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Anotacija. Straipsnyje aptariami daugiafunkciǐ didmiesþio centrǐ formavimo bendrieji uždaviniai. Daugiausia dơmesio
skiriama vidurinơse ir periferinơse didmiesþiǐ dalyse esanþiǐ lokaliǐ centrǐ problemoms. Gyvybingumas ir Ƴgyvendinamumas (arba galimybơs išlikti) yra svarbiausios centrǐ savybơs, kurios leidžia pritraukti investicijǐ ir prisitaikyti prie kintanþiǐ visuomenơs poreikiǐ. Siekiant padidinti lokaliǐ centrǐ gyvybingumą ir konkurencingumą, lyginant su privaþiais
prekybos ir pramogǐ kompleksais, turơtǐ bǌti taikomos šios priemonơs: užtikrinamas pakankamas užstatymo tankumas,
lankstumas prisitaikyti prie kintanþiǐ sąlygǐ, didinama teikiamǐ paslaugǐ Ƴvairovơ, gerinama urbanistinơs aplinkos kokybơ, pasiekiamumas pơsþiomis ir viešuoju transportu, mažinant priverstines keliones lengvuoju automobiliu. Dauguma sovietiniǐ metǐ statybos Lietuvos didmiesþiǐ gyvenamǐjǐ rajonǐ centrǐ buvo suformuoti atskiriant automobiliǐ ir pơsþiǐjǐ
srautus bei ignoruojant istorinĊ gatviǐ paskirtƳ, sujungianþią susisiekimo ir bendravimo funkcijas. Pateikiami siǌlymai,
kaip pagerinti esamǐ centrǐ pasiekiamumą ir pertvarkyti jǐ urbanistinĊ struktǌrą.
Reikšminiai žodžiai: didmiestis, daugiafunkciškumas, lokalǌs centrai, prekybos ir pramogǐ kompleksai, urbanistinơ
struktǌra, formavimas.

nio planavimo ir projektavimo žinyne (Planning ...
2006) pateikiami JAV daugiafunkciǐ centrǐ formavimo
bendrieji principai.
Straipsnyje daugiausia dơmesio skiriama vidurinơse ir periferinơse didmiesþiǐ dalyse esanþiǐ lokaliǐ centrǐ1 problemoms. Sovietiniais metais Lietuvos didmiesþiǐ lokaliuose centruose, remiantis pakopinio gyventojǐ
aptarnavimo principais, buvo sutelktos kasdienio ir periodinio lankymo Ƴmonơs ir Ƴstaigos. Dauguma šiǐ centrǐ buvo sơkmingai pritaikyti prie rinkos ekonomikos
sąlygǐ, taþiau kai kuriǐ galimybơs pritraukti lankytojǐ,
neƳvykdžius esminio jǐ struktǌros pertvarkymo, yra
ribotos. Kaip rodo užsienio patirtis, efektyviausiai funkcionuoja arti pagrindiniǐ gatviǐ sankryžǐ, viešojo transporto stoteliǐ arba persơdimo iš vienos transporto
priemonơs Ƴ kitą vietǐ esantys centrai. Straipsnyje nơra
nagrinơjamos centrinơs didmiesþiǐ dalys bei geležinkelio, autobusǐ stoþiǐ ir oro uostǐ urbanistiniai mazgai,
kurie pritraukia vis daugiau prekybos, paslaugǐ ir verslo
funkcijǐ ir taip Ƴgyja vis didesnơs reikšmơs.
Vidurinơse ir periferinơse Lietuvos didmiesþiǐ dalyse esanþiǐ centrǐ stiprinimas yra aktuali problema,
iškelta dar prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybĊ
(Daunora 1989). Problemos sprendimo bǌdai pasiǌlyti
1998 m. rengiant Vilniaus miesto bendrąjƳ planą (Dau-

