išplitimą,  šaknų sistemos reakciją  į geomorfologinius procesus bei įtaką jiems.
Nors didžiąją dalį želdinių sudaro XX a. antrosios pus÷s augalai, dar ir palyginus nesenų medžių bei
krūmų  tarpe  plinta  grybin÷s  ligos,  pasireiškia  nekroz÷s  ir  kenk÷jai.  Tikslesniam  želdinių
fitopatologin÷s  būkl÷s įvertinimui  ir  ligų  bei  kenk÷jų  identifikavimui  reik÷tų  atlikti  išsamesnius
tyrimus, vadovaujantis sudarytomis sumed÷jusių augalų būkl÷s tyrimo metodikomis. Mažai žmonių
lankomose vietose, ar rezervatin÷se vietose, kur žmonių  lankymas tur÷tų būti iš viso uždraustas,
rekomenduotina palikti ir kai kuriuos pažeistus, drev÷tus medžius, kaip prieglobstį kitoms gyvūnų ir
augalų  bendrijos  rūšims,  palaikančius  biologinę  įvairovę  ir  ekosistemos  stabilumą.  Rezervato
teritorijoje tur÷tų būti išskirtos potencialios kertin÷s miško buveines, kuriose aplinkos tvarkymas ir
kita ūkin÷ veikla būtų ribota ir atliekamai labai atsakingai.

Siekiant  detalizuoti teritorijos tvarkymą  ir  planavimą  būtina  tęsti detalesnį  istorinių  želdinių
elementų tyrimą. Potencialios senųjų medžių paieškos vietos yra šlaitai virš Nyderlandų Karalyst÷s
ambasados rezidencijos (buvusio Bajorų klubo, 17 ir 20 sklypai), raguva tarp Altanos ir Stalo kalno
(23 sklypas), kiti šlaitai. Dalis savaime išplitusių introdukuotų medžių ir krūmų gali būti palikuonys
individų,  augusių  buvusiame  Vilniaus universiteto botanikos sode. Jų kilm÷s nustatymui svarbūs
istoriniai  botanikos  sodo  augalų  rūšių  ir  jų  sąsajų  su  dabar  augančiomis  dendrofloros  rūšimis
tyrimai.

Tęsiant  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorijos  želdinių  tyrimą,  taip  pat
teritorijos tvarkymui ir  projektavimui,  būtina sudaryti skaitmeninį  teritorijos planą,  kuriame būtų
fiksuojamas  želdinių  erdvinis  išsid÷stymas,  GPS  imtuvo  pagalba  identifikuojant  dendrofloros
elementų  vietą  koordinačių  sistemoje.  Tiksli  skaitmenin÷  dendrofloros elementų  vietos fiksacija
leistų  sudaryti  svarbiausių  medžių,  krūmų  ar  jų  grupių  būkl÷s  pasus,  kas  palengvintų  būkl÷s
monitoringą, želdinių priežiūros ir kitų ūkinių priemonių planavimą. 

Palyginę  Vilniaus  pilių  gynybin÷s  sistemos  išryškinimo  bei  atgaivinimo  reikalavimus ir
R.Pukien÷s želdinių vertinimo išvadas, pamatysime tam tikrus prieštaravimus. Galima diskutuoti ir
d÷l  siūlymų  miesto  centre  puosel÷ti  natūralią  ekosistemą,  kuriant  prieglobstį  gyvūnų  ir  augalų
bendrijos rūšims. 

IŠVADOS 

• Gamtin÷je(Kalnų parko) teritorijoje seniausi medžiai yra paprastosios pušys, prad÷jusios
augti apie 1850 m. ir kanadin÷s tuopos, pasodintos XIX a. aštuntajame dešimtmetyje.

• Nors didžiąją dalį želdinių sudaro XX a. antrosios pus÷s augalai, jų tarpe plinta grybin÷s
ligos, pasireiškia nekroz÷s ir kenk÷jai;

• Dalis  savaime  išplitusių  introdukuotų  medžių  ir  krūmų  gali  būti  palikuonys  individų,
augusių buvusiame Vilniaus universiteto botanikos sode;

• Vilniaus pilių gynybin÷s sistemos išryškinimo bei atgaivinimo siekiai  bei miesto poreikis
rekreacinei teritorijai iš dalies prieštarauja natūralios gamtos išsaugojimo pageidavimams
rytin÷je rezervato dalyje.
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2.4.4. Susisiekimo sistema 
Iš  dviejų  pusių  pro  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervatą  praeina  svarbios  miesto

susisiekimo  arterijos:  šiaur÷s  pietų  kryptimi  -  Olandų  g.,  jungianti  Santariškes  su  Geležinkelio
stoties  ir  orouosto rajonais,  rytų  vakarų  kryptimi  – T.  Kosciuškos g.,  Antakalnio  g.,  jungianti
naujuosius  miesto  rajonus  su  centru  ir  Antakalniu.  Arkikatedros  aikšt÷je  susikerta  dauguma
p÷sčiųjų  takų  iš  Senamiesčio,  Naujamiesčio,  Užupio,  Antakalnio,  Neries  dešiniojo  kranto.  Pati
Rezervato teritorija d÷l joje susikoncentravusių  kultūros paveldo vertybių,  muziejų,  Arkikatedros,
želdynų, taipogi, yra lankytojų traukos objektas, funkciškai neatsiejama Vilniaus miesto plano dalis.
Pagrindin÷ p÷sčiųjų trauka į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją iš Senamiesčio
eina  Pilies  gatve,  iš  Naujamiesčio  -  Gedimino  prospektu.  Tai svarbiausios  arterijos,  kuriomis  į
Rezervato teritoriją patenka aplinkinių rajonų gyventojai. 

Iš kitų miesto rajonų į Rezervatą atvykstama magistralin÷mis gatv÷mis: Olandų g., Antakalnio
ir T. Kosciuškos. Iš kitos Neries up÷s pus÷s atvykstama karaliaus Mindaugo tiltu, iš Užupio rajono -
Filaretų, Maironio, Barboros Radvilait÷s gatv÷mis. 

Dviratininkai link Rezervato atvažiuoja pažym÷tomis trasomis Gedimino prospektu ir Pilies g.
Šis  maršrutas apjuosia  vakarinę  Rezervato dalį  -  Vilniaus  pilių  pastatų ir  jų  liekanų  kompleksą
(unik. kodas 642, buv.G205K). Nuo jo nepažym÷tos trasos tęsiasi link Sereikiškių  parko, Vilnios
pakrant÷mis aplink parką ir įsilieja į Maironio g. 

2.4.5. Inžinerin÷ infrastrukt ūra
Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato inžinerin÷  infrastruktūra skirtinga vakarin÷je  -

urbanizuotoje dalyje  ir rytin÷je  - gamtin÷je  zonoje. Vakarin÷je  dalyje  inžinerin÷  infrastuktūra jau
susiformavusi. Ji išnagrin÷ta ir įvertinta Vilniaus arkikatedros bazilikos, Žemutin÷s ir Aukštutin÷s
pilių  pastatų  ir  jų  liekanų  komplekso,  buv.  Kareivinių  statinių  komplekso  detaliajame  ir
specialiajame plane. 

Rytin÷je  –  gamtin÷je  zonoje  inžineriniai  tinklai  yra  tik  Kalnų  parko  estrados  zonoje  bei
šiluminis mazgas prie Olandų g.

*
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3. KONCEPCIJA

3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorija  - tai ilgaamžis  Lietuvos valstyb÷s ir

Vilniaus  miesto  istorijos  ir  dvasin÷s  kultūros  centras.  Rezervato  teritorija  reikšminga  d÷l  čia
susikoncentravusio  istorinio,  archeologinio,  architektūrinio  paveldo,  gamtos  ir  urbanistikos
vertybių.  Koncepcijos  tikslas  suformuoti  paminklosauginius  -  urbanistinius  -  architektūrinius  –
kraštovaizdinius  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  kultūros  paveldo  vertybių
išsaugojimo, naudojimo, tvarkymo prioritetus bei jų įgyvendinimo strategiją, kurioje būtų įvertinti
šios išskirtin÷s reikšm÷s Vilniaus miesto teritorijos ypatumai. 

Įkv÷pimo  ir  id÷jų  šaltinis  – teritorijos  istorin÷  raida ir  jos reikšm÷  Vilniui  ir  visai  Lietuvai.
Kertinis  atramos taškas – istorinis  pilių  ir  miesto urbanistinis  kraštovaizdinis  santykis, teritorijos
funkcinis  turinys ir  jo  suderinamumas  su kultūros paveldo  vertybių  bei  gamtinio  kraštovaizdžio
išsaugojimu, nacionalinis poreikis atskleisti ir išryškinti nežinomas bei prarastas vertybes. 
 
3.2. ŽEMöNAUDA IR TVARKOMASIS ZONAVIMAS
Šiuo metu  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  vakarin÷je  dalyje  yra  Kitos paskirties
žem÷, rytin÷je – Miškų žem÷.
Pagal  Lietuvos  Respublikos  žem÷s  įstatymo  (Žin.,  2004,  Nr.28-868)  28  str.  P.1 Vilniaus  pilių
valstybinio kultūrinio rezervato (toliau Kultūrinio rezervato) teritorija yra konservacin÷s paskirties
žem÷. Pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus LR Vyriausyb÷s 2004m.
rugpjūčio 19 d. nutarimu (Žin., 2004, Nr.131-4704) Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio rezervato
teritorija  priskirtina  konservacin÷s  paskirties  žem÷s  kraštovaizdžio  tvarkymo  zonų  grupei  kaip
Rezervatinis architektūrinis (archeologinis) kompleksas (KGn).

 
3.3.  KRAŠTOVAIZDŽIO  TVARKYMO  SKIRTING Ų  REGLAMENT Ų  TERITORIJ Ų
NUSTATYMO PRINCIPAI 

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorija  priskirtina  konservacin÷s  paskirties
žem÷s  kraštovaizdžio  tvarkymo  zonų  grupei  kaip  Rezervatinis  architektūrinis  (archeologinis)
kompleksas (KGn). 

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorija  susideda  eil÷s  registruotų  kultūros
paveldo  vietovių  bei  kultūros paveldo  objektų  teritorijų.  Šiuo teritoriniu  pagrindu Vilniaus  pilių
valstybinio  kultūrinio rezervato tvarkymo plane reglamentuojama apsauga ir  tvarkymas.  Vilniaus
piliakalnio  su  papiliais  (kompleksas,  unikalus  objekto  kodas:  664,  buv.  A1961K)  teritorija
papildomai skirstoma pagal gamtinio kraštovaizdžio ypatumus.  

Bendruosius  reikalavimus  visai  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorijai
nustato Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr.63-1188; 1995, Nr.60-1502; 200, Nr.58-1703)
ir Vyriausyb÷s patvirtinti kultūrinio rezervato nuostatai (Žin., 2002, Nr. 72-3059).

Archeologijos paminklų: KGn-1 -Vilniaus piliaviet÷s (unikalus kodas 141, buvęsA1960), vad.
Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine pilimi ir Žemutine pilimi; KGn-2 - Vilniaus piliakalnio su
papiliais (kompleksas, unikalus kodas 664, buvęs A1961K), vad. Kreivuoju kalnu, Pilkuoju kalnu,
Trijų kryžių  kalnu su papiliais,  vad. Bekešo kalnu, Gedimino kapo kalnu ir Stalo kalnu; Vilniaus
senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas 25505, buvęs A1610K) teritorijos saugomos
ir tvarkomos pagal archeologin÷s vietos tipinį apsaugos reglamentą (Žin., 2003, Nr.116-5282). Šios
teritorijos  pagal  tvarkymo  reglamentą  nevienalyt÷s,  jose  pagal  paminklinių  kompleksų  ribas
išskiriamos skirtingų reglamentų teritorijos.
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KGn-1 - Vilniaus piliaviet÷s, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine pilimi ir Žemutine
pilimi teritorija (unikalus objekto kodas: 141, buv. A1960) skirstoma į KGn-1a - Pilių pastatų ir jų
liekanų komplekso teritoriją (unikalus objekto kodas: 642, buv. G205KP); KGn-1b – Kirdiejų rūmų
(statinių  komplekso  Barboros Radvilait÷s g. 6,  4)  tvarkomąją  teritoriją  (unikalus  objekto  kodas
28001, buv.  G390K) ir  KGn-1c – Buvusio  botanikos sodo tvarkomąją  teritoriją,  KGn-1a - Pilių
pastatų  ir  jų  liekanų  komplekso  teritorija  (unikalus  objekto  kodas:  642, buv.  G205KP)  pagal
architektūrinę urbanistinę  situaciją  ir  kraštovaizdinius ypatumus suskirstyta dar į 3 kraštovaizdžio
tvarkymo teritorijas: tai KGn-1a-1 - Aukštutin÷s pilies teritorija tvarkomoji teritorija ; KGn-1a-2 -
Gedimino kalno šlaitų tvarkomoji teritorija; KGn-1a-3 – Žemutin÷s pilies tvarkomoji teritorija.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plane KGn-2 - Piliakalnio su papiliais
komplekso teritorija pagal gamtinio kraštovaizdžio ypatumus ir paveldotvarkos interesus suskirstyta
į 5 kraštovaizdžio tvarkymo teritorijas: KGn-2a - Didžiosios griovos tvarkomoji teritorija; KGn-2b
– Piliakalnio šlaitų ir  kt. raiškaus reljefo formų tvarkomoji teritorija; KGn-2c – „Kreivojo miesto“
tvarkomoji  teritorija;  KGn-2d  -  Nyderlandų  Karalyst÷s  ambasados  rezidencijos  Barboros
Radvilait÷s g. 10, 12 - ir  T. Kosciuškos g. 1 sklypų  tvarkomoji  teritorija;  KGn-2e – Pastatų T.
Kosciuškos g. 3 sklypo tvarkomoji teritorija.
 
3.4. KULTŪRINIO REZERVATO LANKYMO TERITORIJ Ų REGLAMENTAS
Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate nustatomos lankymo teritorijos:

• nekontroliuojamo lankytojų srauto patekimo zona,
• kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo teritorija R1,
• kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo teritorija R2,

3.4.1. Nekontroliuojamo lankytojų srauto patekimo teritorija
Vakarin÷  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  dalis  beveik  sutampanti  su  Vilniaus
piliaviet÷s  (unikalus  kodas  141,  buvęsA1960),  vad.  Gedimino  pilies  kalnu,  Aukštutine  pilimi,
Žemutine  pilimi  teritorija  –  tai  visuomenin÷s  paskirties  teritorija,  miesto  centras.  Iš  Katedros
aikšt÷s, miesto skverų miestiečiai patenka į čia esančią Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislavo arkikatedrą
baziliką, Lietuvos nacionalinį muziejų ir jo padalinius (Naująjį arsenalą, Senąjį arsenalą, Gedimino
pilies  bokštą),  Valdovų  rūmus,  Gedimino  kalną.  Katedros  aikšt÷je  rengiami  masiniai
bendramiestiniai renginiai. Ši teritorija laisvai, neribotai lankoma.

3.4.2.  Kontroliuojamo  lankytojų  srauto  patekimo  teritorija  R1  (  Vakarin÷ Vilniaus  pilių
valstybinio kultūrinio rezervato dalis).
Vilniaus  pilių  valstybiniame  kultūriniame  rezervate  esančių  kultūros  objektų  teritorijos,  kaip
Lietuvos nacionalinio muziejaus ir jo padalinių (Naujojo arsenalo, Senojo arsenalo, Gedimino pilies
bokšto, Gedimino  kalno),  Taikomosios dail÷s  muziejaus,  polifunkcinio  kultūros centro-Valdovų
rūmų  teritorijos  kontroliuojamos  pačių  muziejų.  Jos atviros dienos  metu,  muziejų  darbo  laiku,
tačiau saugumo sumetimais turi būti uždaromos nakčiai. 

3.4.3.  Kontroliuojamo  lankytojų  srauto  patekimo  teritorija  R1.  (Rytin÷  Vilniaus  pilių
valstybinio kultūrinio rezervato dalis)

Rytin÷ Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalis sutampa su Vilniaus piliakalnio su
papiliais  (kompleksas,  unikalus  kodas  664,  buvęs  A1961K)  teritorija.  Tai  dabartin÷  vilniečių
rekreacijos vieta, vadinama Kalnų parku. Šioje vietoje tik pradedami archeologiniai tyrimai, tačiau
jau  išaišk÷jo,  kokius  neatskleistus  praeities  paslapčių  klodus  slepia  buvusio  Kreivojo  miesto
teritorija.  Abejonių  nekelia,  kad tai labai  vertinga ir,  drauge,  labai  pažeidžiama  vieta. Kreivasis
miestas  buvo  ant  jauno,  besiformuojančio  reljefo.  Piliakalniai  natūraliai  slenka  į  Vilnios  upę.
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Nuslinkus  šlaitams,  Vilnios vandenys  jau  nuneš÷  į  Nerį neįkainojamą  informaciją  apie  Vilniaus
miesto  praeitį.  Piliakalnius  dar  labiau  mechaniškai  ardo  neorganizuotas  lankymas,  laipiojimas
šlaitais.  Ypač  gausios minios  iš  visų  pusių  plūsta į Kalnų  parko Dainų  sl÷nio  estrados masinių
renginių metu. 

Piliakalnių (Kreivojo miesto) teritorijoje lankytojų srautai ateityje, sutvarkius teritoriją, privalo
būti reguliuojami. 

