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Tradicinis Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos  

Kraštovaizdžio architektūros kūrybos pleneras 

Palanga - Šventoji 2021 

 
                         Prie molberto – Claude Monet (drobės aut. Ogiustas Renuaras) 

 

Renginio laikas: 2021 m. rugsėjo 20-25 d. (pirmadienis - šeštadienis) 

Renginio vieta: Šventoji, Palangos miesto savivaldybė. 

 
Pleneras skirtas kraštovaizdžio architektų ir gretimų sričių menininkų kūrybos gebėjimams ugdyti, 
sprendžiant konkrečios Šventosios vietos kraštovaizdžio tvarkymo klausimus. Plenere kviečiame 
dalyvauti LKAS narius, dirbančius skirtingose kraštovaizdžio tvarkymo srityse ir gyvenančius įvairiose 
Lietuvos savivaldybėse. Kūrybos klausimai (užduotis) plenero dalyviams pateikti žemiau.  

Plenero dalyviams LKAS planuoja suteikti gyvenamąją vietą ir maitinimą Šventojoje renginio metu. 
Pilną programą paskelbsime artimiausiu laiku. Norinčius ir galinčius visas plenero dienas dirbti ir 
kurti Šventosios ateitį vietoje kviečiame registruotis žemiau nurodytais el. pašto adresais. Laukiame 
jūsų registracijų iki rugsėjo 8 d. 18 val.  

Kontaktai: 
LKAS valdybos narys prof. Petras Grecevičius – plenero vadovas 

petras.grecevicius@gmail.com  Tel. +370 685 49924 

LKAS pirmininkas prof. Gintaras Stauskis  

gintaras.stauskis@vilniustech.lt  tel. 8687 90312 

LKAS administratorė Diana Rakovska 

dianavaneta@gmail.com tel. 8648 98333 
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Užduotis: Šventoji I teritorija (Palangos m. savivaldybės medžiaga) 

ŠVENTOSIOS UPĖS PAKRANČIŲ SUTVARKYMAS NUO TILTO IKI ŠVENTOSIOS G. 33 SKL. RYTINĖS 
RIBOS (pagal pridedamą preliminarią schemą) 
Šios teritorijos Išmaniojo miesto VIII koncepcijos sprendinių įgyvendinimui biudžetas neapibrėžtas. 
Atitinka urbanistinį, kraštovaizdžio ir infrastruktūros projekto tipus. 
Esama situacija: 
Sklypo plotas nėra tikslus, konkurso dalyviai savo nuožiūra gali plėsti ar mažinti apibrėžto sklypo 
ribas. Teritorija šiuo metu yra neurbanizuota, kai kuriuose vietose parengti detalieji planai. Pietinis 
upės krantas vietomis užstatytas gyvenamaisiais namais. Krantinės nesuformuotos, užžėlusios 
krūmynais. Topografinė, numatomos teritorijos nuotrauka, neparengta.  
Teritorijos problematika: 
Upės pakrantės nesutvarkytos, apleistos, nepritaikytos lankymui, neapibrėžta upės vagos tvarkymo 
strategija. Esama situacija neatliepia kurorto lūkesčių dėl infrastruktūros, rekreacijos, 
kraštovaizdžio. 
Lūkesčiai: 

• Vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, parengti teritorijos vystymo 
koncepciją, siūlyti veiklos rūšis.  

• Numatyti aktyvaus (sporto aikštynai, lauko sporto įrengimai, vaikų ir jaunimo žaidimo 
aikštelės) ir pasyvaus (paplūdimiai, skaitymo, muzikos) poilsio zonas, siūlyti jų sutvarkymo 
sprendimus.  

• Spręsti mažosios architektūros formas (suoliukai, apšvietimas, šiukšliadėžės, pergolės, 
pavėsinės). Nurodyti takų dangų spalvinius, faktūrinius variantus. Galimybė įrengti tiltus 
(pėsčiųjų-dviračių, tik pėsčiųjų, „beždžionių“) 

• Siūlyti inovatyvias, netradicines priemones sprendžiant mažosios architektūros formų, takų, 
želdynų klausimus.  

• Siūlyti inovatyvius kraštovaizdžio kūrimo klausimus, „sluoksniuotų“ terasų, želdynų, gėlynų 
sprendimus. Galbūt regyklos, apžvalgos bokšto įrengimas. 

• Spręsti infrastruktūros kūrimo klausimus, krantinių sutvarkymą, upės vagos valymą ir 
priežiūrą, dviračių ir pėsčiųjų takus su apšvietimu. 

 

Sekite informaciją www.lkas.lt  

 

http://www.lkas.lt/