Ʋvadas
Daugiafunkciškumas arba mišrus naudojimas (mixed
use) suprantamas kaip viena kitą papildanþiǐ funkcijǐ
mišinys tam tikroje teritorijoje. Kaip priešprieša funkciniam zonavimui daugiafunkciškumo principo Ƴgyvendinimas yra vienas iš svarbiausiǐ darniosios plơtros
prioritetǐ (Juškeviþius, Jauneikaitơ 2008). Daugiafunkciai centrai yra svarbǌs miesto struktǌros elementai –
Ƴvairaus lygmens urbanistiniai mazgai, kuriuose yra
sutelktos prekybos, paslaugǐ, pramogǐ ir visuomeninơs
funkcijos.
Straipsnyje aptariami daugiafunkciǐ didmiesþio
centrǐ formavimo bendrieji uždaviniai, išdơstyti remiantis moksliniǐ tyrimǐ rezultatais (Hillier 2007), Jungtinơs
Karalystơs (toliau – JK) planavimo politikos gairơmis
(PPS6 2005), Jungtiniǐ Amerikos Valstijǐ (toliau –
JAV) standartais (Planning ... 2006) ir kai kurias Lietuvos pavyzdžiais (Juškeviþius, Valeika 2007; Šešelgis
1975).
Vienas iš aptariamǐ dokumentǐ yra JK Vyriausybơs parengtos planavimo politikos gairơs, paaiškinanþios Ƴstatymǐ reikalavimus ir planavimo sistemos
veikimą. Šiomis gairơmis naudojasi savivaldos institucijos rengdamos plơtros planus (development plans) ir
sprĊsdamos kitus planavimo klausimus (PPS6 2005).
Amerikos planavimo asociacijos parengtame urbanisti-
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Lokalus centras: JK – district centre arba local centre, JAV –
neighborhood center.
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kybos ir paslaugǐ objektǐ gyventojǐ kasdieniams poreikiams tenkinti. Pirmenybơ turi bǌti teikiama apleistoms
(degradavusioms) ir konvertuojamoms teritorijoms.
Parenkant naujǐ centrǐ vietas turi bǌti atsižvelgiama ir Ƴ
numatomus susisiekimo infrastruktǌros plơtros sprendimus.
Lokaliuose centruose paprastai Ƴsikuria kasdienius
gyventojǐ poreikius tenkinanþios prekybos ir paslaugǐ
Ƴmonơs (parduotuvơ, restoranas, baras arba kavinơ, vaistinơ, paštas, banko skyrius, spaudos kioskas, kirpykla,
savitarnos skalbykla), biurai ir Ƴstaigos (komercinơs,
privaþios, viešosios, valstybinơs). Taip pat turi bǌti numatytos galimybơs plơtoti visuomeninĊ veiklą. Atsižvelgiant Ƴ vietos sąlygas ir bendruomenơs poreikius
gali bǌti integruojami kultǌros objektai (biblioteka,
teatro arba kino salơ, galerija), jeigu nenumatyta vietos
gyvenamojo rajono viduje – ir pradinơ mokykla, vaikǐ
darželis, maldos namai ir kt. (Planning ... 2006; PPS6
2005).
Pageidautina daugiafunkciuose centruose numatyti
ir gyvenamąją funkciją, dơl kurios centras yra gyvybingas skirtingu paros metu. Gyvenamosios funkcijos integravimo esamuose ir naujai formuojamuose centruose
klausimai šiame straipsnyje nơra plaþiau nagrinơjami.
Esamus centrus pritaikant naujoms reikmơms, keiþiantis jǐ funkcinei struktǌrai arba formuojant naujus
centrus turơtǐ bǌti vertinama, ar numatomos funkcijos
yra priimtinos ir suderinamos, t. y. ar neprieštarauja
viena kitai (arba kitaip – „nekonfliktuoja“), pavyzdžiui,
gyvenamoji ir komercinơ (restoranai, barai, naktiniai
klubai) – ar nekyla konflikto dơl triukšmo.