3.5. KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PRIORITETAI IR PRINCIPAI
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato kultūros paveldo apsaugos prioritetai: 

• Kultūros vertybių autentiškumo išsaugojimas;
• Mokslinis pažinimas;
• Pritaikymas viešam pažinimui ir naudojimui;
• Prarastų vertybių atgaivinimas.

Tai fizin÷s ir juridin÷s apsaugos priemonių kompleksas.

3.5.1. Apskaita
Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorijoje esančios kultūros paveldo  vertyb÷s

yra  registruotos.  Abejonių  nekelia,  kad  Rezervato  teritorijos  kultūriniame  sluoksnyje  yra  daug
neišaiškintų  kultūros  vertybių,  kurios  šiuo  metu  saugomos  archeologijos  vertybių  komplekso
sud÷tyje.  Šios  vertyb÷s  ateityje  turi  būti  palaipsniui  išaiškinamos  mokslinių  tyrimų  metu  ir
registruojamos.

3.5.2. Mokslinis pažinimas
Kadangi  archeologijos  vertyb÷s  - Vilniaus  piliaviet÷  (unikalus kodas 141,  buvęs  A1960) ir

Vilniaus  piliakalnis  (unikalus  kodas 664,  buvęs  A1961K)  bei  Vilniaus  senojo  miesto  vieta  su
priemiesčiais  (unikalus  kodas  25505,  buvęs  A1610K)  saugomi  moksliniam  pažinimui,  šioje
teritorijoje turi būti vykdomi planingi ir pagrįsti moksliniai tyrimai. Ardomųjų tyrimų apimtys turi
būti pagrįstos ir  griežtai ribojamos. Moksliniai  tyrimai  - viena iš  pagrindinių  numatytų Vilniaus
pilių kultūrinio rezervato veiklos sričių.

Kultūros  paveldo  vertybių  ir  jų  vertingųjų  savybių  nustatymas,  išsaugojimas,  teritorijos
racionalus naudojimas, naujos tvarkymo id÷jos – visa tai turi išplaukti iš moksliškai pagrįstų žinių,
mokslinio informacijos įvertinimo.

Formuojant  mokslinių  tyrimų  programas  prioritetiniu  tikslu  laikytinas  Vilniaus piliakalnio
(unikalus kodas 664, buvęs A1961K) medinių  pilių  komplekso ir  gynybinių  įtvirtinimų  sistemos
išsiaiškinimas.  Turimi  duomenys  leidžia  sp÷ti  čia  buvus  Vilniaus  miesto  pradžią,  sud÷tingą
įtvirtinimų sistemą sujungtą su Gedimino kalnu. 

Geomorfologiniai  tyrimai  nustatytų  buvusį  reljefą,  pad÷tų  parengti  tikslesnes  archeologinių
tyrimų  programas,  nustatyti  racionalias  tyrimų  vietas.  Archeologiniai  tyrimai  tur÷tų  išaiškinti
gyvenviečių  vietas, laikotarpius, teritorijos  ir  gynybinių  įrenginių  planą.  Lygiagrečiai  tur÷tų būti
vykdomos archyvinių  istorinių  bei teorinių,  analizuojančių  bei apibendrinančių  turimus duomenis
tyrimų  programos.  Vien  rengiant  šį  specialųjį  planą  inicijuoti  tiksliniai  archeologiniai  tyrimai
atskleid÷ informaciją, kuri tur÷tų ženkliai įtakoti sampratą apie Kreivąjį miestą ir būsimus Vilniaus
pilių valstybinio kultūrinio rezervato rytin÷s dalies tvarkymo sprendinius.

Prioritetiniais laikytini tyrimai, kurie pad÷tų stabilizuoti reljefą, likviduoti saugomų piliakalnių
avaringumą. Tai geologiniai, hidrogeologiniai bei hidrotechniniai tyrimai, Gedimino kalno požemių
tyrimai.  Vilnios  vagos tyrimai  gal  patvirtintų  duomenis  d÷l  buvusio  balnakalnio  tarp Gedimino
kalno ir Vilniaus piliakalnio, Vilnios kanalo iškasimo ir kt. 

Vilniaus pili ų valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema)
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

35



3.5.3. Apsauga ir jos tikslai
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorijoje  esančio  nekilnojamojo  kultūros

paveldo apsaugos tikslai nustatyti skelbiant atskiras vertybes saugomomis (2005-04-29 LR kultūros
ministro įsakymu Nr. ĮV-190 „D÷l nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“).

Saugomi moksliniam pažinimui bei saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui:
•  Vilniaus piliaviet÷, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine pilimi ir Žemutine pilimi

(unikalus objekto kodas: 141, buv. A1960) ; 
•  Piliakalnis su papiliais (kompleksas, unikalus objekto kodas: 664, buv. A1961K) ;
Saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugomi viešajai pagarbai:
•  Pilių pastatų ir jų liekanų komplekso teritorija (642)
Saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui:
•  Statinių  kompleksas  Vilniaus  m.  Barboros Radvilait÷s  g.  4,6  (unikalus  objekto  kodas:

28001, buv. G390K);
•  Pastatas Vilniaus m. T. Kosciuškos g. 3 (unikalus objekto kodas: 27977, buv. S825).
Nekilnojamojo  kultūros  paveldo,  esančio  Kultūriniame  rezervate,  apsaugą  reglamentuoja

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Saugomų teritorijų įstatymai.
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato apsaugos reglamento tikslas – užtikrinti Vilniaus

pilių  teritorijos  ir  joje  esančių  kultūros ir  gamtos paveldo  vertybių  išsaugojimą.  Vilniaus  pilių
valstybinio  kultūrinio  rezervato apsaugos reglamentas nustato apsaugos,  tvarkymo,  priežiūros ir
naudojimo reikalavimus Kultūrinio rezervato teritorijoje.
 
3.5.4. Tvarkyba 

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorijai  taikomas  tausojamojo  naudojimo
režimas.  Kultūrinio  rezervato teritorijoje  teisiniams  objektams nustatyta konservacin÷  saugojimo
paskirtis. 

Saugojimo reikalavimai teritorijai taikomi pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo ir LR Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimus bei Saugomų teritorijų tipinius apsaugos
reglamentus.  Individualūs  apsaugos  režimai  nustatomi  kiekvienai  Vilniaus  pilių  valstybinio
kultūrinio  rezervato teritorijoje esančiai  kultūros vertybei.  Teritoriniu lygmeniu  apsaugos režimai
skirtingi,  nustatyti skirtingą  architektūrinį  planinį  miestovaizdinį  charakterį turinčioms teritorijos
dalims. 

Tvarkyba  –  kultūros  paveldui  išsaugoti  atliekami  darbai:  tyrimas  (taikomasis),  remontas,
avarijos  gr÷sm÷s  pašalinimas,  konservavimas,  pritaikymas,  restauravimas,  atkūrimas,  šių  darbų
planavimas ir projektavimas.

Prioritetine tvarkybos kryptimi rytin÷je Kultūrinio rezervato dalyje laikytini taikomieji tyrimai
bei pastovi autentiškų vertybių priežiūra.

Pirmaeiliai  tvarkybos  darbai  -  piliakalnių  avaringumo  likvidavimo  darbai,  kurie  turi  būti
atliekami  pagal specialius,  tyrimais  pagrįstus projektus. Tai Vilnios vagos erozijos sustabdymas,
Pilies kalno avaringumo likvidavimas, kitų piliakalnių erozijos stabilizavimas.

Želdynų  tvarkymo  principų  nustatymas,  kompleksinių  projektų  parengimas  labai  svarbus
prioritetas,  nes  būtina  rasti  darnią  sąveiką  tarp  Vilniaus  pilių  gynybin÷s  sistemos  išryškinimo
prioriteto ir želdinių apsaugos bei formavimo.

Rytin÷s  rezervato  dalies  pritaikymas  kultūriniam  pažintiniam  lankymui  bei  rekreacijai,
lankytojų srautų sureguliavimas – vienas iš artimiausios ateities prioritetų. 
  
3.5.5. Atgaivinimas (atkūrimas)

Vienas iš Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato vertybių  atgaivinimo  prioritetų tai -
Vilniaus gynybinių įrenginių, mūrinių ir medinių pilių kompleksų išryškinimas ir atgaivinimas. 
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Pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą restauravimas traktuojamas kaip
visų  išlikusių  kultūros  paveldo  objekto  autentiškų  dalių  ar  elementų  konservavimas,  atskirų
neišlikusių elementų ar dalių atkūrimas, nekilnojamosios kultūros vertyb÷s požymių  išsaugojimas,
atskleidimas ir išryškinimas atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir
kraštotvarkos darbus.  Kultūriniame  rezervate  labai  svarbu  ne  tik  išsaugoti,  bet  ir  atskleisti  bei
išryškinti nekilnojamųjų kultūros vertybių požymius. 

Pilys  ir  piliakalniai  miesto  istorin÷s  raidos laikotarpiais  buvo  Vilniaus  miesto  panoramų  ir
silueto dominant÷s. Šiandien aukščiausieji akcentai (Aukštutin÷ pilis) apnykę, aplinkinis užstatymas
pakilęs,  piliakalniai  apaugę  medžiais,  pilių  ir  miesto  santykis  susiniveliavęs.  Darbai,  susiję  su
poveikiu  Vilniaus  miesto  panoramoms  gali  būti  vykdomi  tik  pagal  kompleksinius  projektus,
pagrįstus tyrimais ir prisilaikant viešumo principo.

3.5.6. Naudojimas
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  funkcinis  zonavimas  jau  beveik  susiklostęs

istoriškai. Projekte tik įvardinamos ir papildomos esamos funkcijos. 
Urbanizuotos  teritorijos  -  Vilniaus  arkikatedros  bazilikos,  Žemutin÷s  ir  Aukštutin÷s  pilių

pastatų  ir  jų  liekanų  komplekse  bei  pastatuose  prie  T.  Kosciuškos  g.  susiformavęs  kultūrinis
dvasinis  centras.  Tai  svarbiausi  Lietuvoje  maldos  namai  –  Arkikatedra  bazilika,  Nacionalinis
muziejus ir jo padaliniai,  Taikomosios dail÷s muziejus, polifunkcinis kultūrinis centras statomuose
Valdovų rūmuose. Naudojant šią  kultūros paveldo teritoriją  ir  kultūros paveldo objektus joje turi
būti išsaugotas kultūros paveldo vertybių autentiškumas, sudarytos sąlygos jas eksponuoti.

Rytin÷je Kultūrinio  rezervato dalyje  (Kalnų  parke, buv. Kreivojo miesto teritorija) kultūrin÷s
pažintin÷s  funkcijos  derinamos  su  rekreacin÷mis.  Archeologinio  paveldo  objektas  gali  būti
naudojamas kultūros ir mokslo pažinimo tikslams: moksliniams tyrimams ir steb÷jimams, kultūros
švietimui ir mokymui, ekspozicijoms, muziejams, tikslams susijusiems su kultūros paveldo objektų
eksponavimu, kultūriniam turizmui. 

Kalnų  parko  estrada  naudojama  renginiams.  Stalo  kalno  aikštel÷  gali  būti  naudojama
kultūriniams  renginiams,  susijusiems  su  Kultūrinio  rezervato  skatinama  šviet÷jiška  veikla  –
gyvosios archeologijos  renginiams,  riterių  turnyrams,  liaudies  meno  bei  amatų  ekspozicijoms  ir
pan. Masiniai renginiai gali vykti tik užtikrinus žiūrovų srautų reguliavimą. 

Visi  tvarkymo  darbai,  išskyrus  žol÷s  dangos  įrengimą,  atliekami  pagal  nustatyta  tvarka
parengtus projektus.

3.5.7. Viešas pažinimas
Sąlygų viešam Vilniaus pilių kultūrinio rezervato pažinimui sudarymas - vienas iš pagrindinių

planavimo uždavinių,  įvardintų Vilniaus pilių  kultūrinio rezervato direktor÷s įsakyme d÷l Vilniaus
pilių  kultūrinio  rezervato  tvarkymo  plano  (planavimo  schemos)  rengimo  bei  planavimo  darbų
programoje (užduotyje). 

Planavimo  schemoje  išspręsti  kompleksiniai  viešo  pažinimo  užtikrinimo  klausimai.  Pagal
užduotį parengta Rezervato pažintin÷s rekreacin÷s infrastruktūros schema, principiniai informacin÷s
sistemos  sprendiniai,  funkcinių  ryšių  schema.  Šie  uždaviniai  daugiau  liečia  rytinę  Kultūrinio
rezervato zoną – Kalnų parko teritoriją. 

Principin÷  nuostata organizuojant  rekreacinę  ir  ryšių  sistemą  – maksimaliai  panaudoti esamą
takų  tinklą  jį  sutvarkant  ir  apjungiant  į  bendrą  sistemą  bei  papildant  trūkstamose vietose.  Kita
nuostata – lankytojų srautai Kultūriniame rezervate turi būti organizuoti, atskirtos kontroliuojamo ir
nekontroliuojamo lankymo zonos. Reguliuojama planavimo priemon÷mis, informaciniais ženklais,
natūraliomis  (pvz.  želdiniai)  ir  dirbtin÷mis  (pvz.  barjerai  ir  kt.  dirbtin÷s  kliūtys)  priemon÷mis.
Svarbiausių lankytojų srautų į Rezervato teritoriją vietose numatyta bazin÷ informacija. 
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Rezervato teritorija – puiki Vilniaus senamiesčio  apžvalgos vieta. Gedimino  kalno bokštas –
pagrindin÷  regykla  į  Senamiestį.  Rytin÷je  Rezervato  zonoje  lankytojai  nuo  kalvų  viršūnių  gali
steb÷ti  įvairiais  rakursais  atsiskleidžiančias  Vilniaus  senamiesčio  panoramas.  Projekte  siūloma
pagal numatomą lankytojų maršrutą įrengti visą eilę regyklų. Regyklų apžvalgos zonose numatoma
atverti  vizualinius  koridorius  į  senamiestį  (atlikti  želdinių  retinimą  ir  gen÷jimą),  prapl÷sti
matomumo ribas. 

Pažintiniame  take  į  Trijų  kryžių  kalną  ir  apžvalgos  aikštelę  siūloma  įrengti  keltuvą
neįgaliesiems. Kultūros objektų vakarin÷je Kultūrinio rezervato dalyje lankymo galimybę užtikrina
šių objektų naudotojai, įrengtas keltuvas į Gedimino kalną. 

3.5.8. Steb÷sena (monitoringas)
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s tarptautinius įsipareigojimus Pasaulio paveldo objekto

– Vilniaus senamiesčio steb÷jimas privalomas, o Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas – jo
reikšmingiausia zona. Steb÷senos metodika nustatyta tarptautiniuose dokumentuose. Steb÷sena gali
laiku atkreipti d÷mesį į kultūros paveldui kylančius pavojus ir pad÷ti jų išvengti.

3.6. REKREACIJOS ORGANIZAVIMAS IR INFORMACIN ö SISTEMA
Vilniaus pilių  kultūrinio  rezervato teritorijoje prioritetas teikiamas kultūriniam pažinimui  bei

kultūrinei  pažintinei  rekreacijai.  Numatyti  pažintiniai  maršrutai:  Aukštutin÷s  ir  Žemutin÷s  pilies
apžiūr÷jimo, Vilniaus senamiesčio  panoramų  apžvalgos (3 atkarpos), archeologijos (susipažinimo
su Kreivojo miesto gynybine sistema), Trijų kryžių paminklo ir apžvalgos aikštel÷s prie jo lankymo,
pažintinis  gamtos takas.  Kultūrinio  rezervato  direkcija  rengia  trumpesnes  pažintines  ekskursijas
moksleiviams.  Rytin÷je  Kultūrinio  rezervato dalyje  įrengiamos pažintinių  maršrutų  takų dangos,
laiptai, keltuvas neįgaliesiems į Trijų kryžių kalną, poilsio suoliukai. 

Dienos metu  rytin÷  Kultūrinio  rezervato  dalis  (Kalnų  parkas)  gali  būti  naudojama  ramiam
gyventojų  poilsiui  (pasivaikščiojimui,  pas÷d÷jimui  bei  pasig÷r÷jimui  Vilniaus  senamiesčio
panoramomis įrengtose apžvalgos bei atokv÷pio aikštel÷se). 

Vilniaus  miesto  centre,  senamiestyje  jau  įrengta  vieninga  informacin÷  sistema.  Dalis
informacin÷s sistemos elementų yra ir Kultūrinio rezervato teritorijoje. Specialiajame plane esama
informacin÷ sistema papildoma, ypač rytin÷je Kultūrinio rezervato dalyje. Tai informaciniai stendai,
informacin÷s lentos, informacin÷s rodykl÷s. Esamų informacijos elementų tipas nekeičiamas. Ties
įvažiavimu į rezervatą statomi atitinkami ribojantys kelio ženklai.

