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BAULAND
Kraštovaizdžio architektė – partnerė (2019 06 - dabar)
Kraštovaizdžio ir viešųjų erdvių projektavimas, urbanistinių projektų
rengimas, projektų vadyba, įmonės vadyba, visuomenės
įtraukties procesas, švietėjiška veikla
OMGEVING
Kraštovaizdžio Architektė, urbanistė, 2018 01- 2019 05
Kraštovaizdžio ir viešųjų erdvių projektavimas, didelio mastelio
urbanistinių vizijų projektavimas, tarptautinių konkursų vadyba
BUREAU BAS SMETS
Kraštovaizdžio architektė, 2014 06 - 2015 09
Kraštovaizdžio ir viešųjų erdvių projektavimas, kraštovaizdžio
tyrimai, kraštovaizdžio parodų projektavimas

MAMUTO PARKAS IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO, vizualizacija

MAMUTO PARKAS

“Mamuto” parko vizija - supažindinti lankytojus su
unikalia Vilniaus reljefo formavimosi istorija ir jos
ypatybėmis, nes Vilnius - vienintelė Europos sostinė,
įsikūrusi ties pačia paskutiniojo apledėjimo riba. Parkas
supažindintų su mamutų radiniais, ledynmečio išplitimo
riba ir raiškiomis poledynmečio reljefo formomis. Šeškinės
šlaitai – tinkama vieta viso Vilniaus poledynmečio
kraštovaizdžio
nuosekliam
formavimuisi
atskleisti,
supažindinti kaip šis kraštovaizdis tarnavo kuriantis sostinei
ir lėmė jo augimą.
Mamuto parką sudarytų: edukacinis “Mamuto” takas,
“Mamutų” regyklos, “Mamutų” ganyklos (žaidimų ir
poilsio aikštelės, botaninis sodas) multifunkcinis reljefo
raidos muziejus įkurdintas amunicijos sandėliuose,
“Amunicijos” takas ir naujas tiltas vizualiai ir emociškai
papildantis edukacinio parko naratyvą. Savo geologinio
unikalumo Europos mastu Vilnius dar nėra pabrėžęs, šios
temos pristatymas suteikia galimybę sukurti nacionalinės
svarbos ir traukos centrą Lietuvoje - Mamuto parką.

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Donatas Baltrušaitis, Justina
Šerpetauskytė, Paulius Kliučininkas,
Simonas Saarman,
Kristina Gaučė, Ričardas
Skorupskas, Vilma Gudynienė
VIETA
Šeškinės geomorfologinis draustinis
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2021m. – konkursas , 1vieta
UŽDUOTIS
Tarptautinės vertės Šeškinės
komplekso (Šeškinės šlaitų
geomorfologinio draustinio) ir jo
prieigų aplinkos pritaikymo
lankymui ir pažinimui idėjos projekto
konkursui
UŽSAKOVAS
Vilniaus miesto savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS 29ha
NUORODA:
https://bauland.lt/Park-of-theMammoth
https://madeinvilnius.lt/naujienos/m
iestas/paskelbtas-laimetojasseskines-geomorfologinis-draustinistaps-mamuto-parku-vizualizacijos/

MAMUTO PARKO REGYKLOS (APŽVALGOS AIKŠTELĖS)

INFORMACINIAI STENDAI

AMUNICIJOS TAKAS

Mamuto parko želdynų tvarkymo koncepcinė
schema

SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIŲ PLANAS

PJŪVIS PER TILTĄ

Mamuto parko koncepcinė schema

SKLYPO ŽELDYNO TVARKYMO SPRENDINIAI, PLANAS

PJŪVIS PER REGYKLOS VIETĄ

Pagrindinę projekto nuotrauką Įkeliu čia. Nuotraukos pavadinimas.

SMILTYNĖS MIŠKO PARKAS

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Donatas Baltrušaitis, matas
Oleandra, Gabija Strockytė, Justina
Šerpetauskytė

Smiltynė yra Klaipėdos miesto dalis nutolusi kiek daugiau nei
per kilometrą nuo miesto centro. Šios teritorijos plotas siekia
beveik 800 ha. Smiltynė yra Kuršių nerijos nacionalinio parko
dalis ir ribojasi su Neringos savivaldybe. Ši teritorija, būdama
Klaipėdos miesto dalimi, sulaukia mažai dėmesio iš vietinių
gyventojų ir miesto svečių, nors vienintelis patekimas į Smiltynės
teritoriją yra keltu trunka kiek mažiau nei penkias minutes.
Smiltynė ilgą laiką nesusilaukė investicijų ir dėmesio,kuris galėtų
išnaudoti čia esantį gamtinį ir kurortinį potencialą dėl politinių
priežasčių. . Šiuo projektu siekama sukurti Smiltynės miško
parko koncepciją, kuri padėtų Klaipėdos miestui formuoti
modernaus
ir
patrauklaus
gyventi
miesto
įvaizdį
nacionaliniame kontekste, išnaudoti turimą teritorinį
potencialą. Tikimasi, kad ši koncepcija suformuos rekreacinį
traukos tašką ir prisidės prie gerovės didinimo Klaipėdoje ir
gyventojų pasitenkinimo augimo. Taip pat šiuo projektu
siekiama sustiprinti Smiltynės kurotinį statusą, veikiantį kai
Klaipėdos miesto dalis ir taip padidinti Klaipėdos miesto
patrauklumą turistiniame kontekste.