nora 1995; Vilniaus miesto ... 1999). Lokalius centrus
numatyta plơtoti ir 2007 m. patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane iki 2015 m. (Vilniaus miesto ...
2006), taþiau jǐ formavimo uždaviniai nơra aiškiai apibrơžti.
Vienas iš straipsnio tikslǐ – atskleisti Lietuvos didmiesþiǐ lokaliǐ centrǐ galimybes efektyviai funkcionuoti ir pritraukti lankytojǐ, konkuruojant su šiuo metu
dominuojanþiais privaþiais prekybos ir pramogǐ kompleksais, mažinant gyventojǐ judrumą, transporto srautus
ir centriniǐ didmiesþiǐ daliǐ perkrovą.
Daugiafunkciai centrai urbanistinơje miesto
struktǌroje
HierarchinĊ daugiafunkciǐ ir vienfunkciǐ centrǐ sistemą
sudaro pagrindinis (istorinis) miesto centras2, stambǌs
atskirǐ miesto daliǐ (taip pat periferiniai) centrai ir žemiausio lygmens lokalǌs gyvenamǐjǐ rajonǐ centrai,
specializuoti verslo, sporto, rekreacijos, mokslo ir medicinos centrai.
Didmiesþiǐ gyvenamǐjǐ rajonǐ dalys, kuriose yra
sutelktos svarbiausios funkcijos, pagal plơtojimo prioritetus ir jǐ išsidơstymą viena kitos atžvilgiu skirstomos Ƴ
centro (arba centro branduolio)3, centro pakrašþio (arba
pereinamąją teritoriją) 4 ir už centro ribǐ esanþią teritoriją5.
Centrai gali bǌti skirstomi Ƴ dvi kategorijas: rekonstruojami (modernizuojami) ir naujai formuojami.
Plơtojant esamus centrus susiduriama su šiomis problemomis: investicijǐ skatinimo, centro Ƴvaizdžio ir savitumo stiprinimo, vertingǐjǐ savybiǐ išsaugojimo, centro
ribǐ išplơtimo ir kt.
Ʋvairiuose planavimo dokumentuose pirmenybơ
teikiama esamǐ centrǐ tankiam užstatymui ir jǐ užimamos teritorijos efektyviam naudojimui. Pirmiausia turi
bǌti rekonstruojami esami pastatai, keiþiama jǐ paskirtis, užstatomi laisvi sklypai – ir tik išnaudojus visas
galimybes ieškoma naujǐ teritorijǐ centro plơtrai už jo
ribǐ (PPS6 2005). Kiekvieną kartą pleþiant centrą turi
bǌti užtikrinamas geras naujǐ teritorijǐ pasiekiamumas
pơsþiomis.
Nauji centrai formuojami tose miesto dalyse, kuriose numatoma aktyvi plơtra arba ten, kur trǌksta pre2

3

4

5

Daugiafunkciǐ centrǐ formavimo bendrieji
uždaviniai
Daugiafunkciai centrai yra vienos iš gyviausiǐ vietǐ, pritraukianþiǐ didžiausius žmoniǐ srautus ne tik dơl
prekiǐ ir paslaugǐ pasiǌlos, taþiau ir dơl galimybơs bendrauti, tenkinti socialinius ir kultǌrinius poreikius. Ʋvairiuose planavimo dokumentuose akcentuojamos centrǐ
funkcionavimo kokybĊ apibǌdinanþios savybơs yra gyvybingumas (vitality) ir Ƴgyvendinamumas (viability),
pastaroji nusako centro teikiamą naudą (arba kitaip –
praktiškumą) ir galimybes plơtotis arba perspektyvumą
(Planning ... 2006; PPS6 2005).
Vienas iš pagrindiniǐ daugiafunkciǐ centrǐ formavimo uždaviniǐ – jie turi bǌti gyvybingi skirtingu savaitơs ar paros metu. Tai gali bǌti pasiekiama pritraukiant
Ƴvairiǐ interesǐ turinþius žmones (Cowan 2005). Taþiau
urbanistinơ centrǐ struktǌra gali efektyviai funkcionuoti