3.7. GAMTOTVARKIN öS VEIKLOS PRIORITETAI

3.7.1. Vakarin÷ Kult ūrinio rezervato dalis
Įvertinant tai, kad visais istoriniais laikotarpiais šioje teritorijoje didesnę ar mažesnę ploto dalį

užimdavo želdynai – sodai, parkai ir kt., ir  perspektyvoje jų kiekybiškai netur÷tų sumaž÷ti (galimi
teritorinio  išsid÷stymo,  rūšin÷s sud÷ties pasikeitimai).  Vadovaujantis  LR Želdynų  įstatymu (Žin.,
2007, Nr. 80-3215) tvarkytini  kaip atskirieji  istoriniai  želdynai.  Konkrečios želdynų  tvarkymo ir
formavimo  priemon÷s  sprendžiamos  kompleksiniuose  planavimo  projektuose,  kurie  susid÷tų  iš
želdynų ir paminklin÷s teritorijos planavimo projektų.

Ateityje  numatoma  teniso  kortų  teritorijos  konversija  į  želdynų  teritoriją.  Esamų  želdynų
palaikymo  bei  tvarkymo  ir  naujų  formavimo  priemon÷s  numatomos specialioje  botanikos sodo
atkūrimo id÷joje. 
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3.7.2. Rytin÷ Kult ūrinio rezervato dalis
KGn-2a – Didžiosios griovos tvarkomoji teritorija  - tai gamtosauginiu  požiūriu vertingiausia

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos dalis, apimanti pietrytin÷je dalyje esančią
didžiąją  griovą,  su  vertingomis  natūraliomis  biocenoz÷mis.  Miško  medynų,  kurie  vyrauja  šioje
teritorijoje tvarkyme taikytini II A grup÷s miškų tvarkymo reikalavimai. 

KGn-2b – Piliakalnio  šlaitų  ir  kito  raiškaus  reljefo  formų  tvarkomojoje  teritorijoje  vyrauja
miško medynai. Šioje teritorijoje paveldo tvarkymo prioritetai derinami su miško medynų apsauga.

KGn-2c -  „Kreivojo  miesto“ tvarkomoji  teritorija  yra  polifunkcinio  naudojimo.  Konkrečios
tvarkymo priemon÷s turi būti numatomos kompleksiniuose planavimo projektuose, kurie susid÷tų iš
miškotvarkos ir architektūrinio planavimo projektų.

3.8. KULTŪRINIO REZERVATO RIBOS IR BUFERIN ö APSAUGOS ZONA
Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. IX-861 „D÷l Vilniaus pilių

valstybinio  kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin.,  2002, Nr. 45-
1723) nustat÷ Rezervato ribas (57,5 ha), tačiau jo buferin÷ zona nebuvo nustatyta. 

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  buferin÷  zona  tur÷tų  būti  nustatyta  kitame
projekte - Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų ir apsaugos zonų specialiajame plane.
Kadangi buferin÷ zona būtų kitų Vilniaus istorinio centro saugomų teritorijų  ar jų apsaugos zonų
sud÷tyje, reikalavimai d÷l Kultūrinio rezervato vizualin÷s apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio
tur÷tų atsispind÷ti šių teritorijų reglamentuose. 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato specialiajame plane (planavimo schemoje) pagal
užsakovo užduotį teikiami pasiūlymai d÷l Kultūrinio rezervato ribų tikslinimo ir buferin÷s zonos.

Atlikus vizualinius  ir  kompiuterinius  tyrimus  galima  tvirtinti,  kad svarbu  nustatyti  Vilniaus
pilių valstybinio kultūrinio rezervato apsaugos buferinę zoną. 

Kultūrinio rezervato riba būtinai turi būti tikslinama Krivių g. zonoje, nes nesutampa su greta
esančių sklypų kadastrin÷mis ribomis. Pateiktas pasiūlymas ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato  teritorijos  išpl÷timui,  prijungiant  prie  jo  labai  reikšmingas  archeologinio  paveldo
apsaugos aspektu Policijos departamento prie VRM mokymo centro Vilniaus stadiono ir Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos sukarinto padalinio 82 bataliono teritorijas.

Juridiškai  apsaugą  nuo  fizinio  poveikio  Kultūrinio  rezervato  gretimyb÷je  užtikrina
archeologijos paminklų apsaugos reikalavimai.

Kadangi  iš  trijų  pusių  Kultūrinį  rezervatą  supa  saugoma  kultūros  paminklo  Vilniaus
senamiesčio  teritorija (unikalus kodas 16073, buvęs U1P), apsaugą iš šių pusių užtikrina Vilniaus
senamiesčio  reglamentas (esamas ir tikslinamas). Didesnis pavojus vizualinei apsaugai gali kilti iš
šiaur÷s, nes šioje vietoje Kultūrinis rezervatas ribojasi tik su Vilniaus senamiesčio  apsaugos zona.
D÷l  šių  priežasčių  siūloma  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  buferin÷s  zonos ribą,
užtikrinančią  vizualinę  apsaugą  nustatyti  šiaurin÷je  pus÷je,  jo  ribą  sutapdinant  su  UNESCO
Pasaulio  paveldo  komitetui  pateiktos senamiesčio  apsaugos zonos riba,  einančia  Šeimyniškių  ir
Ukmerg÷s gatv÷mis, kair÷je up÷s pus÷je riba eitų A. Goštauto ir Žygimantų g. užstatymo raudonąja
linija. Visuomen÷s svarstymui pateikti keli buferin÷s zonos ribų variantai.

3.9. SUSISIEKIMO SISTEMA
Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas yra Vilniaus miesto centre. Susisiekimo sistema

Kultūrinį rezervatą supančiose gatv÷se susiformavusi. Specialusis paveldosaugos planas rengiamas
tik  Kultūrinio  rezervato  teritorijai,  miesto  transporto  problemų  nesprendžia.  Rekomenduojama
Kultūrinį  rezervatą  supančiose  gatv÷se  mažinti  transporto  srautų  intensyvumą.  Su  Kultūrinio
rezervato,  gausiai  lankomo  p÷sčiųjų,  interesais  ypač  kertasi  intensyvūs  transporto  srautai  apie
Katedros aikštę į Karaliaus Mindaugo tiltą. 
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Funkcinių  ryšių  aspektu, prioritetiniu uždaviniu laikytinas patogių priegos taškų įrengimas, iš
kurių  būtų  užtikrintas patogus patekimas  į  lankytinas  Kultūrinio  rezervato vietas bei  sklandaus
teritorijos  lankymo  užtikrinimas.  Kultūrinio  rezervato  teritorijoje  yra  tik  viena  tinkama  vieta
automobilių  parkavimui – tai esama automobilių  aikštel÷ dešiniajame Vilnios krante Trijų  kryžių
kalno pap÷d÷je prieš Taikomosios dail÷s muziejų. Papildomos ir alternatyvios vietos gal÷tų būti tik
už Kultūrinio  rezervato  ribų.  Ypač  patogi  vieta  automobilių  parkavimo  ir  Kultūrinio  rezervato
aptarnavimo  centro  įrengimui  būtų  prie  įvažiavimo  į  Kalnų  parką  Lietuvos Respublikos  krašto
apsaugos  sukarinto  padalinio  82  bataliono  teritorijoje.  Patekimui  į  Kalnų  parką  ir  turistų
išlaipinimui iš Olandų g. pus÷s galima būtų naudoti priešingoje gatv÷s pus÷je esančią automobilių
parkavimo aikštelę.

Specialiajame  plane numatytos privažiavimo  ir  pri÷jimo vietos lankytojams bei trumpalaikio
autobusų sustojimo vietos turistų išleidimui prie Katedros aikšt÷s. 

Dviratininkai link Rezervato atvažiuoja pažym÷tomis trasomis Gedimino prospektu ir Pilies g.
Šis  maršrutas apjuosia  vakarinę  Rezervato dalį  -  Vilniaus  pilių  pastatų ir  jų  liekanų  kompleksą
(unik. kodas 642, buv.G205K). Nuo jo nepažym÷tos trasos tęsiasi link Sereikiškių  parko, Vilnios
pakrant÷mis aplink parką ir įsilieja į Maironio g. Rytin÷je Kultūrinio rezervato dalyje važin÷jimas
dviračiais nenumatomas, trasos neįrengiamos. 

3.10. INŽINERINö INFRASTRUKT ŪRA
Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato inžinerin÷  infrastruktūra skirtinga vakarin÷je  -

urbanizuotoje dalyje  ir rytin÷je  - gamtin÷je  zonoje. Vakarin÷je  dalyje  inžinerin÷  infrastuktūra jau
susiformavusi. Ji išnagrin÷ta ir įvertinta Vilniaus arkikatedros bazilikos, Žemutin÷s ir Aukštutin÷s
pilių  pastatų  ir  jų  liekanų  komplekso,  buv.  Kareivinių  statinių  komplekso  detaliajame  ir
specialiajame plane. Didesnių inžinerin÷s infrastruktūros įrengimo darbų šioje dalyje nenumatoma.
Rytin÷je – gamtin÷je  zonoje inžineriniai tinklai yra tik Kalnų  parko estrados zonoje bei šiluminis
mazgas  prie  Olandų  g.  Kalnų  parko  teritorijoje  inžinerin÷  infrastruktūra  vystytina  minimaliai,
tikslinga  užtikrinti  tik  pagrindinių  ryšių  arterijų  ir  renginių  vietų  apšvietimą  bei  priešgaisrinį
vandens  tiekimą  į  Kalnų  parko  estrados  prieigas.  Tam  numatomi  inžinerin÷s  infrastruktūros
koridoriai. Saugant archeologinį paveldą, jie numatyti esamų inžinerinių komunikacijų vietoje.

4. PROJEKTINö DALIS
 
4.1. ŽEMöNAUDA IR TVARKOMASIS ZONAVIMAS

Pagal Lietuvos Respublikos žem÷s įstatymo (Žin., 2004, Nr.28-868) 28 str. P.1 Vilniaus pilių
valstybinio kultūrinio rezervato teritorija yra konservacin÷s paskirties žem÷.
Naudojimo būdas - Kult ūros paveldo objektų žem÷s sklypai (C2)
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys - Kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose
suformuoti žem÷s sklypai, kuriems nustatomos šių sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų tvarkymo ir
naudojimo specialiosios sąlygos.

Pagal Saugomų teritorijų  tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus LR Vyriausyb÷s 2004m.
rugpjūčio 19 d. nutarimu (Žin., 2004, Nr.131-4704) Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio rezervato
teritorija  priskirtina  konservacin÷s  paskirties  žem÷s  kraštovaizdžio  tvarkymo  zonų  grupei  kaip
Rezervatinis architektūrinis (archeologinis) kompleksas (KGn).
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4.2. KULTŪRINIO REZERVATO LANKYMO TERITORIJ Ų REGLAMENTAS

Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate nustatomos lankymo teritorijos:
• nekontroliuojamo lankytojų srauto patekimo zona,
• kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo teritorija R1,
• kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo teritorija R2.

4.2.1. Nekontroliuojamo lankytojų srauto patekimo zona.
Vakarin÷  Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato dalis  beveik  sutampanti  su Vilniaus

piliaviet÷s  (unikalus  kodas 141,  buvęs A1960),  vad.  Gedimino  pilies  kalnu,  Aukštutine  pilimi,
Žemutine  pilimi  teritorija  –  tai  visuomenin÷s  paskirties  teritorija,  miesto  centras.  Iš  Katedros
aikšt÷s, miesto skverų miestiečiai patenka į čia esančią Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislavo arkikatedrą
baziliką, Lietuvos nacionalinį muziejų ir jo padalinius, Valdovų rūmus, Gedimino kalną, Aukštutinę
pilį.  Ši  teritorija  laisvai,  neribotai  lankoma.  Tai  miestiečių  susitikimų,  poilsio  vieta.  Katedros
aikšt÷je, suderinus su miesto savivaldybe ir Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislavo arkikatedros bazilikos
administracija rengiami masiniai miesto renginiai. 

4.2.2. Kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo teritorija (R1)
Vilniaus  pilių  valstybiniame  kultūriniame rezervate esančių  muziejų  - Lietuvos nacionalinio

muziejaus  ir  jo  padalinių  (Naujojo  arsenalo,  Senojo  arsenalo,  Gedimino  pilies  bokšto)  bei
Taikomosios dail÷s muziejaus teritorijos kontroliuojamos pačių muziejų.  Jos atviros dienos metu,
muziejų  darbo  laiku,  tačiau  saugumo  sumetimais  turi  būti  uždaromos  nakčiai.  Šios  teritorijos
aptvertos ir izoliuotos. Pabaigus Valdovų rūmų statybą, patekimas į rūmų vidaus kiemo teritorija
taipogi bus kontroliuojamas rūmų direkcijos.

Perspektyvoje prie šios zonos gali būti prijungta buvusio Botanikos sodo teritorija. Tai tur÷tų
būti sprendžiama įvertinus susiklosčiusią  situaciją,  teritorijos įrengtumo laipsnį ir  pobūdį,  gal būt
buv. Botanikos sodo teritoriją apjungiant su Sereikiškių parku (Bernardinų sodu).

4.2.3. Kontroliuojamo lankytoj ų srauto patekimo teritorija (R2)
Rytin÷ Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalis sutampa su Vilniaus piliakalnio su

papiliais  (kompleksas,  unikalus  kodas  664,  buvęs  A1961K)  teritorija.  Tai  dabartin÷  vilniečių
rekreacijos vieta, vadinama Kalnų parku. Šioje vietoje tik pradedami archeologiniai tyrimai, tačiau
jau  išaišk÷jo,  kokius  neatskleistus  praeities  paslapčių  klodus  slepia  buvusio  Kreivojo  miesto
teritorija.  Abejonių  nekelia,  kad tai labai  vertinga ir,  drauge,  labai  pažeidžiama  vieta. Kreivasis
miestas  buvo  ant  jauno,  besiformuojančio  reljefo.  Piliakalniai  natūraliai  slenka  į  Vilnios  upę.
Nuslinkus  šlaitams,  Vilnios vandenys  jau  nuneš÷  į  Nerį neįkainojamą  informaciją  apie  Vilniaus
miesto  praeitį.  Piliakalnius  dar  labiau  mechaniškai  ardo  neorganizuotas  lankymas,  laipiojimas
šlaitais.  Ypač  gausios minios  iš  visų  pusių  plūsta į Kalnų  parką masinių  renginių  Dainų  sl÷nio
estradoje metu. 

Piliakalnių (Kreivojo miesto) teritorijoje lankytojų srautai ateityje, sutvarkius teritoriją, privalo
būti  reguliuojami.  Projekte rytin÷je  Rezervato dalyje  nustatoma kontroliuojamo  lankytojų  srauto
teritorija  R2.  Nakties metu  patekimas  į  teritoriją  būtų  draudžiamas.  Ties  visais  projektuojamais
į÷jimais  numatomi nakčiai  rakinami  vartai.  Rengiamame  Sereikiškių  parko sutvarkymo  projekte
numatyta parką aptverti ir  nakčiai rakinti, tod÷l vartų ties tilteliu iš Sereikiškių  parko į Rezervato
teritoriją nenumatoma.

Dienos metu lankytojų srautus numatoma reguliuoti architektūros-planavimo priemon÷mis bei
informacijos priemon÷mis. Projekte aiškiai išskiriami takai, kuriais leidžiama vaikščioti, jų dangos
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ir  trasa turi būti  sutvarkyti.  Išminti  takai,  kuriais  vaikščiojimas  nepageidautinas,  likviduojami  ir
apželdinami. Į÷jimai į juos užtveriami želdiniais, dirbtin÷mis kliūtimis ir informaciniais ženklais.

4.3. KULTŪRINIO REZERVATO KRAŠTOVAIZDŽIO ZON Ų APSAUGOS
REGLAMENTAS

4.3.1. Svarbiausi teis÷s aktai
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo plano rengimas bei Rezervato apsauga,

tvarkymas, priežiūra ir naudojimas reglamentuojami vadovaujantis:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-

5571);
2. Saugomų  teritorijų  įstatymu  (Žin.,  1993, Nr.63-1188; 1995,  Nr.60-1502; 200, Nr.58-

1703);
3. Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2002, Nr.73-3093, Nr.124-5625; 2003, Nr.

104-4649, Nr.123-5592; 2004, Nr.73-2545, Nr.43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-
4402);

4. Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr.21-617, 152-5545);
5. Žem÷s įstatymu (Žin., 1994, Nr.34-620; 1995, N r.53-1294; 1996, Nr.100-2262; 1997,

Nr. 66-1598; 1999, Nr. 64-2075; 2000, Nr. 42-1191, Nr. 58-1706; 2001, Nr.71-2519;
2002, Nr. 74-3141, Nr. 102-4551);

6. Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  nuostatais  (Lietuvos  Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 1111);

7. Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s-  archeologin÷s  vietos tipiniu  apsaugos reglamentu
(Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 152 (Žin., 2002,
Nr.13-499);

8. Saugomų teritorijų  tipiniais  apsaugos reglamentais (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas (Žin., 2004, Nr.131-4704);

9. Specialiosiomis  žem÷s  ir  miško  naudojimo  sąlygomis  (Lietuvos  Respublikos
Vyriausyb÷s 1992 m. geguž÷s 12 d. nutarimas Nr.343 ir 1995 m. sausio 29 d. nutarimo
Nr. 1640 red. (Žin., 1992, Nr. 26-774; 1993, Nr.71-1334; 1996, Nr. 2-43, Nr.43-1057,
Nr. 93-2193; 1997, Nr. 38-940; 1998, Nr. 30-798; 1999, Nr. 104-2995; 2002, Nr. 70-
2887; 2003, Nr. 42-1939;

10. Nekilnojamojo  kultūros paveldo  apsaugos specialiojo  teritorijų  planavimo  dokumentų
rengimo taisykl÷mis  (Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir  Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr.
81-2973);

11. Saugotinų  želdinių  ,  augančių  ne  miško  žem÷je,  apsaugos,  priežiūros,  tvarkymo  ir
nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarka (Lietuvos Respublikos kultūros
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 19 d. įsakymas Nr.
673 (Žin., 2004, Nr. 10-285; 2007, Nr. 27-995);

12. Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  naudojimo  ir  lankymo  taisykl÷mis
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-145
(Žin., 2005, Nr. 50-1675);

13. Įsakymu  „D÷l  nekilnojamųjų  kultūros vertybių  pripažinimo  saugomomis“  ((Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-190 (Žin., 2005,
Nr. 58-2034);

14. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų steb÷senos taisykl÷mis (Lietuvos Respublikos
kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-318 (Žin., 2005, Nr. 86-3242);
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Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objekto  pavyzdiniu  apsaugos  reglamentu  (Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 154 (Žin., 2005, Nr. 54-1965);

4.3.2. Bendrieji reikalavimai visam Vilniaus pilių valstybiniam kultūriniam rezervatui  
Rezervatinis architektūrinis (archeologinis) kompleksas (KGn).