VIETA
Smiltynė, Klaipėda
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2020/2021
UŽDUOTIS
pažintinių maršrutų koncepcijos
pasiūlymas
UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS 800 ha
NUORODA
https://www.klaipeda.lt/lt/naujieno
s/klaipedos-ekonomines-pletrosstrategija-2030-pranesimaiziniasklaidai/7660/parengtasmiltynes-misko-parkokoncepcija:1145

APŽVALGOS AIKŠTELĖ (pusratis)

DUOBĖ IR ĖJIMAS KETEROMIS

KOPAGALIO APŽVALGOS TAŠKAS

Apžvalgos aikštelė

Apžvalgos regyklos ant molo

Takas per žvejo sodyba

Takas aplink duobę keteromis

Poilsio gultai

Vaikų žaidimo aikštelė

Realizuoto fontano nuotrauka

BOELAERPARK ŽAIDIMŲ FONTANAS

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Omgeving:
Luc Wallays,
Tompy Hoedelmans

Boelaerpark yra vienas iš Antverpeno miesto parkų, kuris užima
16 ha. Parke buvęs dekoratyvinis tvenkinys su fontanu buvo
pasenęs. Aplinkinėje kaimynystėje buvo labai didelis vaikų
žaidimų aikštelių poreikis, ypatingai vandens žaidimų elementų,
todėl ir atsirado poreikis šį seną fontaną paversti interaktyviu
žaidimų
fontanu.
Paskelbus
konkursą
“design&build”
bendruomenė išsirinko šį projektą, kuris atitiko parko istoriją ir
dabartinius poreikius.
Pagrindinė šio projekto koncepcija - supaprastintas apskrito
labirinto formos fontanas. Tokiu būdu visa erdvė tarp pagrindinių
takelių įsiveiklina ir įtraukia į vandens žaidimų aikštelę, dėl
organiškos linijų sąveikos ji atrodo patraukli ir kelia iššūkius sportui
ir žaidimams. Taip pat fontano teritorija išlieka įdomi ir tinkama
žaisti, kai vanduo yra išjungtas dėl oro sąlygų. Radialiniu labirinto
taku prie fontano gali prieiti visi, taip pat ir judėjimo negalią
turintys vaikai. Viduryje labirinto yra 10m. skersmens plokštuma su
37 vandens purkštuvais, kuriuos fontano naudotojai gali
manipuliuoti vienu mygtuko paspaudimu.

VIETA
Antverpenas, Belgija
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2019 – 2020, realizuotas
UŽDUOTIS
Žaidimų aikštelė - fontanas
UŽSAKOVAS
Antverpeno savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS 10 arų
NUORODA
https://worldlandscapearchitect.c
om/te-boelaerpark-play-fountainomgeving/#.YUEPqZ4zY1I

Realizuoto fontano nuotrauka

Realizuoto fontano nuotrauka iš viršaus

Realizuoto fontano nuotrauka

Aksonometrija
Planas

Realizuoto fontano nuotrauka

Realizuoto fontano nuotrauka

Realizuoto parko nuotrauka

TOUR & TAXIS PARKAS IR VIEŠA ERDVĖ

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Bureau Bas Smets
VIETA
Briuselis, Belgija

Tour & Taxis teritorija yra buvusi viena didžiausių prekybos tranzito
mazgų Briuselyje su muitine, sandėliais ir didele geležinkelio
teritorija. Šios teritorijos naudojimas pradėjo smukti nuo 1960-ųjų
metų, kol galiausiai tapo laisva, nenaudojama 45 hektarų
teritorija Briuselio miesto centre. Po ilgo laiko šiai teritorijai buvo
sukurta ambicinga regeneracijos vizija, su 12 hektarų parku jos
viduryje. Šiuo metu jau yra pasodinta 3000 atsparių ir ilgaamžių
medžių. Medžiai pasodinti tankiame gride, kas veikia kaip
vizualus elementas, blokuojantis nuo statybviečių aplink, kurios
prasidėjo pabaigus parko realizaciją. Naujai sukurti šlaitai lietaus
srautą nukreipia į požeminę vandens sistemą, su natūraliais
gruntinio žvyro filtrais. Pernaudojami esami teritorijos resursai ir
palaipsniui įvedamos naujos augmenijos rūšys daro šį parką
unikaliu ir evoliuciniu. Taip pat šis parkas veikia kaip katalizatorius
tarp skirtingų socialinių grupių - esamų rajono gyventojų ir naujai
plėtojamų teritorijų būsimų naudotojų.

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2012 – 2017, realizuotas
UŽDUOTIS
Teritorijos vizija, parko dizainas,
viešos erdvės dizainas
UŽSAKOVAS
Extensa
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS 12 ha
NUORODA
https://divisare.com/projects/42793
7-bureau-bas-smets-michiel-decleene-thurn-taxis

Realizuoto parko nuotrauka

Realizuotos vie6os erdvės nuotrauka

Realizuoto parko