Lokalus centras: JK – district centre arba local centre, JAV –
neighborhood center.
Centras (arba centro branduolys): JK – centre, JAV – center
core.
Centro pakraštys (arba pereinamoji teritorija): JK – edge-ofcentre, JAV – transition area.
Už centro ribǐ esanti teritorija: JK – out-fo-centre, JAV – background neighborhood.
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džiui, rekomenduojamas centro branduolio vidutinis
gyventojǐ tankumas yra 45 gyventojai akre (apie 111
gyv./ha).
Daugiafunkciǐ centrǐ struktǌra nuolat kinta, todơl
naudojant lankstumo (flexibility) principą sudaromos
palankios sąlygos prisitaikyti prie naujǐ sąlygǐ. Šio
principo Ƴgyvendinimas labiausiai priklauso nuo galimybiǐ transformuoti esamas patalpas ir pritaikyti jas
naujoms funkcijoms keiþiantis verslo sąlygoms, plơtojant naujas technologijas ar atsirandant naujǐ paslaugǐ
poreikiui.

tik esant tam tikroms sąlygoms. Kevin Campbell nustatơ
10 veiksniǐ, sudaranþiǐ sąlygas daugiafunkcei plơtrai
(Campbell 1999). Tai plơtojamo centro smulkus suskaidymas (fine-grain), nuosavybơs formǐ Ƴvairovơ, skirtingi nuomos terminai ir sąlygos, jautrus planavimas
numatant galimus pokyþius, prieinamos žemơs sklypǐ
kainos, pakankami pơsþiǐjǐ srautai ir tankumas, lankstumas pritaikant pastatus naujoms funkcijoms, pastatǐ ir
juose vykdomos veiklos tarpusavio sąveika ir pozityvus
požiǌris Ƴ miestietišką gyvenimo bǌdą.
Daugiafunkciǐ centrǐ užstatymo tankumui ir galimybơms plơtotis didžiausios Ƴtakos turi pơsþiǐjǐ, dviratininkǐ, viešojo transporto ir lengvǐjǐ automobiliǐ
judơjimas centrą kertanþiomis ar šalia jo besidriekianþiomis gatvơmis, pơsþiǐjǐ ir dviratininkǐ takais. Žmoniǐ
judơjimo pobǌdžio (pattern of movement), pasiekiamumo (accessibility), tankumo (density) ir nuo jǐ priklausanþio gyvybingumo tarpusavio priklausomybơ buvo
plaþiai nagrinơta Bill Hillier (2007).
Vienas iš svarbiausiǐ uždaviniǐ, kuris turơtǐ bǌti
keliamas sudarant lokaliǐ centrǐ raidos programas, yra
pritraukti vietos gyventojǐ, t. y. gerinti centrǐ pasiekiamumą pơsþiomis ir viešuoju transportu, mažinti poreikƳ
naudotis privaþiais automobiliais tenkinant kasdienius
poreikius. Ʋgyvendinus šƳ uždavinƳ bǌtǐ užtikrinamas
centrǐ gyvybingumas ir galimybơs išlikti.
Pasiekiamumas apibrơžiamas kaip patogumas pasiekti tam tikrą vietą ir gali bǌti apibǌdinamas vertinant
pơsþiǐjǐ ir automobiliǐ transporto judơjimą, atstumą
pơsþiomis iki viešojo transporto stoteliǐ ir bǌtiniausiǐ
paslaugǐ, kelionơs laiką arba gyventojǐ pasiskirstymą
tam tikroje teritorijoje (Cowan 2005). Ʋvertinus fizines
žmogaus galimybes gyvenamojo rajono lokalus centras
turơtǐ bǌti nutolĊs ne daugiau kaip 700–1000 m nuo
kraštiniǐ namǐ.
JAV standartuose (Planning ... 2006) atsižvelgiant
Ƴ lokalaus centro pasiekiamumą yra apibrơžtas rekomenduojamas gyvenamojo rajono dydis, taip pat nustatytas galimas funkcijǐ proporcingas pasiskirstymas.
Pavyzdžiui, gyvenamoji funkcija gali sudaryti nuo 40
iki 60 proc., komercinơ (prekybos ir paslaugǐ) – nuo 20
iki 30 proc., likusi dalis skiriama visuomeninei funkcijai
(parkui, bibliotekai, mokyklai arba kitoms žmoniǐ susibǌrimo vietoms).
JK planavimo politikos gairơse (PPS6 2005) konkreþiǐ lokalaus centro tankumo rodikliǐ nơra pateikiama.
JAV standartuose (Planning ... 2006) tankumas apibrơžiamas pagal gyventojǐ ir pastatǐ skaiþiǐ akre6. Pavyz6