Pagal Saugomų teritorijų  tipinių  apsaugos reglamentų  klasifikaciją  Vilniaus pilių  valstybinis
kultūrinis rezervatas - Kult ūrini ų rezervatų kraštovaizdžio tvarkymo zona (KGn).  

Pagal  tvarkymo  pobūdį  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorija  yra
reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zona. 

Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-
5571) teritorijai nustatomas saugojimo režimas - Tausojamojo naudojimo režimas.

Kultūrinių  rezervatų  (rezervatų-muziejų)  apsaugos ir  tvarkymo  ypatumus  nustato  Saugomų
teritorijų įstatymas (Žin.,  1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 200, Nr. 58-1703), Vyriausyb÷s
patvirtinti  kultūrinių  rezervatų  nuostatai.  Kultūriniuose  rezervatuose  (rezervatuose-muziejuose)
leidžiama tik ši veikla:

1. mokslinio tyrimo ir muziejinis darbas;
2. veiklos  pažeistų  kultūrinio  kraštovaizdžio  teritorinių  kompleksų  bei  objektų  (vertybių)

atkūrimas;
3. kultūrinio  kraštovaizdžio  kompleksų  bei  kultūros  paveldo  objektų  tyrimo  ir  tvarkybos

darbai;
4.  kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų bei kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui ir

eksponavimas;
5. statinių, kurių reikia Kultūrinio rezervato steigimo tikslams įgyvendinti, statyba;
6. kita veikla, atitinkanti Kultūrinio rezervato steigimo tikslus ir nurodyta Kultūrinio rezervato

nuostatuose,  teritorijų  planavimo  dokumentuose  bei  Kultūrinio  rezervato  naudojimo  ir
lankymo taisykl÷se.

Kultūriniuose  rezervatuose  (rezervatuose-muziejuose)  remonto,  tyrin÷jimo,  restauravimo  ir
konservavimo darbai atliekami įstatymų nustatyta tvarka. Kultūrinių rezervatų (rezervatų –muziejų)
naudojimo  ir  lankymo  tvarką  nustato  Lietuvos  Respublikos  Vyriausyb÷s  įgaliota  institucija.
Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato veiklą  organizuoja, jo apsaugą ir  naudojimą  pagal
paskirtį  užtikrina  biudžetin÷  įstaiga  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  direkcija,
veikianti pagal direkcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-171 (Žin., 2004, Nr. 108-4052). 

Bendri reikalavimai visam Vilniaus pilių valstybiniam kultūriniam rezervatui nustatyti Vilniaus
pilių  valstybinio  kultūrinio rezervato nuostatuose ir lankymo taisykl÷se. Vilniaus pilių  valstybinio
kultūrinio rezervato naudojimo taisykl÷s detaliai nustato Kultūrinio rezervato naudojimą, Kultūrinio
rezervato  lankytojų  teises  ir  pareigas,  renginių  Kultūriniame  rezervate  organizavimo  tvarką,
Kultūriniame  rezervate  draudžiamą  veiklą,  atsakomybę  už  šių  taisyklių  pažeidimą.  Kultūrinio
rezervato Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo taisykl÷se apibr÷žtas Kultūrinio
rezervato naudojimas. 
   
4.3.3. Kraštovaizdžio tvarkymo skirtingų reglamentų teritorijos

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija susideda iš registruotų kultūros paveldo
vietovių  bei  kultūros paveldo  objektų  teritorijų.  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato
tvarkymo plane apsauga ir tvarkymas reglamentuojama pagal kultūros paveldo vietovių ir objektų
teritorijas.  Vilniaus  piliakalnio  su  papiliais  (kompleksas,  unikalus  objekto  kodas:  664,  buv.
A1961K) teritorija papildomai zonuojama pagal gamtinio kraštovaizdžio ypatumus. Vilniaus pilių
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valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorijoje  skirtingi  apsaugos  reglamentai  nustatyti  šioms
teritorijoms:

KGn-1 -  Vilniaus  piliaviet÷,  vad.  Gedimino  kalnu,  Pilies  kalnu,  Aukštutine  pilimi  ir  Žemutine
pilimi (unikalus objekto kodas: 141, buv. A1960):

• KGn-1a -  Pilių  pastatų ir  jų  liekanų  komplekso teritorija  (kompleksas,  unikalus  objekto
kodas: 642, buv. G205KP): 

- KGn-1a-1 - Aukštutin÷s pilies tvarkomoji teritorija,
- KGn-1a-2 - Gedimino kalno šlaitų tvarkomoji teritorija, 
- KGn-1a-3 - Žemutin÷s pilies tvarkomoji teritorija,

• KGn-1b Kirdiejų rūmų (statinių komplekso Barboros Radvilait÷s g. 4,6) sklypo tvarkomoji
teritorija,

• KGn-1c Buvusio Botanikos sodo tvarkomoji teritorija.

KGn -2 - Piliakalnis su papiliais (kompleksas, unikalus objekto kodas: 664, buv. A1961K):
• KGn-2a - Didžiosios griovos tvarkomoji teritorija,
• KGn-2b - Piliakalnio šlaitų ir kitų raiškaus reljefo formų tvarkomoji teritorija,
• KGn-2c - „Kreivojo miesto“ tvarkomoji teritorija,
• KGn-2d - Nyderlandų karalyst÷s ambasados rezidencijos Barboros Radvilait÷s g. 10,12 ir T.

Kosciuškos g. 1 sklypų tvarkomoji teritorija,
• KGn-2e - Pastatų T. Kosciuškos g. 3 sklypo tvarkomoji teritorija.

KVr Konservacinių vandenų reguliuojamos apsaugos vandenų tvarkymo teritorija (Vilnios vaga su
pakrant÷mis).

4.3.4. Archeologinių vietų (KGn-1 ir  KGn-2) apsaugos ir tvarkymo reglamentavimas 
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritoriją  sudaro  dviejų  archeologinių  vietų

teritorijos:  KGn-1 - Vilniaus piliaviet÷s, vad. Gedimino  kalnu, Pilies  kalnu,  Aukštutine pilimi  ir
Žemutine pilimi  teritorija (unikalus objekto kodas: 141, buv. A1960) ir  KGn -2 - Piliakalnio  su
papiliais  (kompleksas,  unikalus  objekto  kodas:  664, buv.  A1961K)  teritorijos  ir  Vilnios  up÷s
atkarpa tarp jų. Abi šios vietos yra Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas
25505, buvęs A1610K) teritorijos sud÷tin÷s dalys.

Archeologinių vietų statusas: Kult ūros paminklai. 
Vilniaus piliaviet÷s, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine pilimi ir Žemutine pilimi ir

Piliakalnio  su  papiliais  archeologin÷s  vietos  saugomos,  stebimos,  tvarkomos,  prižiūrimos,
naudojamos remiantis  Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s - archeologin÷s vietos tipiniu  apsaugos
reglamentu (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 152 (Žin., 2002,
Nr.13-499).

Saugojimas.  Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu
Nr. ĮV-190 „D÷l nekilnojamųjų  kultūros vertybių  pripažinimo  saugomomis“ (Žin.,  2005, Nr. 58-
2034) Vilniaus piliaviet÷s, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine pilimi ir Žemutine pilimi
ir Piliakalnio  su papiliais  archeologines vietas reikia  saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti
viešajam pažinimui ir naudojimui. 

Archeologin÷ vieta - tai d÷l ilgalaik÷s ir įvairiapus÷s žmonių veiklos istorijos raidoje susiklostę
kultūrin÷s  kilm÷s  uolienų  sluoksniai  (kultūrinis  sluoksnis)  ir  jų  liekanos  nuo  įžemio  (natūralių
uolienų  paviršius)  iki  dabartinio  žem÷s  paviršiaus  su  visais  juose  esančiais  įvairių  laikotarpių
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materialin÷s  kultūros  ir  organin÷s  kilm÷s  daiktais  (statiniais,  įrankiais,  papuošalais,  ginklais,
keramika, kaulais ir panašiai) ir jų liekanomis visoje teritorijoje.

Archeologin÷  vieta saugoma kartu su jos teritorija - šios kultūros vertyb÷s užimamu ir su ja
funkciškai ar istoriškai susijusiu žem÷s plotu (sklypu).

Saugomos  visos  vertingos  archeologin÷s  vietos  dalys  bei  elementai  ir  teritorija.  Vertingos
archeologin÷s  vietos  dalys  bei  elementai  yra  visos  pirminio  suformavimo  dalys  ir  elementai
(nepriklausomai nuo jų išlikimo  laipsnio)  su visais  pakeitimais  ir  papildymais,  suformuotais šios
kultūros vertyb÷s istorinio funkcionavimo laikotarpiu. Vertingos dalys bei elementai gali būti tiek
gamtin÷s kilm÷s (tačiau žmonių pritaikyti arba pakeisti tam tikrai paskirčiai), tiek dirbtin÷s kilm÷s -
žmonių  suformuoti.  Nevertingi  intarpai  yra  gamtos  ir  žmonių  suformuoti  medžiaginiai  ir
struktūriniai  elementai,  atsiradę  po  archeologin÷s  vietos  istorinio  funkcionavimo  laikotarpio,
pakeičiantys autentišką jos formą, sud÷tį, apimtį, vietą ir žalojantys kultūrin÷s vert÷s požymius.

Priežiūra.  Archeologin÷s vietos priežiūros tikslas - išsaugoti gerą fizinę  šios kultūros vertyb÷s ir
jos teritorijos būklę.  Archeologin÷s vietos (jos dalies)  savininkas  (valdytojas)  gali  savarankiškai
atlikti jos priežiūros darbus: atlikti apžiūrą, šalinti taršos šaltinius ir šiukšles, nevertingus medžius,
sausuolius,  v÷javartas,  v÷jalaužas,  snieglaužas,  krūmus  ir  atžalas  (nepažeisdamas  kultūrinio
sluoksnio),  gen÷ti  atskirus  medžius,  kirsti  ir  retinti  krūmus,  šienauti,  ištaisyti  nedidelius  reljefo
defektus (užberti juos atvežtu gruntu); atstatyti išslinkusius ar iškritusius dangos ir reljefo tvirtinimo
elementus arba pakeisti juos naujais, grąžinti į pirmykštę vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius
senov÷s statinių griuv÷sių ir liekanų elementus, nykstančius riboženklius pakeisti naujais, prižiūr÷ti
vandens  telkinius,  kurie  ribojasi  su  archeologin÷s  vietos  teritorija  (valyti  krantus  ir  pakrantes,
prižiūr÷ti  krantų  tvirtinimo  įrenginius).  Savininkas  (valdytojas)  gali  atlikti  želdinių  landšaftinio
(atrankinio)  kirtimo  darbus,  numatytus  archeologijos  ir  kraštovaizdžio  ekspertų  aktuose.
Archeologin÷s vietos priežiūros darbai atliekami nuolat, be projektin÷s dokumentacijos ir be atskiro
Kultūros  paveldo  departamento  leidimo,  darbai  apmokami  archeologin÷s  vietos  savininko,
valdytojo  ar  naudotojo  l÷šomis.  Visi  archeologin÷s  vietos priežiūros  darbai  turi  būti  atliekami
nepažeidžiant  šios  kultūros  vertyb÷s  kultūrinio  sluoksnio.  Dirbant  draudžiama  rauti  kelmus  ir
krūmus,  kasti,  arti ar kitaip  judinti žemę  archeologin÷je  vietoje  ir  jos teritorijoje.  Archeologin÷s
vietos (jos dalies)  savininkas,  valdytojas ar  naudotojas,  sužinojęs  apie  archeologin÷s  vietos (jos
dalies) sugadinimą,  sužalojimą,  sunaikinimą,  vandalizmo aktą, gresiančias arba įvykusias avarijas,
turi nedelsdamas pranešti Kultūros paveldo departamento teritoriniam padaliniui ir imtis priemonių
žalojimui sustabdyti ir vertingoms dalims ir elementams išsaugoti.

Naudojimas. Teritorijai nustatytas Tausojamo naudojimo režimas. Naudojant archeologinę vietą,
turi būti  išsaugota autentiška jos teritorija,  vertingos dalys  bei  elementai ir  sudarytos sąlygos ją
eksponuoti.  Archeologin÷  vieta  gali  būti  naudojama  kultūros  ir  mokslo  pažinimo  tikslams
(moksliniams tyrimams ir steb÷jimams, kultūros švietimui ir mokymui,  memorialiniams  tikslams,
ekspozicijoms, muziejams ir panašiai),  ribotai ūkinei veiklai,  kuri nesusijusi su intensyvia gamyba
ir  d÷l  kurios  nereikia  imtis  kultūros  vertyb÷s  pakeitimų  (rekreacijai,  kultūriniam  turizmui,
gyvenamajai  buitinei  paskirčiai  ir  panašiai).  Archeologin÷je  vietoje  draudžiama  veikla,  galinti
fiziškai sužaloti kultūros vertybę.

Tvarkyba. Archeologin÷s vietos tvarkymo darbai yra priešavariniai, remonto, pritaikymo, tyrimo,
konservavimo,  restauravimo  ir  atkūrimo.  Priešavarinių,  remonto  ir  pritaikymo  darbų  tikslas  –
garantuoti gerą fizinę archeologin÷s vietos (jos dalies) būklę ir visokeriopą eksponavimą išsaugant
autentišką  jos  teritoriją,  vertingas dalis  bei  elementus.  Priešavariniai  ir  pritaikymo,  funkcinių  ir
ekspozicinių  priemonių,  inžinerinių  tinklų  įrengimo  darbai  gali  būti  atliekami  ir  archeologin÷s
vietos vertingose dalyse  bei  elementuose.  Visais  atvejais  tokie  darbai  turi būti  minimalūs,  juos

Vilniaus pili ų valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema)
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

45



galima  leisti  tik  atlikus  pažeidžiamų  vietų  archeologinius  tyrimus.  Tyrimo,  konservavimo  ir
restauravimo darbų tikslas - atskleisti archeologin÷s vietos ir jos teritorijos kultūrinę vertę, išsaugoti
ir  atkurti vertingas dalis  bei elementus ir juos eksponuoti.  Archeologin÷s vietos tvarkymo darbai
atliekami  gavus Kultūros paveldo  departamento leidimą.  Archeologin÷s vietos (jos dalies)  ir  jos
teritorijos tyrimai atliekami pagal Kultūros paveldo departamento suderintą ir patvirtintą programą.
Archeologin÷s vietos (jos dalies) ir jos teritorijos konservavimo, restauravimo ir pritaikymo darbai
atliekami pagal Kultūros paveldo departamento patvirtintas sąlygas, programas ar projektus ir gavus
šio departamento leidimą. Archeologin÷s vietos (jos dalies), jos teritorijos remonto ir priešavariniai
darbai gali būti atliekami pagal Kultūros paveldo departamento suderintus defektinius aktus, darbų
aprašymus  arba  suderintą  projektą.  Suderintas  ir  patvirtintas  archeologin÷s  vietos  (jos  dalies)
priešavarinių  darbų,  pritaikymo,  konservavimo  ir  restauravimo  projektas galioja  3  metus.  Prieš
tvarkymo darbus, kurių metu gali būti pažeidžiamas kultūrinis sluoksnis (kasama ar kitaip judinama
žem÷), visas archeologines vietas turi ištirti archeologai. Jeigu tvarkymo darbų metu išryšk÷ja naujų
kultūrin÷s vert÷s požymių, Kultūros paveldo departamentas turi teisę sustabdyti darbus.

4.3.5. Vilniaus piliaviet÷s, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine pilimi ir Žemutine
pilimi teritorija  (unikalus objekto kodas: 141, buv. A1960) KGn-1 teritorija

Bendrieji reikalavimai Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijai ir archeologin÷s
vietos apsaugos ir tvarkymo reikalavimai pateikti 3.3 ir 3.5 skyriuje. 

Archeologin÷s  vietos  KGn-1  Vilniaus  piliaviet÷s,  vad.  Gedimino  kalnu,  Pilies  kalnu,
Aukštutine pilimi ir Žemutine pilimi teritorijoje yra:

- KGn-1a Kultūros paminklo Pilių pastatų ir jų liekanų komplekso teritorija (unikalus objekto
kodas: 642, buv. G205KP);

- KGn-1b Pastatų komplekso Barboros Radvilait÷s g. 6, 4 sklypas (unikalus objekto kodas
28001, buv. G390K);

- KGn-1c dalis buvusio Botanikos sodo teritorijos. 
Šiuo teritoriniu pagrindu pateiktas tvarkomasis zonavimas. 

4.3.6. Pilių pastatų ir j ų liekanų komplekso teritorija (kompleksas, unikalus objekto kodas: 642,
buv. G205KP) KGn-1a : 
Komplekso sud÷tis:

- Šv.  Stanislovo  ir  Šv.  Vladislovo  arkikatedra bazilika  (unikalus objekto kodas: 283, buv.
G205K1P). 

- Gynybinio bokšto liekanos, varpin÷ (unikalus objekto kodas: 24702, buv. G205K2P);
- Žemutin÷s pilies gynybin÷s sienos liekanos (unikalus objekto kodas: 24703, buv. G205K3);
- Naujasis arsenalas (unikalus objekto kodas: 24704, buv. G205K4P);
- Rūmų liekanos (unikalus objekto kodas: 24705, buv. G205K5P);
- Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos (unikalus objekto kodas:24706, buv. G205K6);
- Pilininko namas (unikalus objekto kodas: 24707, buv. G205K7P;
- Pilies gynybin÷s sienos liekanos (unikalus objekto kodas: 24708, buv. G205K8P);
- Vakarinio bokšto liekanos (unikalus objekto kodas: 24709, buv. G205K9P);
- Rūmų liekanos (unikalus objekto kodas: 24710, buv. G205K10P);
- Bokšto liekanos (unikalus objekto kodas: 24711, buv. G205K11P);
- Katedros aikšt÷ (unikalus objekto kodas: 24712, buv. G205K12P);

Komplekso statusas: Paminklas. 

Saugojimas
Saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugojama viešajai pagarbai.
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Bendrieji reikalavimai Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijai ir archeologin÷s
vietos apsaugos ir tvarkymo reikalavimai pateikti 3.3 ir 3.5 skyriuje.

KGn-1a  Paminklo  Pilių  pastatų  ir  jų  liekanų  komplekso  teritorija  pagal  architektūrinę
urbanistinę  situaciją  ir  kraštovaizdinius  ypatumus  suskirstyta  į  3  kraštovaizdžio  tvarkymo
teritorijas:
- KGn-1a-1 - Aukštutin÷s pilies tvarkomoji teritorija,
- KGn-1a-2 - Gedimino kalno šlaitų tvarkomoji teritorija, 
- KGn-1a-3 - Žemutin÷s pilies tvarkomoji teritorija.

4.3.6.1. Aukštutin÷s pilies tvarkomoji teritorija KGn-1a-1 
Aukščiausioje  Vilniaus pilių  pastatų ir  jų  liekanų  komplekso teritorijos dalyje  ant Gedimino

kalno  piliakalnio  išsid÷sčiusi  Aukštutin÷  pilis.  Visa  Gedimino  kalno  aukštutin÷  terasa  –  tai
Aukštutin÷s  pilies  teritorija  ir  jos  pastatų  liekanos:  Pilies  gynybin÷s  sienos  liekanos  (unikalus
objekto kodas: 24708, buv. G205K8P); Vakarinio bokšto liekanos (unikalus objekto kodas: 24709,
buv. G205K9P); Rūmų liekanos (unikalus objekto kodas: 24710, buv. G205K10P); Bokšto liekanos
(unikalus objekto kodas: 24711, buv. G205K11P).

Saugojimas 
Komplekso statusas: Valstyb÷s saugomas.
Saugojimo tikslas: Saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai.
Nekilnojamojo  kultūros paveldo  objektai saugomi,  naudojami  ir  tvarkomi pagal  šių  objektų

apsaugos reglamentais nustatytus paveldosaugos reikalavimus. Tais atvejais, kai tokių reglamentų
n÷ra,  šie  objektai  saugomi,  naudojami  ir  tvarkomi pagal reikalavimus,  nustatytus nekilnojamojo
kultūros  paveldo  objektų  tipų  apsaugos  reglamentais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
Vyriausyb÷s,  3.2.  skyriuje  pateiktais  juridiniais  dokumentais ir  kitais  nekilnojamųjų  kultūros
vertybių apsaugą reglamentuojančiais teis÷s aktais.

Naudojimas
Tausojamo naudojimo režimas
Komplekso saugojimo tikslas nusako jo naudojimo  prioritetus – tai viešasis  pažinimas.  Tiek

komplekso  teritorija,  tiek  pastatai  gali  būti  naudojami  kultūriniais  edukaciniais  tikslais.  Šiems
tikslams leistini teritorijos tvarkymo bei pritaikymo lankytojams darbai. Jie gali būti vykdomi tik
pagal  projektus,  suderintus  su  Kultūros  paveldo  departamentu  ir  Vilniaus  pilių  valstybinio
kultūrinio rezervato direkcija.

Pagrindiniai reglamentai:
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas: 
Esamas (užstatymo tankumas gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju,  pasiūlymus pagrindus

tyrimais ir viešuoju poreikiu).
Leistinas pastatų ir jų liekanų aukštis:
Esamas (statinių aukštis gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju, pasiūlymus pagrindus tyrimais

ir  viešuoju poreikiu). Pastatų liekanas dengiančių  laikinų  konstrukcijų  aukštis, forma bei siluetas
gali būti keičiami.

Steb÷sena
Komplekso būkl÷  turi būti nuolat  stebima.  Steb÷senos tikslas – fiksuoti ir  prognozuoti visus

pokyčius, visus egzogeninius procesus, vertingąsias savybes naikinančius ar žalojančius poveikius,
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užkirsti  kelią  bet  kokioms  deformacijoms,  išsiaiškinant  atsiradusių  deformacijų  kilmę,  pl÷tros
pobūdį, egzogeninių procesų priežastis, parengti rekomendacijas tvarkybai. 

Būtina  pastoviai  steb÷ti  Gedimino  kalno  piliakalnio  šlaitų  būklę,  užkirsti  kelią  galimoms
nuošliaužoms, galinčioms sukelti pavojų ir Aukštutin÷s pilies statiniams.

Galimi tvarkybos darbai
Valstyb÷s saugomam objekte galimi tvarkybos darbai: taikomieji ir ardomieji tyrimai, remonto

darbai, avarijos gr÷sm÷s pašalinimo darbai, konservavimo darbai, restauravimo darbai, pritaikymo
darbai, atkūrimo darbai, šių darbų planavimas ir projektavimas. 

Visi tvarkybos darbai vykdomi nepažeidžiant  vertingųjų  savybių,  nustatytų kultūros vertyb÷s
pase. Vertingųjų savybių sąrašas gali būti patikslintas, remiantis tyrimų duomenimis. Restauravimo
bei  konservavimo  darbai  vykdomi  remiantis  tyrimų  duomenimis,  taikant  tradicinius  medžiagų
paruošimo, apdirbimo bei statybos metodus ir technologijas.

Veiklos planavimo ir projektavimo procesas šioje teritorijoje turi būti viešas.

Priežiūra
Priežiūros tikslas – išsaugoti gerą fizinę kultūros paveldo objekto ir teritorijos būklę. 

  
4.3.6.2. Gedimino kalno šlaitų tvarkomoji teritorija KGn-1a-2

Gedimino kalno piliakalnis – tai Vilniaus miesto istorinis simbolis, svarbiausias miesto centro
erdvinis  akcentas.  Piliakalnis  d÷l  natūralios  erozijos  ir  įvairių  mechaninių  poveikių  apiręs  ir
sumaž÷jęs. Tvarkymo darbai dažnai apsiriboja tik avaringumo likvidavimu, fragmentiniu tvarkymu.
Piliakalnio  erozija  ir  nuošliaužos  kelia  didelį  pavojų  Aukštutin÷s  pilies  statiniams,  kai  kur
pavojingai priart÷jusiems prie šlaitų.

Įvertinus Gedimino kalno būkl÷s svarbą, būtina atlikti kompleksinius kalno tyrimus, parengti jo
šlaitų stabilizavimo  ir rekonstravimo projektą. Projektas turi būti kompleksinis,  sprendžiantis tiek
konstrukcines  bei  želdinimo,  tiek  urbanistines  kraštovaizdines  problemas.  Būtina  ištirti  Antrojo
pasaulinio  karo tunelius  Gedimino  kalne ir  priimti  jų  panaudojimo ar  užpylimo  bei sutvirtinimo
sprendimą.  Nagrin÷tinas tunelio  panaudojimo ateityje  keltuvo į kalną  įrengimui.  Jis  būtų žymiai
patogesnis  funkciškai,  arčiau  prie  pagrindinių  turistų  ir  lankytojų  trasų  bei  mažiau  agresyvus
vizualiai  negu dabartinis  keltuvas.  Įrengus  šį  keltuvą  būtų  galima  atsisakyti  vaizdą  gadinančio
keltuvo šiaurin÷je kalno pus÷je.

Būtina pastovi kalno steb÷sena bei priežiūra, kontroliuojamas lankytojų srautas bei apsauga nuo
neorganizuotų lankytojų bei vandalų.

4.3.6.3. Žemutin÷s pilies tvarkomoji teritorija KGn-1a-3
Žemutin÷je  Vilniaus  pilių  ir  jų  liekanų  komplekso  terasoje  išsid÷stę  išlikę  bei  įvariais

laikotarpiais transformavęsi Žemutin÷s pilies teritorijos pastatai bei statiniai:  Šv. Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedra bazilika (unikalus objekto kodas: 283, buv. G205K1P); Gynybinio  bokšto
liekanos,  varpin÷  (unikalus  objekto kodas:  24702,  buv.  G205K2P);  Žemutin÷s  pilies  gynybin÷s
sienos  liekanos  (unikalus  objekto  kodas:  24703,  buv.  G205K3);  Naujasis  arsenalas  (unikalus
objekto  kodas:  24704,  buv.  G205K4P);  Rūmų  liekanos  (unikalus  objekto  kodas:  24710,  buv.
G205K10P); Senojo arsenalo rytų korpuso liekanos (unikalus objekto kodas:24706, buv. G205K6);
Pilininko namas (unikalus objekto kodas: 24707, buv. G205K7P; Katedros aikšt÷ (unikalus objekto
kodas:  24712,  buv.  G205K12P).  Gedimino  kalno  pap÷d÷je  pastaraisiais  metais  iškilo  baigiami
atstatyti Valdovų rūmai.

Saugojimas 
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Komplekso statusas: Valstyb÷s saugomas.
Saugojimo tikslas: Saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai.
Nekilnojamojo  kultūros paveldo  objektai saugomi,  naudojami  ir  tvarkomi pagal  šių  objektų

apsaugos reglamentais nustatytus paveldosaugos reikalavimus. Tais atvejais, kai tokių reglamentų
n÷ra,  šie  objektai  saugomi,  naudojami  ir  tvarkomi pagal reikalavimus,  nustatytus nekilnojamojo
kultūros  paveldo  objektų  tipų  apsaugos  reglamentais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
Vyriausyb÷s,  3.2.  skyriuje  pateiktais  juridiniais  dokumentais ir  kitais  nekilnojamųjų  kultūros
vertybių apsaugą reglamentuojančiais teis÷s aktais.

Naudojimas
Tausojamo naudojimo režimas
Komplekso saugojimo tikslas nusako jo naudojimo prioritetus – tai viešasis pažinimas ir viešoji

pagarba. Funkcin÷s naudojimo paskirtys teritorijoje jau nusistov÷ję. Tai dvasinis religinis centras -
Šv.  Stanislovo  ir  Šv.  Vladislovo  arkikatedra  bazilika,  kultūros ir  pažinimo  centras  -  Lietuvos
valstybinis  nacionalinis  muziejus,  išsid÷stęs komplekso pastatuose: Valdovų  rūmai,  Taikomosios
dail÷s muziejus ir kt. 

Pagrindiniai reglamentai:
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas: 
Esamas 
Leistinas pastatų ir jų liekanų aukštis:
Esamas 

Galimi tvarkybos darbai
Valstyb÷s saugomam objekte galimi tvarkybos darbai: taikomieji ir ardomieji tyrimai, remonto

darbai, avarijos gr÷sm÷s pašalinimo darbai, konservavimo darbai, restauravimo darbai, pritaikymo
darbai, atkūrimo darbai, šių darbų planavimas ir projektavimas. 

Visi tvarkybos darbai vykdomi nepažeidžiant  vertingųjų  savybių,  nustatytų kultūros vertyb÷s
pase. Vertingųjų savybių sąrašas gali būti patikslintas, remiantis tyrimų duomenimis. Restauravimo
bei  konservavimo  darbai  vykdomi  remiantis  tyrimų  duomenimis,  taikant  tradicinius  medžiagų
paruošimo, apdirbimo bei statybos metodus ir technologijas.

Veiklos planavimo ir projektavimo procesas šioje teritorijoje turi būti viešas.

Priežiūra
Priežiūros tikslas – išsaugoti gerą fizinę kultūros paveldo objekto ir teritorijos būklę. 

4.3.7.  Kirdiejų  rūmų  (statinių  komplekso  Barboros  Radvilait÷s  g.  4,6)  sklypo  tvarkomoji
teritorija KGn-1b 

Saugojimas Komplekso statusas: Valstyb÷s saugomas.
Saugojimo tikslas: Saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui.

Naudojimas
Tausojamo naudojimo režimas.

Pagrindiniai reglamentai:
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas:
Esamas (reglamentas gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju, pasiūlymus pagrindus tyrimais)
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Leistinas pastatų aukštis:
Esamas 
4.3.8. Buvusio Botanikos sodo tvarkomoji teritorija KGn-1c 

Buvusioje  Vilniaus  universiteto botanikos sodo teritorijoje  dabar miesto  skveras ir  privatūs
teniso  kortai.  Įvertinus  Universiteto  botanikos  sodo  istorinę  kultūrinę  reikšmę  tikslinga  siekti
ateityje  šioje  teritorijoje  atkurti  botanikos  sodo  ženklus,  pažym÷ti,  kad  čia  buvo  vienas
reikšmingiausių istorinių Vilniaus želdynų, atgaivinti jo įvaizdį. 

Želdyno  tvarkymo darbai turi būti vykdomi pagal projektus, suderintus su Kultūros paveldo
departamentu  ir  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  direkcija  bei  laikantis  viešumo
principo. Šiame etape teritorijoje rekomenduojama vykdyti tik tvarkomuosius bei priežiūros darbus,
vengti kapitalinių statybos darbų.

4.3.9. Piliakalnis su papiliais (kompleksas, unikalus objekto kodas 664, buv. A1961K) KGn-2
Komplekso sud÷tis: 

- Piliakalnis vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (unikalus objekto kodas
30357, buv. A1961K1);

- Papilys (unikalus objekto kodas 30358, buv. A1961K2, piliakalnis Bekešo kalnas);
- Papilys (unikalus objekto kodas 4514, buv. A1961K3, piliakalnis Gedimino kapo kalnas);
- Papilys (unikalus objekto kodas 781, buv. A1961K4, piliakalnis Stalo kalnas);

Komplekso statusas: Paminklas. 

Saugojimas 
Saugoti moksliniam pažinimui bei viešajam pažinimui ir naudojimui
Archeologin÷s vietos apsaugos ir tvarkymo reikalavimai pateikti 3.5 skyriuje. 
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  tvarkymo  plane  Piliakalnio  su  papiliais

komplekso teritorija pagal gamtinio kraštovaizdžio ypatumus ir paveldotvarkos interesus suskirstyta
į 5 kraštovaizdžio tvarkymo teritorijas: 

- KGn-2a Didžiosios griovos tvarkomoji teritorija; 
- KGn-2b Piliakalnio šlaitų ir kitų raiškaus reljefo formų tvarkomoji teritorija;
- KGn-2c „Kreivojo miesto“ tvarkomoji teritorija,
- KGn-2d Nyderlandų Karalyst÷s ambasados rezidencija  Barboros Radvilait÷s g. 10,12 ir T.

Kostiuškos g. 1 sklypų tvarkomoji teritorija,
- KGn-2e Pastatų T. Kosciuškos g. 3 sklypo tvarkomoji teritorija 

4.3.9.1. Didžiosios griovos tvarkomoji teritorija KGn-2a 
Tai  gamtosauginiu  požiūriu  vertingiausia  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato

teritorijos dalis,  apimanti pietrytin÷je  dalyje  esančią  didžiąją  griovą,  su vertingomis natūraliomis
biocenoz÷mis. Miško medynų, kurie vyrauja šioje teritorijoje tvarkyme taikytini II A grup÷s miškų
tvarkymo  reikalavimai:  draudžiami  pagrindiniai  plyni  kirtimai;  gamtinę  brandą  pasiekę  medynai
gali  būti  kertami  pagrindiniais  neplynais  kirtimais;  leidžiami  vykdyti  specialūs  aplinką
formuojantys  kirtimai,  jei  reikia  sudaryti  tinkamas biotos  ar  kitų  kraštovaizdžio  elementų
egzistavimo  bei  eksponavimo  sąlygas;  sanitariniai,  ugdymo,  rekonstrukciniai  ir  kiti  kirtimai
vykdomi  rudenį  ir  žiemą  (nuo rugs÷jo  1  d.  iki  kovo  1 d.),  pažintinis  lankymas  leidžiamas  tik
nustatytais maršrutais, tuo tikslu gali būti įrengiamas pažintinis gamtinis takas, draudžiama statyti
statinius ir pl÷toti inžinerinę infrastruktūrą. 