Lietuvos didmiesþiǐ lokaliǐ centrǐ plơtojimo
problemos
Vidurinơje ir periferinơje Vilniaus miesto dalyse esantiems gyvenamǐjǐ rajonǐ lokaliems centrams konkurenciją sudaro greta aukštǐ kategorijǐ magistraliniǐ gatviǐ
Ƴkurti prekybos ir pramogǐ kompleksai7. Geras privažiavimas, erdvios automobiliǐ stovơjimo aikštelơs ir kiti
susisiekimo sprendimai pritaikyti pagrindiniǐ šiǐ centrǐ
lankytojǐ – žmoniǐ, turinþiǐ lengvąjƳ automobilƳ ir retai
besinaudojanþiǐ viešuoju transportu – patogumui (Juškeviþius, Valeika 2007).
Dauguma Vilniaus priemiestyje po 1990 m. išplitusiǐ individualiǐ gyvenamǐjǐ namǐ kvartalǐ neturi
socialinơs infrastruktǌros ir lokaliǐ paslaugǐ centrǐ. Šiǐ
kvartalǐ gyventojai, privaþiu automobiliu važinơjantys Ƴ
darbą mieste, prekybos ir pramogǐ kompleksuose yra
priversti lankytis tenkindami kasdienius poreikius.
Viena iš priežasþiǐ, kodơl žmonơs tenkina kasdienius poreikius lengvuoju automobiliu vykdami Ƴ prekybos ir pramogǐ kompleksus, yra žema lokaliǐ centrǐ
viešǐjǐ erdviǐ kokybơ8. Todơl didesnis dơmesys turi
bǌti skiriamas lokaliǐ centrǐ urbanistinơs aplinkos kokybei, didinant jǐ investicinƳ patrauklumą, skatinant
plơtrą ir renovaciją.
Sovietiniǐ metǐ statybos (1955–1990 m.) gyvenamuosiuose rajonuose istorinơ gatviǐ paskirtis, sujungianti susisiekimo ir bendravimo funkcijas9, buvo
ignoruojama (Šešelgis 1975). To meto planavimo nor7

8

9

1 akras = 4046,856 m2.
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Prekybos ir pramogǐ kompleksai (shopping and entertainment
centres), kai kuriǐ autoriǐ dar vadinami hipercentrais (Juškeviþius, Valeika 2007), – tai privatǌs objektai, kuriuose prekybinơs
patalpos išdơstytos abipus pơsþiǐjǐ gatviǐ ir aikšþiǐ struktǌrą atkartojanþiǐ pasažǐ ir galerijǐ.
Pastarǐjǐ metǐ mokslo publikacijose Lietuvos didmiesþiǐ viešǐjǐ
erdviǐ kokybơs problematikai skiriama daug dơmesio (Dringelis
2005; Stauskas 2006).
Gatvơs erdvơs savybơs ir jos naudojimo bǌdai (pavyzdžiui, susitikimo ir bendravimo vieta, žmoniǐ judơjimo ir kroviniǐ pervežimo koridorius) turi didelơs Ƴtakos socialiniam ir ekonominiam
gyvybingumui (Hillier 2007).