Didžiojoje  griovoje  einantis  takas istorijos  b÷gyje  yra  buvęs  reikšmingu  keliu.  Archeologų
nuomone čia gal÷jęs būti vienas iš kelių, vedusių  į Kreivąjį miestą. XIX a., kai piliakalnyje  buvo
įrengti carin÷s armijos įtvirtinimai,  šioje griovoje buvo įrengtas kelias. D÷l griežtos Vilniaus pilių
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valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatos vengti tranzitinio eismo per Rezervato teritoriją
ir  gamtinio  vietos  unikalumo  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  tvarkymo  plane
(planavimo schemoje) griovoje numatytas tik gamtinio tako įrengimas ir šalia jo tekančio šaltin÷lio
vagos sutvarkymas.

4.3.9.2. Piliakalnio šlaitų ir kit ų raiškaus reljefo formų tvarkomoji teritorija KGn-2b
Šios tvarkomosios  teritorijos  išskiriamos  Vilniaus  pilių  valstybiniam  kultūriniam  rezervatui

priklausančioje  Sapiegin÷s–Rokantiškių  erozinio  kalvyno  dalyje,  erozijai  palankiose  stačių  ir
apystačių  šlaitų  atkarpose,  kurios  pasižymi  ypatingu  jautrumu  antropogeniniam  poveikiui  ir
reikalauja specialių apsaugos ir tvarkymo priemonių. 

Nustatytose  šio  tvarkymo  reglamento  teritorijose  vyrauja  miško  medynai.  Pagrindiniai
reikalavimai  šių  medynų  tvarkymui:  formuoti ir  išlaikyti  medynus,  galinčius  kuo pilniau  atlikti
raiškaus reljefo  (statūs ir  apystačiai  raguvų,  griovų,  kalvų  šlaitai)  apsaugą  nuo  vandens,  v÷jo  ir
mechaninio  poveikio sukeliamos erozijos; palaikyti artimą  natūraliai  miško struktūrą; vykdyti tik
neplynus kirtimus; nustatytose vietose. 

Kadangi  ši  teritorija  apima  buv.  Kreivojo  miesto  ir Kreivosios  pilies  piliakalnių  šlaitus,
įvertinant  paveldo  objektų  tyrimo  ir  eksponavimo  interesus,  gali  būti  vykdomi  šlaitų  tvirtinimo
darbai, reginius formuojantys ir kiti specialūs kirtimai. Labai vertingi reginiai į Vilniaus senamiestį
nuo  pietvakarinių  šlaitų  keterų.  Nemažiau  svarbūs  ir  vaizdai  į  Vilniaus  piliakalnius,  vertikalų
akcentą– Trijų  kryžių  paminklą  iš  Vilniaus  miesto  centrin÷s  dalies  bei  atokesnių  regyklų.  Šių
vizualinių  ryšių  atkūrimui  (anksčiau piliakalniai  buvo pliki)  būtinas želdinių  formavimas.  Visais
atvejais tvarkymo darbai numatomi paveldotvarkos projektuose, kirtimų ir želdymo darbų specifika
numatoma miškotvarkos projektuose arba kompleksiniuose planavimo projektuose, kurie susid÷tų
iš paveldotvarkos, architektūrinio planavimo ir miškotvarkos projektų.

Apsauginių  funkcijų  prioriteto  tvarkomosiose  teritorijose  galimas  pažintinis  lankymas  tuo
tikslu  įrengtais  p÷sčiųjų  takais,  laiptais  ir  trumpalaikis  poilsis  nustatytose  vietose  įrengtose
apžvalgos bei atokv÷pio aikštel÷se. Siekiant išvengti neorganizuoto lankymo bei laipiojimo šlaitais,
didinančio  piliakalnių  eroziją,  numatomose  p÷sčiųjų  traukos  vietose  turi  būti  gerai  įrengti  ir
diferencijuoti takai bei laiptai, kitose vietose suformuojant kliūtis pra÷jimui.

4.3.9.3. „Kreivojo miesto“ tvarkomoji teritorija KG n-2c
Kultūrinio  pažintinio  ir  rekreacinio  prioritetų  tvarkomoji  teritorija  apima  teritoriją,  kurioje

archeologiniais  tyrimais  (2008-2009,  archeologas  S. Sarcevičius)  bei  ankstesnių  archeologinių
tyrimų  apibendrinimu  nustatytas  Kreivojo  miesto  gyvenviet÷s  buvimas,  orientacin÷  Kreivosios
pilies ir miesto gynybin÷ sistema. 

Ši  teritorija  labai  reikšminga  mokslinio  pažinimo  aspektu, nes  turimos žinios  apie  Kreivąjį
miestą tik fragmentin÷s, kai kurie tyr÷jai iki šiol Kreivojo miesto buvimą  laik÷  hipotetiniu. Tam,
kad daugiau sužinotume apie Vilniaus miesto kūrimosi pradžią,  būtini nuoseklūs ir kompleksiniai
tyrimai.  Pagrindinis  reikalavimas  tyrimams,  kuo  mažiau  fiziškai  pažeisti  kultūrinį  sluoksnį.
Pradžioje  rekomenduotini  geologiniai,  geofiziniai  tyrimo  metodai.  Ardomieji  tyrimai  gali  būti
atliekami tik  išimtinais  atvejais  pagal su Kultūros paveldo  departamentu suderintas programas ir
numačius  konkrečias  finansines  bei  praktines  priemones  galimų  radinių  išsaugojimui  bei
eksponavimui. 

Galimas  saikingas  buvusio  miesto  bei  gynybinių  įrengimų  išryškinimas,  atrastų  vertybių
eksponavimas  vietoje  „in  situ“.  Esamos  aplinkos  keitimas  galimas  tik  parengus  kompleksinius
projektus:  paveldotvarkos planus,   tvarkybos  darbų  bei  architektūrinius  projektus.  Svarbiausios
žinios apie Kreivąjį miestą turi būti suteikiamos išvystytos informacin÷s sistemos priemon÷mis.
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Nustatytos kultūrinio  pažintinio  ir  rekreacinio  prioritetų  tvarkomosios  teritorijos  yra
polifunkcinio  naudojimo  (t.y.  jose  galima  didel÷  poilsiavimo  formų  įvairov÷)  su  organizuotais
pažintinio  lankymo  maršrutais, įrengtomis apžvalgos aikštel÷mis,  sutvarkytomis masinių  renginių
vietomis  (esama estrada,  Stalo  kalno  aikšt÷),  ramaus poilsio  (atokv÷pio  aikštel÷s),  peizažin÷mis
gamtin÷mis (medynų  ar krūmų grup÷s, pavieniai medžiai,  atviros laukym÷s ir kt.) zonomis. Šiose
teritorijose reikia daugiausiai ūkinio tvarkymo priemonių, kuriama  būdinga parkui miško sud÷tis ir
struktūra,  tankus  rekreacin÷s  infrastruktūros  tinklas,  plečiantis  poilsiavimo  galimybes  bei
užtikrinantis jo komfortą, formuojamos aikštel÷s, reginiai. Piliakalnio (Trijų kryžių kalno) pap÷d÷je
esančioje  automobilių  parkavimo  aikštel÷je  numatoma  vieta  vienam  iš  Kultūrinio  rezervato
informacijos  bei  lankytojų  aptarnavimo  centrų.  Naujas  statinys  rekomenduojamas  arba laikinas,
arba „žem÷s architektūros“ – vieno fasado, pasl÷ptas po atkuriamu nuslinkusio balnakalnio šlaitu.
Konkrečios  tvarkymo  priemon÷s  turi  būti  numatomos  kompleksiniuose  planavimo  projektuose,
kurie susid÷tų iš paveldotvarkos planų, miškotvarkos ir architektūrinio planavimo projektų. 

4.3.9.4. Nyderlandų  Karalyst÷s ambasados rezidencijos Barboros Radvilait÷s g. 10,12 ir T.
Kosciuškos g. 1 sklypų tvarkomoji teritorija  KGn-2d

Žem÷s sklypas Barboros Radvilait÷s g. 10, 12 (Nyderlandų Karalyst÷s ambasados rezidencijos
teritorija)  ir  teritorija  T. Kosciuškos g. 1 patenka į archeologin÷s  vietos  KGn -2 Piliakalnio  su
papiliais  (kompleksas,  unikalus  objekto kodas:  664, buv.  A1961K)  teritoriją.  Jiems  galioja  visi
bendrieji Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje bei archeologin÷s  vietos KGn -
2 teritorijoje galiojantys reikalavimai (žiūr. punktus 3.3 ir 3.5). 

Žem÷s sklypas prie pastato T. Kosciuškos g. 1 nesuformuotas. Atkreiptinas d÷mesys į ypatingą
šios  teritorijos  jautrumą  archeologiniu  aspektu.  Žinoma,  kad  čia  buvo  viena  iš  ankstyviausių
apgyventų vietų Vilniuje.  Bet kokie statybos darbai susiję  su žem÷s paviršiaus judinimu gali būti
leisti  tik  išimtiniais  atvejais,  kompleksiškai  ištyrus  teritoriją  ir  pagal  projektus,  suderintus  su
Kultūros paveldo departamentu ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

4.3.9.4a. Paveldosaugos reikalavimai KGn-2d teritorijai (Barboros Radvilait÷s g. 10,12): 
Saugojimas

KGn-2d teritorijos statusas: Valstyb÷s saugoma (kaip visa archeologin÷s vietos KGn2 teritorija)
Saugojimo tikslas: Saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui

Naudojimas: 
Tausojamo naudojimo režimas 
Rekomenduojamas naudojimas Vilniaus pilių  valstybinio kultūrinio rezervato reikm÷ms (pvz.

Rezervato administracinis mokslinis informacinis centras).
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas:
Esamas (reglamentas gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju,  pasiūlymus pagrindus tyrimais

arba Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato reikm÷ms)
Leistinas pastatų aukštis:
Esamas 

4.3.9.4b. Paveldosaugos reikalavimai KGn-2d teritorijai (T. Kosciuškos g.1):
Saugojimas

KGn-2d  teritorijos  statusas:  Valstyb÷s  saugoma  (kaip  visa  archeologin÷s  vietos  KGn-2
teritorija)  Saugojimo  tikslas:  Saugoti  moksliniam  pažinimui  bei  saugoti  viešajam  pažinimui  ir
naudojimui
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Naudojimas
Tausojamo naudojimo režimas
Rekomenduojamas naudojimas kultūriniams muziejiniams edukaciniams tikslams.
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas:
Esamas (užstatymo tankumas gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju,  pasiūlymus pagrindus

tyrimais  arba Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato nuostatuose nustatytoms kultūrin÷ms
muziejin÷ms edukacin÷ms reikm÷ms)

Leistinas pastatų aukštis:
Esamas (reglamentas gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju,  pasiūlymus pagrindus tyrimais

arba  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  nuostatuose  nustatytoms  kultūrin÷ms
muziejin÷ms edukacin÷ms reikm÷ms)

4.3.9.5. KGn-2e Pastatų T. Kosciuškos g. 3 sklypo tvarkomoji teritorija 
Saugojimas

KGn-2e  teritorijos  statusas:  Valstyb÷s  saugoma  (kaip  visa  archeologin÷s  vietos  KGn-2
teritorija)  Saugojimo  tikslas:  Saugoti  moksliniam  pažinimui  bei  saugoti  viešajam  pažinimui  ir
naudojimui

Naudojimas
Tausojamo naudojimo režimas
Leistinas žem÷s sklypo užstatymo tankumas:
Esamas (užstatymo tankumas gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju,  pasiūlymus pagrindus

tyrimais  arba Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato nuostatuose nustatytoms kultūrin÷ms
muziejin÷ms edukacin÷ms reikm÷ms)

Leistinas pastatų aukštis:
Esamas (reglamentas gali būti keičiamas tik atkūrimo atveju,  pasiūlymus pagrindus tyrimais

arba  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  nuostatuose  nustatytoms  kultūrin÷ms
muziejin÷ms edukacin÷ms reikm÷ms)

Paveldosaugos reikalavimai sklype esančiam pastatui (T. Kosciuškos g.3) 
Saugojimas

Pastato statusas: Valstyb÷s saugomas
Saugojimo tikslas: Saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui

Naudojimas
Tausojamo naudojimo režimas

Galimi tvarkybos darbai
Valstyb÷s saugomam objekte galimi tvarkybos darbai: taikomieji ir ardomieji tyrimai, remonto

darbai, avarijos gr÷sm÷s pašalinimo darbai, konservavimo darbai, restauravimo darbai, pritaikymo
darbai, atkūrimo darbai, šių darbų planavimas ir projektavimas.

Visi tvarkybos darbai vykdomi nepažeidžiant  vertingųjų  savybių,  nustatytų kultūros vertyb÷s
pase. Vertingųjų savybių sąrašas gali būti patikslintas, remiantis tyrimų duomenimis. Restauravimo
darbai vykdomi remiantis tyrimų  duomenimis,  taikant tradicinius medžiagų paruošimo, apdirbimo
bei statybos metodus ir technologijas.

4.3.10. Reguliuojamos apsaugos vandenų tvarkymo teritorija (Vilnios up÷s vaga ir pakrant÷s)
KVr
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Rezervato teritorijoje  esantys  vandenys  tvarkomi pagal  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio
rezervato nuostatus (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 1111),
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  naudojimo  ir  lankymo  taisykles  (Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-145 (Žin., 2005, Nr. 50-
1675) bei  Saugomų  teritorijų  tipinius  apsaugos reglamentus (Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas (Žin., 2004, Nr.131-4704).

Svarbiausias Vilnios up÷s vagos tvarkymo uždavinys  – neutralizuoti neigiamą  up÷s poveikį
dešiniojo  kranto  šlaitams.  Vilnios  up÷s vaga šimtmečių  b÷gyje  slenka į  dešinę  pusę,  vis  labiau
įsigrauždama  į  Vilniaus  piliakalnius,  juos ardydama,  drauge su lietaus  ir  atmosferos poveikiais
sukeldama eroziją  ir dideles nuošliaužas ( Pvz. didžioji dalis Bekešo kalno nuslinkusi). Nuo 1852
m.  buvo  ieškoma  būdų  kaip  sutvardyti  Vilnios  vandenis,  parengta  inžinerinių  hidrotechninių
projektų. XIX a. pab. akmenimis išgrįstos krantin÷s, pastatytos srovę stabdančios ir nukreipiančios
akmenin÷s dambos. Šiandien sutvirtinimai  beveik  suirę.  Būtina parengti Vilnios šlaitų  tvirtinimo
projektus, pagrįstus specialiais kompleksiniais tyrimais.

Vilnios  pakrančių  sutvarkymo  uždaviniai  –  turistinių  pažintinių  bei  rekreacinių  interesų
patenkinimas:  užtikrinti sklandžius p÷sčiųjų  ryšius rezervato teritorijoje,  sutvarkant takų sistemą,
atkuriant p÷sčiųjų tiltą ties Taikomosios dail÷s muziejum bei sutvarkant želdynus.

4.4. KULTŪRINIO REZERVATO RIBOS IR BUFERIN ö APSAUGOS ZONA (Pasiūlymai)
Lietuvos Respublikos Seimas 2002 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. IX-861 „D÷l Vilniaus pilių

valstybinio  kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin.,  2002, Nr. 45-
1723)  nustat÷  Rezervato  ribas  (57,5  ha),  tačiau  jo  buferin÷  zona  nebuvo  nustatyta.  Rengiamo
specialiojo  plano  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  tvarkymo  plano  (planavimo
schemos) darbų programoje - užduotyje numatyta:
„a)  pagrindžiant  nustatymo  būtinybę,  pateikti  buferin÷s  apsaugos zonos su  fizin÷s  ir  vizualin÷s
(regimosios) apsaugos režimo pozoniais pasiūlymus bei jų ribų nustatymo argumentus;
b) siūlomų zonų ir pozonių ribas pažym÷ti br÷žinyje.“

Atlikus vizualinius  ir  kompiuterinius  tyrimus  galima  tvirtinti,  kad svarbu  nustatyti  Vilniaus
pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  apsaugos buferinę  zoną.  Šio  projekto  sud÷tyje  pateikiami
buferin÷s zonos ribų rekomendaciniai pasiūlymai. 

Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  buferin÷  zona  tur÷tų  būti  nustatyta  kitame
projekte - Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato ribų ir apsaugos zonų specialiajame plane.
Kadangi buferin÷ zona būtų kitų Vilniaus istorinio centro saugomų teritorijų  ar jų apsaugos zonų
sud÷tyje, reikalavimai d÷l Kultūrinio rezervato vizualin÷s apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio
tur÷tų atsispind÷ti šių teritorijų reglamentuose.

4.4.1. Kultūrinio rezervato ribos 
Esamas  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  ribas  būtina  tikslinti,  nes  Krivių  g.

zonoje Kultūrinio  rezervato riba  nesutampa su greta esančių  sklypų  kadastrin÷mis  ribomis,  tarp
sklypų ir Kultūrinio rezervato lieka niekieno žem÷s lopin÷liai. Tikslinant ribas, naujos informacijos
apie „Kreivąjį miestą“ pas÷koje, galima būtų prapl÷sti Kultūrinio rezervato ribas prijungiant prie jo
Policijos departamento prie VRM mokymo centro Vilniaus stadiono ir Krašto apsaugos ministerijos
Sukarinto  padalinio  82  bataliono  teritoriją.  Šios  teritorijos  neištirtos  ir  ypatingai  jautrios bei
pažeidžiamos  archeologinio  paveldo  apsaugos  aspektu.  Prijungimas  prie  Kultūrinio  rezervato
užtikrintų patikimesnę čia numanomo archeologinio paveldo apsaugą. (žiūr. br÷ž., variantas 1). 