matyviniuose dokumentuose buvo išdơstyti reikalavimai
automobiliǐ eismą atskirti nuo pơsþiǐjǐ. Taþiau daug
dơmesio skiriant eismo saugumo problemoms sprĊsti,
pơsþiǐjǐ zonǐ urbanistinơs aplinkos kokybơs, gyvybingumo ir gyventojǐ saugumo užtikrinimo klausimai dažniausiai likdavo nuošalyje.
Aktuali Lietuvos didmiesþiǐ problema yra lokaliǐ
centrǐ struktǌros pertvarkymas ir tolesnis plơtojimas,
pritraukiant kasdienes paslaugas teikianþias Ƴmones ir
visuomenines organizacijas, kuriant naujas darbo vietas
(Vilniaus miesto ... 2006). Kai kurie lokalǌs centrai yra
suformuoti gyvenamǐjǐ rajonǐ viduje atokiau nuo pagrindiniǐ gatviǐ. Vienas iš bǌdingǐ Vilniaus miesto pavyzdžiǐ yra Fabijoniškiǐ lokalus centras, kurƳ sudaro
seniǌnija, teatro salơ, telekomunikacijǐ bendrovơs biuras,
parduotuvơ, vaistinơ, kepykla ir kitos Ƴ rajono gyventojǐ
poreikius besiorientuojanþios smulkios prekybos ir paslaugǐ Ƴmonơs. Panašioje padơtyje yra ir Pašilaiþiǐ (Medeinos g.) lokalus centras (parduotuvơ, vaistinơ, kavinơ,
kirpykla ir kitos paslaugos). Projektuojant minơtus centrus nebuvo atsižvelgta Ƴ bendrąsias rekomendacijas, pagal
kurias gyvenamǐjǐ rajonǐ paslaugǐ centrai turơjo bǌti
greta viešojo transporto stoteliǐ ir pagrindiniǐ pơsþiǐjǐ
trasǐ.
Vienas iš Lietuvos didmiesþiǐ lokaliǐ centrǐ problemos sprendimo bǌdǐ – perkelti prekybos ir paslaugǐ
funkcijas iš neefektyviai funkcionuojanþiǐ centrǐ Ƴ naujai
formuojamus, esamus pastatus pritaikant visuomeninei
paskirþiai ir bendruomenơs poreikiams, kitas bǌdas –
atnaujinti ir stiprinti esamus centrus gerinant jǐ pasiekiamumą, pavyzdžiui, tankinant gatviǐ tinklą: tiesiant naujas
gatves gyvenamǐjǐ rajonǐ viduje ir Ƴrengiant viešojo
transporto stoteles.
Kitokioje padơtyje yra intensyviai plơtojamas Šeškinơs lokalus centras, suformuotas prie magistralinơs gatvơs, todơl pritraukiantis ne tik rajono gyventojus, bet ir
pravažiuojanþius lankytojus. Šiuo metu centre vyrauja
komercinơs paskirties objektai, yra per mažai visuomeniniǐ Ƴstaigǐ (viena iš intensyviausiai lankomǐ – poliklinika) ir visiškai neintegruota gyvenamoji funkcija.
Svarbiausia problema yra ta, kad urbanistinơ centro struktǌra plơtojama nesiremiant bendra koncepcija, todơl kai
kurie jos elementai – nesutvarkytos viešosios erdvơs, Ƴ
Šeškinơs gatvĊ atkreiptos aklinos pastatǐ fasadǐ plokštumos ir ǌkiniai kiemai bei atsitiktinơse vietose Ƴrengtos
laikinos prekyvietơs – turi neigiamos Ƴtakos centro Ƴvaizdžiui ir funkcionavimo kokybei.
Vertinant strategiškai svarbioje vietoje Ƴkurto Šeškinơs centro užstatymo ir funkcinĊ struktǌrą reikơtǐ pastebơti, kad esama daug galimybiǐ plơtrai. Vienas iš