4.4.2. Buferin÷s apsaugos zonos ribos ir reglamentas
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Siūloma  nustatyti  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  buferinę  zoną,  neišskiriant
apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualin÷s apsaugos pozonių. 

Apsauga  nuo  fizinio  poveikio. Juridiškai  apsaugą  nuo  fizinio  poveikio  užtikrina  archeologijos
paminklų  apsaugos reikalavimai.  Apžvalginių  tyrimų  metu nustatyta, kad prie Krivių  g. vykusios
naujų gyvenamųjų namų statybos dar÷ tiesioginį fizinį poveikį saugomoms vertyb÷ms, nes jų metu
buvo keičiamas reljefas, ardomi ir nukasami piliakalnių šlaitai. Ateityje statybin÷ veikla planuojama
Krašto apsaugos ministerijosSukarinto padalinio 82 bataliono teritorijoje, atsiras poreikis tvarkyti ir
Policijos departamento prie VRM mokymo centro Vilniaus stadioną.  Šios teritorijos prigludę prie
Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato, archeologų  netyrin÷tos.  Prieš priimant  bet  kokius
sprendimus d÷l jų planavimo ir tvarkymo, būtina atlikti pilnus archeologinius tyrimus. Šių teritorijų
prijungimas  prie kultūrinio  rezervato arba jo  buferin÷s  zonos užtikrintų  didesnę  galimos veiklos
kontrolę, archeologinio paveldo apsaugą.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato gretimyb÷je (50 m nuo jo ribos) draudžiama:
• kasti žemę ir atlikti kitus darbus, galinčius sukelti grunto deformaciją, išskyrus atvejus, kai

šie darbai susiję su paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar tvarkymu;
• statyti statinius, nesusijusius su paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu.
Kaip ir visoje kultūrinio rezervato teritorijoje, jo gretimyb÷je (50 m nuo jo ribos) leidžiama tik

ši veikla:  1) mokslinio  tyrimo  ir  muziejinis  darbas; 2) veiklos pažeistų  kultūrinio  kraštovaizdžio
teritorinių  kompleksų  bei objektų atkūrimas;  3) kultūrinio  kraštovaizdžio  kompleksų  bei  objektų
(vertybių) remontavimas, tyrin÷jimas, restauravimas ir konservavimas; 4) kultūrinio kraštovaizdžio
kompleksų bei objektų (vertybių)  pritaikymas lankymui ir  eksponavimas; 5) statinių,  kurių reikia
Kultūrinio  rezervato steigimo  tikslams  įgyvendinti,  statyba;  6)  kita veikla,  atitinkanti Kultūrinio
rezervato steigimo tikslus ir nurodyta rezervato nuostatuose bei teritorijų planavimo dokumentuose.

Visus numatomos veiklos projektus Kultūrinio  rezervato jo gretimyb÷je  (50 m nuo jo ribos)
būtina derinti su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija.

Vizualin÷  apsauga. Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorija  yra  vienas
reikšmingiausių  Vilniaus  miestovaizdžio  komponentų.  Gedimino  kalnas  su  Aukštutine  pilimi  –
ryškiausia  Vilniaus senamiesčio  panoramų  tūrin÷  erdvin÷  dominant÷,  vizualinis  miesto simbolis.
Gedimino  kalnas  su  Aukštutine  pilimi  bei  Trijų  kryžių  paminklas  ant  Kreivojo  (Plikojo)  kalno
matomi beveik iš visų svarbiausių Vilniaus miesto apžvalgos taškų. 

Rengiant specialųjį planą atlikti kompiuteriniai Trijų kryžių paminklo ir Gedimino pilies bokšto
matomumo  tyrimai  Vilniaus  miesto  centrin÷je  dalyje.  Nustatytos vietos,  iš  kurių  žmogaus akių
lygyje matomas Gedimino pilies bokštas (visas dydis) ir Trijų kryžių paminklas (iki cokolio). Labai
svarbios ir Vilniaus senamiesčio panoramos žiūrint iš Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato
regyklų.  Be abejon÷s jas  reikia  saugoti nuo  vizualin÷s  taršos.  Šie  tyrimai  rodo, kad  vizualin÷s
apsaugos zona tur÷tų apimti beveik visą centrinę Vilniaus dalį.
Rezervato  vizualin÷s  apsaugos  reikalavimai  turi  sutapti  su  Vilniaus  senamiesčio  vizualin÷s
apsaugos reikalavimais, nes Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas visais paveldosauginiais
aspektais svarbiausia  Vilniaus senamiesčio  dalis.  Iš kompiuterinių  tyrimų  matosi,  kad, neskaitant
kalvų  viršūnių,  geriausi  vizualiniai  ryšiai  su  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato, tuo
pačiu ir Vilniaus senamiesčio panoramų simboliniais akcentais – Aukštutine pilimi bei Trijų kryžių
paminklu  yra Neries up÷s pakrant÷je,  ypač  dešin÷je  up÷s pus÷je.  Labai  svarbu,  kad Neries up÷s
pakrant÷se šie vizualiniai ryšiai būtų išsaugoti.

Kadangi  iš  trijų  pusių  Kultūrinį  rezervatą  supa  saugoma  kultūros  paminklo  Vilniaus
senamiesčio  teritorija (unikalus kodas 16073, buvęs U1P), vizualinę apsaugą iš šių pusių užtikrina
Vilniaus senamiesčio reglamentas (esamas ir tikslinamas). Didesnis pavojus vizualinei apsaugai gali
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kilti iš šiaur÷s, nes šioje vietoje Kultūrinis rezervatas ribojasi tik su Vilniaus senamiesčio apsaugos
zona.  D÷l  šių  priežasčių  siūloma  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  buferin÷s  zonos  ribą,
užtikrinančią  vizualinę  Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato vizualinę  apsaugą nustatyti
šiaurin÷je  pus÷je,  jo  ribą  sutapdinant  su  UNESCO  Pasaulio  paveldo  komitetui  pateiktos
senamiesčio apsaugos zonos riba, einančia Šeimyniškių ir Ukmerg÷s gatv÷mis, kair÷je up÷s pus÷je
riba eitų A. Goštauto ir Žygimantų g. užstatymo raudonąja linija.  Visuomen÷s svarstymui pateikti
keli buferin÷s zonos ribų variantai.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato buferin÷je zonoje: 
• draudžiami darbai, trukdantys apžvelgti paveldo objektus;
• draudžiama statyti statinius,  jei  jie  blogina  paveldo  objektų eksponavimo  sąlygas,  didina

teritorijos vizualią (regimąją taršą).
Svarbiausias  reikalavimas  -  rengiant  projektus,  kuriuose  numatyta  didinti  aukštingumą  ar

tankinti  užstatymą,  būtinai  atlikti papildomus kompiuterinius  matomumo  tyrimus  ir  įsitikinti,  ar
neprarandami  vizualiniai  ryšiai  su  svarbiausiomis  Vilniaus  miesto  panoramų  dominant÷mis:
Gedimino bokštu ir Trijų kryžių paminklu ir, taipogi, ar neatsiranda vizualin÷s taršos svarbiausiose
Vilniaus centro panoramose žiūrint iš Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato regyklų.

4.5. REKREACIJOS ORGANIZAVIMAS IR INFORMACIN ö SISTEMA
Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  teritorijoje  prioritetas  teikiamas  kultūriniam

pažinimui  bei  kultūrinei  pažintinei  rekreacijai.  Šiuo  metu  kultūrin÷  pažintin÷  informacija
nepakankama. N÷ra Kultūrinio  rezervato informacijos-  aptarnavimo centrų. Koncepcijos stadijoje
buvo išnagrin÷ta daug vietų, kuriose tiktų įrengti tokius centrus. Tai pastatų kompleksas Barboros
Radvilait÷s 4, 6, pastatai Barboros Radvilait÷s 6a, 10, 12,  Krašto apsaugos ministerijos Sukarinto
padalinio  82  bataliono  teritorija.  D÷l  juridinių  bei  nuosavyb÷s  problemų  projekte  siūloma
aptarnavimo  informacijos  centrą  įrengti  buvusios  automobilių  parkavimo  aikštel÷s  dešiniajame
Vilnios krante teritorijoje. Atvykę autobusais turistai būtų čia pat informuojami.

Specialiajame  plane  numatyti  pažintiniai  maršrutai: Aukštutin÷s  ir  Žemutin÷s  pilies
apžiūr÷jimo, Vilniaus senamiesčio  panoramų  apžvalgos (3 atkarpos), archeologijos (susipažinimo
su Kreivojo miesto gynybine sistema), Trijų kryžių paminklo ir apžvalgos aikštel÷s prie jo lankymo,
pažintinis gamtos takas. Ekskursijos šiais maršrutais vyksta ir dabar. Kultūrinio rezervato direkcija
rengia  ir  trumpesnes  pažintines  ekskursijas  moksleiviams.  Rytin÷je  Kultūrinio  rezervato  dalyje
įrengiamos pažintinių  maršrutų takų dangos, laiptai,  keltuvas neįgaliesiems  į Trijų  kryžių  kalną,
poilsio suoliukai. Nagrin÷tinas ateityje keltuvo į Gedimino kalną įrengimas funkciškai patogesn÷je
vietoje, šalia pagrindinio tako į kalną buvusiame Antrojo pasaulinio karo laikų tunelyje.

Dienos metu  rytin÷  Kultūrinio  rezervato  dalis  (Kalnų  parkas)  gali  būti  naudojama  ramiam
gyventojų  poilsiui  (pasivaikščiojimui,  pas÷d÷jimui  bei  pasig÷r÷jimui  Vilniaus  senamiesčio
panoramomis įrengtose apžvalgos bei atokv÷pio aikštel÷se). 

Vilniaus  miesto  centre,  senamiestyje  jau  įrengta  vieninga  informacin÷  sistema.  Dalis
informacin÷s sistemos elementų yra ir Kultūrinio rezervato teritorijoje. Specialiajame plane esama
informacin÷ sistema papildoma, ypač rytin÷je Kultūrinio rezervato dalyje. Tai informaciniai stendai,
informacin÷s lentos, informacin÷s rodykl÷s. Esamų informacijos elementų tipas nekeičiamas. Ties
įvažiavimais į rezervatą statomi atitinkami ribojantys kelio ženklai

4.6. SUSISIEKIMO SISTEMA
Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas yra Vilniaus miesto centre. Susisiekimo sistema

Kultūrinį  rezervatą  supančiose  gatv÷se  susiformavusi.  Specialusis  planas  miesto  transporto
problemų nesprendžia. Rekomenduojama Kultūrinį rezervatą supančiose gatv÷se mažinti transporto
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srautų  intensyvumą.  Su  Kultūrinio  rezervato,  gausiai  lankomo  p÷sčiųjų,  interesais  ypač  kertasi
intensyvūs transporto srautai apie Katedros aikštę į Karaliaus Mindaugo tiltą. 

Funkcinių ryšių aspektu, prioritetiniu uždaviniu laikytinas patogių prieigos taškų įrengimas, iš
kurių  būtų  užtikrintas patogus patekimas  į  lankytinas  Rezervato  vietas bei  sklandaus  teritorijos
lankymo užtikrinimas. Dvi patogios automobilių parkavimo vietos – tai esama automobilių aikštel÷
dešiniajame Vilnios krante Trijų  kryžių  kalno pap÷d÷je prieš Taikomosios dail÷s muziejų  ir greta
rezervato esanti teritorija prie įvažiavimo į Kalnų parką iš Olandų g. Pirmąją  specialiajame plane
siūloma įrengti ir naudoti turistinių autobusų sustojimui, antrosios šiuo metu d÷l žinybinių interesų
įrengti negalima. Turistai gal÷tų būti išlaipinami priešingoje Olandų g. pus÷je esančioje automobilių
stov÷jimo aikštel÷je.

Specialiajame  plane numatytos privažiavimo  ir  pri÷jimo vietos lankytojams bei trumpalaikio
autobusų sustojimo vietos turistų išleidimui prie Katedros aikšt÷s. 

Dviratininkai link Rezervato atvažiuoja pažym÷tomis trasomis Gedimino prospektu ir Pilies g.
Šis  maršrutas apjuosia  vakarinę  Rezervato dalį  -  Vilniaus  pilių  pastatų ir  jų  liekanų  kompleksą
(unik. kodas 642, buv.G205K). Nuo jo nepažym÷tos trasos tęsiasi link Sereikiškių  parko, Vilnios
pakrant÷mis aplink parką ir įsilieja į Maironio g. Rytin÷je Kultūrinio rezervato dalyje važin÷jimas
dviračiais nenumatomas, trasos neįrengiamos. 

4.7. INŽINERIN ö INFRASTRUKT ŪRA
Nagrin÷jamos  teritorijos  –  rezervato  teritorijos  (57,5ha) -  inžinerinių  tinklų  infrastruktūros

analiz÷ atlikta vertinant esamą pad÷tį ir, iškilus būtinybei, galimybę pagal poreikius juos išpl÷sti.
2001  m  išduotų  TS  pagrindu  AB  „Paminklų  restauravimo  institutas“  pareng÷  inžinerin÷s

infrastruktūros  raidos  programą  kompleksui  ,,Vilniaus  arkikatedros  bazilikos,  Žemutin÷s  ir
Aukštutin÷s  pilių  pastatų  ir  jų  liekanų  kompleksas“  ir  ,,Buv.  kareivinių  statinių  kompleksas“-
planavimo organizatorius - VĮ ,,Vilniaus pilių direkcija“.

Projekte numatyti inžineriniai  tinklai  pakloti,  perkloti bei renovuoti,  išskyrus šiluminę  trasą,
einančią  per  Lietuvos  nacionalinio  muziejaus  teritoriją.  Trasą  numatoma  perkloti,  iškeliant  iš
muziejaus pastato (2001m projekte -1-as variantas).

Teritorijos  dalyje  nuo T. Kosciuškos gatv÷s (prie  Vilnios  up÷s)  link  piliakalnių  („Kreivojo
miesto“)  esami  tinklai  (elektros  apšvietimo  tinklai,  elektros  tiekimo  tinklai,  telekomunikacijų
kabeliai)  sudaro inžinerinių  tinklų  koridorių  (nurodyta br÷žinyje).  Esamų  tinklų  apsaugos zonoje
greta esamų  kabelių,  nekeičiant  trasų  išd÷stymo  bei  paklojimo  gylio,  atsiradus poreikiams,  bus
perklojamos  esamos arba paklojamos  papildomos kabelin÷s  linijos,  tokiu  būdu nebus  pažeistas
archeologinis sluoksnis.

Naujų trasų prijungimas bus nustatytas pateikus paraišką AB RST Vilniaus regiono VMPS
ir  gavus technines sąlygas.  Viena iš  trasų - kabelio  paklojimas  iš  kitapus Vilnios up÷s esančios
pastot÷s numatomam informaciniam centrui ir automobilių stov÷jimo aikštelei

Taip pat nagrin÷jama galimyb÷ įrengti priešgaisrinius hidrantus. Būtina įrengti sužiedintą liniją:
renovuoti  esamą  vandentiekį  d50  nuo  taško  ,,A“  iki  asfaltuoto  tako  ir  sujungti su  esama
vandentiekio linija, paklojant vandentiekio liniją iki esamo tinklo prie Vilnios up÷s. 

Elektros tiekimo  į  Stalo  kalną  galimyb÷  nagrin÷jama.  Įvertinant  situaciją,  jog  ši  teritorija
archeologų  beveik  netyrin÷ta,  kultūrinių  renginių  poreikiams  galima  naudoti kilnojamą  elektros
stotį arba pakloti kabelinę liniją iš TR 20 palei suformuotą taką.

Rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai dešimtmečių perspektyvai:
Gedimino  kalno  centrin÷je  dalyje  esančios  ventiliacijos  šachtos  atstatymas,  panaudojant

keltuvo ir  inžinerinių  komunikacijų  įrengimui.  Taip pat panaudoti Antrojo pasaulinio  karo tunelį
pietin÷je Gedimino kalno pus÷je.
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5. SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO
LENTELö

1. Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

2. Teritorijų planavimo dokumento reng÷jas:
UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, Universiteto g. 4, LT-01122 Vilnius

3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema).
Specialusis planas 

4. Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais:

Bendrieji planai:
a) Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (Žin.,2002, Nr.110-4852);
b) Vilniaus miesto bendrasis planas (Registracijos Nr.301, Vilniaus miesto tarybos 1998-

12-18 sprendimas Nr.292).