racionaliausiǐ bǌdǐ pertvarkyti centro prieigas yra naujǐ
pastatǐ fasadus nukreipti Ƴ gatvơs erdvĊ, užstatant neišnaudotas erdves ir esamas automobiliǐ stovơjimo aikšteles, pastarąsias Ƴrengiant daugiaaukšþiuose priestatuose
kvartalo viduje arba po žeme.
Išvados
1. Formuojant daugiafunkcius centrus didžiausias
dơmesys turi bǌti skiriamas jǐ gyvybingumo ir galimybiǐ
išlikti užtikrinimui: reikơtǐ gerinti centro pasiekiamumą
pơsþiomis ir viešuoju transportu, mažinant priverstines
keliones lengvuoju automobiliu. Šios savybơs leidžia
pritraukti investicijǐ plơtrai, renovacijai ir prisitaikyti prie
kintanþiǐ visuomenơs poreikiǐ.
2. Lietuvos didmiesþiǐ lokalǌs centrai nơra patrauklǌs žmonơms, kurie teikia pirmenybĊ lengvajam automobiliui ir kuriǐ kasdienius poreikius tenkina greta aukštǐ
kategorijǐ magistraliniǐ gatviǐ Ƴkurti privatǌs prekybos ir
pramogǐ kompleksai. Siekiant padidinti lokaliǐ centrǐ
gyvybingumą ir konkurencingumą, lyginant su privaþiais
prekybos ir pramogǐ kompleksais, turơtǐ bǌti taikomos
šios priemonơs: užtikrinamas pakankamas centrǐ užstatymo tankumas, galimybơs pritaikyti pastatus naujoms
funkcijoms, didinama teikiamǐ paslaugǐ Ƴvairovơ ir gerinama urbanistinơs aplinkos kokybơ.
3. Dauguma sovietiniǐ metǐ statybos Lietuvos didmiesþiǐ gyvenamǐjǐ rajonǐ centrǐ buvo suformuoti atskiriant automobiliǐ ir pơsþiǐjǐ srautus bei ignoruojant
istorinĊ gatviǐ paskirtƳ, sujungianþią susisiekimo ir bendravimo funkcijas. Kai kuriais atvejais šiǐ centrǐ pasiekiamumą, nuo kurio priklauso jǐ gyvybingumas, galima
bǌtǐ pagerinti tiesiant naujas gatves gyvenamǐjǐ rajonǐ
viduje. Kitas bǌdas pertvarkyti esamǐ centrǐ struktǌrą yra
užstatyti neišnaudotas erdves ir naujǐ pastatǐ fasadus
nukreipti Ƴ gatvơs erdvĊ, Ƴrengiant daugiaaukštes arba
požemines automobiliǐ stovơjimo aikšteles.
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COMMON OBJECTIVES OF THE FORMATION OF
MIXED-USE CITY CENTRES
J. Buþys
Summary
Common objectives of the formation of mixed-use city centres
are discussed, mostly focusing on local centres of residential
districts. Vitality and viability are the main features of mixeduse city centres influencing the potential to encourage investment and adapt to changing needs of society. Seeking to improve vitality and competitiveness of local centres, in
comparison with shopping and entertainment centres, there
should be ensured sufficient density and flexibility to respond to
the changing conditions, increased diversity of uses, enhanced
environmental quality, maximized accessibility by public transport and by walking, reducing the need to travel by car. The
largest part of residential district centres of Lithuanian cities
were formed using the principle of separating pedestrian and
vehicle flows and ignoring the integration of movement and
social interaction, the historic function of streets. To improve
accessibility there could be introduced, where appropriate, new
streets inside a residential district. Another way to improve the
structure of existing centres is to use undeveloped sites, orientating the new buildings so that they front the street and providing multistorey or underground car parking.
Keywords: city, mixed use, local centres, shopping and entertainment centres, urban structure, formation.
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