Specialieji planai:
a) Vilniaus senamiesčio- kultūros paminklo apsaugos specialusis planas (VMT, 2003-01-

22, Nr.764);
b) Vilniaus arkikatedros bazilikos, Žemutin÷s ir Aukštutin÷s pilių pastatų ir jų liekanų

komplekso G205K, buv. kareivinių statinių komplekso specialusis planas (patvirtintas
2001-09-19 KVAD direktoriaus įsakymu Nr.340);

c) Vilniaus senamiesčio eismo organizavimo specialusis planas (Registracijos Nr.279,
Vilniaus miesto valdybos 1998-05-21 sprendimas Nr.969V, Registracijos Nr.1
papildymas;

d)  Savivaldyb÷s viešųjų teritorijų (gatvių raudonosios linijos) nustatymo schema
(Registracijos Nr. 1077, 2002-06-05 Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas
Nr.598);

e)  Vilniaus Senamiesčio seniūnijos želdynų išvystymo schema (Registracijos Nr. 202,
1998-02-04 Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr.127);

f)  Energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas Senamiesčio seniūnijoje
(Registracijos Nr. 1150, 2002-07-03 Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimas
Nr.638).

Detalieji planai:
a) Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planas (Registracijos

Nr.1, Vilniaus miesto valdybos 1996-03-23 potvarkis Nr.775V);
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b)  Vilniaus senamiesčio - kultūros paminklo U1P detaliojo plano žem÷s naudojimo 

  paskirties, būdo ir pobūdžio planas (raidos programa);

c) Teritorijos Katedros a. 1,4, Arsenalo g. 1,3, 3A,5, T.Kosciuškos g. 1, 3, Barboros
Radvilait÷s g.2, 6A detalaus plano raidos programa (Registracijos Nr.1041);

d) Neries pakrančių Antakalnio – Žirmūnų rajone detalusis planas (Registracijos Nr. 7,
1983-03-04, Vilniaus miesto vykdomasis komitetas, dokumento Nr. 91).

5. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutin÷s trukm÷s strateginio planavimo dokumentais:

a) Neries pakrančių Antakalnio – Žirmūnų rajone detalusis planas (Registracijos Nr. 7,
1983-03-04, Vilniaus miesto vykdomasis komitetas, dokumento Nr. 91);

b) Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s – archeologin÷s vietos tipinis apsaugos reglamentas
(Žin., 2003, Nr.116-5282;

c) Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s – statinių komplekso, ansamblio tipinis apsaugos
reglamentas (Žin., 2002, Nr.13-499);

d) Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s G205K1P - Vilniaus arkikatedros bazilikos
apsaugos individualus pirminis reglamentas (KPD VTP);

e) Kultūros vertyb÷s A1960 – Vilniaus piliaviet÷s, vadinamos Gedimino kalnu, Pilies
kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi, pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD VTP);

f) Kult ūros vertyb÷s A1961K – Vilniaus piliakalnis, vadinamos Kreivuoju kalnu,
Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu su papiliais, vad. Bekešo kalnu, Gedimino kapo
kalnu, Stalo kalnu pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD VTP);

g) Kultūros vertyb÷s – Vilniaus arkikatedros bazilikos, Žemutin÷s ir Aukštutin÷s pilių
pastatų ir jų liekanų komplekso G205 pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD VTP);

h) Kultūros vertyb÷ G205K – Statinių komplekso Barboros Radvilait÷s g. 4, 6 pagrindinis
dosj÷ (KPC; KPD VTP);

i) Kult ūros vertyb÷s S825 – pastato T.Kosciuškos g. 3 pagrindinis dosj÷ (KPC; KPD
VTP)

6. Status quo   situacija:  
a) Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas yra pasaulio paveldo objekto – Vilniaus

senamiesčio (U1P) sud÷tin÷ dalis. 
Vilniaus senamiesčio apsaugos lygmuo – valstybinis.
Naudojimo prioritetas – viešajam pažinimui ir naudojimui.
Prioritetin÷  apsaugos  ir  tvarkymo  kryptis  –  pagal  Senamiesčio  apsaugos  reglamentą.  Šis
dokumentas negalioja Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio rezervato teritorijoje. Reglamento
įžangoje  parašyta, kad „Vilniaus  Senamiesčio  apsaugos reglamentas nenustato tvarkymo  ir
naudojimo  reikalavimų  Senamiesčio  teritorijoje  esančiam Vilniaus  pilių  rezervatui,  nes  jis
tvarkomas pagal individualius nuostatus“. 
Vilniaus pilių  valstybinio kultūrinio rezervato apsauga ir tvarkymas vykdomi pagal Vilniaus
pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato  nuostatus  (LR  vyriausyb÷s  2002  m.  liepos  11  d.
nutarimas Nr. 1111) ir Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato naudojimo ir lankymo
taisykles (LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-145). 
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b) Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio  rezervato teritorijoje  esančios žinomos kultūros
paveldo vertyb÷s yra registruotos ir paskelbtos saugomomis: 

Archeologijos vertyb÷s:
• Vilniaus piliaviet÷ (A1960), vad. Gedimino pilies kalnu, Aukštutine pilimi, Žemutine

pilimi  ir  Vilniaus piliakalnis  (A1961K), vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų
kryžių  kalnu  su  papiliais,  vad.  Bekešo kalnu,  Gedimino  kapo kalnu  ir  Stalo  kalnu
saugomi moksliniam pažinimui, viešajam pažinimui ir naudojimui;

• Vilniaus  senojo  miesto  vieta  su  priemiesčiais  (A1610K)  saugoma  moksliniam
pažinimui.

Archeologijos  vertyb÷s  saugomos ir  tvarkomos pagal archeologin÷s  vietos tipinį  apsaugos
reglamentą (Žin., 2003, Nr.116-5282).
Architektūros vertyb÷s:

• Arkikatedros  bazilikos,  Žemutin÷s  ir  Aukštutin÷s  pilių  pastatų  ir  jų  liekanų
kompleksas  (G205K)  saugoma  viešajam  pažinimui  ir  naudojimui  bei  viešajai
pagarbai;

•  Rūmai,  vad. Kirdiejų  (G390K) bei pastatas (S825)  saugomi viešajam pažinimui ir
naudojimui.

Architektūros vertyb÷s saugomos ir tvarkomos pagal nekilnojamosios kultūros vertyb÷s –
statinių komplekso, ansamblio tipinį apsaugos reglamentą (Žin., 2002, Nr.13-499).
Vilniaus arkikatedra bazilika saugoma ir tvarkoma pagal Nekilnojamosios kultūros vertyb÷s
G205K1P apsaugos individualų pirminį reglamentą (KPD VTP).
Dail÷s vertyb÷s: 

• Trijų  kryžių  paminklas  (DR1332)  ir  skulptūrin÷  kompozicija  „Lietuviška  balad÷“
(DV3557) saugomos ir tvarkomos pagal NKP apsaugos įstatymą ir atitinkamus PTR.

Vilniaus pilių  valstybinio  kultūrinio rezervato teritorija kraštovaizdiniu  urbanistiniu  aspektu
n÷ra vienalyt÷. Joje išskiriama urbanizuota vakarin÷ dalis ir žalia gamtin÷ teritorija rytuose. 
Vakarin÷je  Rezervato  dalyje  dominuoja  Vilniaus  pilių  kompleksas  su  statiniais:  Vilniaus
arkikatedra bazilika, atkuriamais Lietuvos valdovų rūmais, Lietuvos nacionaliniu muziejumi,
Taikomosios dail÷s muziejum ir kt.). 
Rytin÷je Rezervato dalyje dominuoja gamtinis  kompleksas. Į jį,  tarp piliakalnių,  įsispraudęs
Dainų sl÷nio amfiteatras. Į teritoriją įvažiuojama iš Olandų g. - į Stalo kalną, iš Kosciuškos g.
– į Dainų sl÷nį. Kiti takai natūralūs, daugiausia praminti parko lankytojų. Ši zona apleista, iki
šiol  tvarkyta  be  koncepcijos,  pagal  atsitiktinius  projektus,  dažniausiai  neįvertinus
paveldosauginio  aspekto.  Želdiniai  visai  neformuoti arba  formuoti  chaotiškai,  nesilaikant
istoriškumo principo.
Ši reikšminga ir didel÷  teritorija nepakankamai tyrin÷ta, ypač  archeologiškai:  kompleksiniai
archeologiniai  tyrin÷jimai  vykdyti  tik  Žemutin÷s  pilies  teritorijoje.  Daugiausia  vykdyti
fragmentiški archeologiniai  tyrimai,  susiję  su komunikacijų  tiesimu ar architektūros objektų
tvarkymo darbais.  Naujausi  archeologiniai  tyrimai  Kreivojo  miesto (Kalnų  parko estrados)
teritorijoje  liudija,  kad  šioje  teritorijoje  gyventa  daug  amžių,  ryšk÷ja  buvusių  gynybinių
sistemų kontūrai, tiesa, kol kas tik hipotetiniai.

7. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo dokumentus:
Pagrindinis  tikslas,  kurio  siekiama  rengiant  specialųjį  Vilniaus  pilių  valstybinio  kultūrinio
rezervato tvarkymo planą (planavimo schemą) – specialiajame plane nustatytais sprendiniais
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užtikrinti Vilniaus pilių  teritorijos ir  joje esančių  kultūros ir gamtos vertybių  išsaugojimą  ir
įteisinti čia taikomus paveldosaugos reikalavimus.

8. Galimo sprendinių poveikio vertinimas:
Numatomas teigiamas (trumpalaikis ir ilgalaikis) sprendinių poveikis. Neigiamo (trumpalaikio
ir ilgalaikio) sprendinių poveikio nenumatoma.

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis)
poveikis 

Neigiamas
(trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

9. Sprendinio poveikis

9.1
.

Teritorijos vystymo darnai
ir (ar) planuojamai veiklos
sričiai

Specialiojo plano sprendiniai tur÷s
ilgalaikį poveikį Vilniaus pilių valstybinio
kultūrinio rezervato teritorijos vystymo
darnai. Tikimasi ilgalaikio teigiamo
poveikio kultūros vertybių apsaugai, nes:

1. Specialiajame tvarkymo plane
(planavimo schemoje) nustatyti
strateginiai teritorijos tvarkymo ir
vystymo prioritetai, numatytas tikslinių
mokslinių tyrimų programų vykdymo
eiliškumas-etapiškumas, apibr÷žtos
konceptualios perspektyvinio teritorijos
vystymo gair÷s.

 
2. Specialiajame tvarkymo plane
(planavimo schemoje) įtvirtinti ir
konkretizuoti paveldosaugos reikalavimai,
kultūros vertybių eksponavimo,
išryškinimo, naudojimo sąlygos. Tai
sudarys juridinį pagrindą veiksmų
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato teritorijoje koordinavimui.

3. Specialiajame tvarkymo plane
(planavimo schemoje) patobulinti
funkciniai ryšiai Rezervato teritorijoje,
patikslinti naudojimo reglamentai,
išryškintos pažintin÷s turistin÷s funkcijos.
Numatyti atkurti svarbūs vizualiniai
ryšiai, sudarant sąlygas eksponuoti
svarbiausias kultūros vertybes.
 

Neigiamo poveikio
teritorijos vystymo
darnai bei kultūros
vertybių apsaugai
nenumatoma
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9.2
.

Ekonominei aplinkai Numatomas teigiamas trumpalaikis ir
ilgalaikis specialiojo plano sprendinių
poveikis ekonominei aplinkai:

1. Specialiajame plane įtvirtinti ir
konkretizuoti paveldosaugos reikalavimai
atliks svarbų pozityvų vaidmenį saugant ir
tvarkant konkrečias kultūros vertybes,
esančias Vilniaus pilių valstybiniame
kultūriniame rezervate. Kultūros vertyb÷s
– tai ne tik dvasinis, bet ir materialus
turtas, nešantis ekonominę naudą
naudotojams.

2. D÷ka specialiajame plane nustatytų
tyrimų, kultūros vertybių bei aplinkos
tvarkymo prioritetų bus racionaliausiai
panaudojami valstyb÷s ir savivaldyb÷s
finansiniai ištekliai.

3. Plane numatytas funkcinių ryšių
pagerinimas, kultūrinių turistinių maršrutų
suformavimas atneš konkrečios
ekonomin÷s naudos susijusios su turizmo
pl÷tra.

Neigiamo poveikio
ekonominei aplinkai
nenumatoma

9.3
.

Socialinei aplinkai Numatomas teigiamas trumpalaikis ir
ilgalaikis specialiojo plano sprendinių
poveikis socialinei aplinkai:

1. D÷ka specialiajame plane įtvirtintų ir
konkretizuotų paveldosaugos reikalavimų
pager÷s kultūros vertybių apsauga,
naudojimas, tvarkymas, vertingųjų
savybių išryškinimas. Rezervato ir jame
esančių objektų kultūrin÷ aplinka tur÷s
milžinišką dvasinį, edukacinį poveikį
visuomenei, ypač jaunajai kartai. 

2. Suformavus lankymo maršrutus,
informacinę sistemą padid÷s trauka į
Rezervato teritoriją kultūriniais –
pažintiniais tikslais. Tas duos didelę
naudą ugdant kultūringą patriotinę
visuomenę.

Neigiamo poveikio
socialinei aplinkai
nenumatoma

Vilniaus pili ų valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema)
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

62



3. Planuojamas gamtin÷s Rezervato
teritorijos (Kreivosios pilies) sutvarkymas
tur÷s teigiamo poveikio visuomen÷s
sveikatai, nes bus sudarytos patrauklios
sąlygos trumpalaikiam miestiečių poilsiui
gamtoje. 

9.4
.

Gamtinei aplinkai ir
kraštovaizdžiui
(urbanistikai,
aplinkosaugai)

Numatomas teigiamas poveikis gamtinei
aplinkai ir kraštovaizdžiui.

1. Vakarin÷je urbanizuotoje Rezervato
dalyje saugomas, tvarkomas,
išryškinamas, eksponuojamas ir
atkuriamas Vilniaus pilių kompleksas.
Esami želdynai saugomi ir tikslingai
tvarkomi.
Tai tiesioginis teigiamas sprendinių
poveikis miestovaizdžiui. 

2. Griežtas statybos darbų, nesusijusių su
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio
rezervato reikm÷mis apribojimas ir
reglamentavimas įtakos esamų
kraštovaizdžio vertybių (urbanistikos ir
gamtos) išsaugojimą. 

3. Planuojamas tikslingas žaliųjų erdvių
tvarkymas rytin÷je Rezervato dalyje,
darniai derinant esamų želdynų apsaugą
su Kreivojo miesto reliktų išryškinimu bei
eksponavimu, vizualinių ryšių atkūrimu.
Takų ir turistinių bei pažintinių maršrutų
sutvarkymas, p÷sčiųjų srautų nukreipimas
sutvarkytais takais apsaugos želdynus ir
mechaniniam poveikiui jautrius šlaitus
nuo erozijos. 

4. Žalių natūralios gamtos zonų rytin÷je
Rezervato dalyje įteisinimas teigiamai
paveiks ekosistemas, biologinę įvairovę,
gamtos vertybes.
 

Neigiamo poveikio
gamtinei aplinkai
bei kraštovaizdžiui
(urbanistikai,
aplinkosaugai)
nenumatoma

9.5
.

Inžinerinei infrastruktūrai Specialusis planas nesprendžia inžinerin÷s
infrastruktūros klausimų. 

1. Vakarin÷je Rezervato dalyje inžinerin÷

Neigiamo poveikio
teritorijos
inžinerinei
infrastruktūrai
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infrastruktūra suformuota prieš daug
metų. 

2. Rytin÷je gamtin÷je Rezervato
teritorijoje specialiajame plane d÷l galimo
poveikio archeologijos vertyb÷ms ir
gamtai griežtai reglamentuotas inžinerin÷s
infrastruktūros vystymas. 

D÷l min÷tų priežasčių inžinerinei
infrastruktūrai specialiojo plano
sprendiniai tiesioginio poveikio netur÷s. 
Galimas netiesioginis poveikis.

nenumatoma

9.6
.

Transporto infrastruktūrai Rezervato teritorija d÷l joje
susikoncentravusių kultūros paveldo
vertybių, muziejų, Arkikatedros, želdynų
yra miestiečių ir turistų traukos objektas.
Transporto ir p÷sčiųjų ryšių sistema šioje
vietoje jau susiformavusi, esama. Ji yra
neatsiejama Vilniaus miesto centro 
transporto infrastruktūros sud÷tin÷ dalis ir 
gali būti keičiama tik sprendžiant viso
miesto centro transporto infrastruktūros
sistemą. Specialiajame plane šie klausimai
nesprendžiami, tik rekomenduojama
sumažinti eismo intensyvumą Rezervatą
supančiose gatv÷se. 
Rezervato teritorijoje transporto eismo
n÷ra ir nenumatoma, į ją gal÷s įvažiuoti
tik tarnybinis transportas, numatoma
progin÷ vyriausybin÷ įvažiavimo
galimyb÷. 
Specialiajame plane Rezervato gamtin÷s
zonos (Kreivosios pilies teritorijos)
aptarnavimui panaudojami esami prieigos
taškai: automobilių stov÷jimo aikštel÷
Trijų kryžių kalno pap÷d÷je ir aikštel÷ prie
tako į Kalnų parką iš Olandų g. Šie
sprendiniai tur÷s teigiamą poveikį
transportinei situacijai Rezervato
gretimyb÷je.

Neigiamo poveikio
transporto
infrastruktūrai
nenumatoma.
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Sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliktas remiantis Teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių poveikio tvarkos vertinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004
m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920.

Projekto vadov÷ Giedr÷ Miknevičien÷ 
Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos specialist÷, ekspert÷
 (Nr.0734, 0189)

Vilniaus pili ų valstybinio kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema)
UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

65


