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Vilnius Tech
Tyrėja. Erasmus+ programos projektas „Inovatyvios kraštovaizdžio
architektų rengimo platformos sukūrimas Europoje“, InnoLAND.
(03/11/2021 – )

El. paštas
dianavaneta@gmail.com

LKAS administratorė
Techniniai gyvenamųjų pastatų projektai ir interjero dizainas
(01/01/2021 – )
Laisvai samdoma darbuotoja
Techniniai gyvenamųjų pastatų projektai ir interjero dizainas
(01/02/2017 – 30/09/2021)
SUD Architectes
Architektė. Užsienio urbanistinių projektų vystymo koncepcijų
Alžyre, Angoloje Rusijoje ruošimas. Bendravimas su užsienio
klientais. Prancūzijos prekybos centrų darbo projektai.
(05/09/2013 – 30/01/2017)
Compagnons batisseurs
Savanorė. Darbas statybų aikštelėse – butų ir senų gyv. namų
renovavimas, kūrybinių dirbtuvių organizavimas. Vasaros jaunimo
stovyklos organizavimas ir darbas su savanoriais padedant
restauruoti senos bažnyčios interjerą. (05/09/2010 – 30/08/2011)
MS studija
Architektė. Gyvenamųjų namų projektai ir detalieji planai. Darbo
organizavimas, bendravimas su klientais bei projektų priežiūra...
(18/09/2008 – 30/08/2010)
VGTU Jaunojo architekto mokykla
Mokytoja. Architektūrinės kompozicijos užduočių paruošimas ir
dėstymas paaugliams. (17/09/2007 – 13/05/2010)

RK architectural studio
Architektė
Darbas prie Niu Jorko ofiso ir Lietuvoje esančios poilsiavietės
techninių projektų (18/09/2008 – 30/08/2010)
Panevėžio statybos trestas PST
Architektė. Darbas prie darbo projektų (Megrame gamykla),
susitikimai su užsakovais bei rangovais ir subrangovais. Priešais
pagrindinį ofiso įėjimą Panevėžyje realizuota mano kūrybos
skulptūra. (18/09/2008 – 30/08/2010)
Archivalda
Architektė
Privačių ir gyvenamųjų daugiabučių techniniai projektai.
Bendravimas su Klientais, rangovais ir subrangovais. (21/02/2005 –
10/08/2007

Vokiečių gatvės konkurso vizualizacijos

Vokiečių gatvės rekonstrukcija, vizualizacija

VILNIAUS VOKIEČIŲ GATVĖS
REKONSTRUKCIJA. DIZAINO KONKURSAS
Pagrindinis projekto tikslas – sugrąžinti kraštovaizdį kuo
natūraliausiu ir originaliausiu pavidalu, o vanduo veiks
kaip pagrindinis „kraujo“ elementas šioje vietoje. Ši vieta
po Antrojo pasaulinio karo patyrė baisių iškraipymų. Bet
kokios
formos,
galinčios
sekti
dabartinį
linijinį
„gatvės“ modelį, atrodytų imituojančios, glostančios ir
giriančios pokario žalą. Todėl siūlome įrengti Vilniaus
miestui pamėgtą tikro kraštovaizdžio oazę, kurioje itin
svarbų vaidmenį atlieka tarp mažų kalvelių ir medžių
giraičių vingiuojanti vandens banga. Tai gali sukurti
maloniausią ir labiausiai atpalaiduojančią atmosferą, kuri
anksčiau buvo labai iškraipyta ir pažeista.
Išdrįskime svajoti! Po didelių pokario metų urbanistinės
žalos ir netvarkingo sutvarkymo per pastaruosius
dešimtmečius, Vokiečių gatvę siūlome atgauti kaip naują
Vilniaus senamiesčio žaliųjų erdvių oazę. Skersai ramios
pievelės, žydinčios gėlės, vietoje triukšmingos gatvės
vieta iškylai, vietoje dulkėtos betoninės grindinio – lietaus
vandens telkinys – štai ką siūlome pakeisti. Senoji gatvės
dalis yra puiki erdvė maistui lauke, šeimyninei
promenadai ir draugiškam pasivažinėjimui dviračiu.
Galime turėti net keletą švelnių šlaitų – taip būdingu
Vilniaus senamiesčiui. Žydinčios vyšnios, obelys ir slyvos
primins senamiesčio sodus. Gulėdami ant pievelės galime
pajusti praėjusių amžių kraujospūdį. Sveiki atvykę į ateitį
šiandien!

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Gintaras Stauskis, Diana Vaneta
Rakovska
VIETA
Vokiečių g. Vilnius
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2020m. – konkursas
UŽDUOTIS
Vilniaus senamiesčio gatvės
rekonstrukcija
UŽSAKOVAS
Vilniaus miesto savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS 1,6ha

Patraukliausių apžvalgos taškų schema

Tinklas svarbiausių senamiesčio žaliųjų erdvių schema

Teikiamų paslaugų pirmame aukšte schema

Transporto ir mobilumo pertvarkymo schema

Visuomeninio gyvenimo organizavimo galimybių schema

Tvarus miesto vandens nutekėjimo organizavimo schema

Atliekų tvarkymo schema

.
Kalvelė ir medžiai sušvelnina didelį mokyklos pastato tūrį .

Vandens tėkmė iš senosios Vokiečių gatvės nukreipiama į sukurtą kanalą.

Šventosios upės slėnio sutvarkymo
koncepcija
Palangos savivaldybės ir Šventosios seniūnijos atstovų
bei vietos gyventojų lūkesčiai, kad šios vietos
kraštovaizdis kuo labiau atlieptų gamtos ir žmogaus
koegzistenciją, išryškėtų gamtos ir kultūros vertybių gausa
bei patenkintų ekonominius, socialinius, kultūrinius,
ekologinius, estetinius visos visuomenės poreikius visais
metų laikais.
Nagrinėjama teritorija apima Šventosios upės vagą ir jos
prieigas nuo Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčios
(1824 m.) iki Šventosios uosto. Vietovės problematiką
sudarantys
aspektai: upės
nematomumas
dėl
apaugusių pakrančių, jos kranto užpelkėjimas,
pakrančių užliejimas, privačių sklypų savininkų įvairūs
trukdžiai patekimui prie upės kranto, nebuvimas įvairių
laisvalaikio praleidimo, edukacinių, poilsio ir kitokio
pobūdžio zonų, nepakankamas prieinamumas prie
natūralių žaliųjų zonų, trūkumas aiškių nuorodų bei
informacijos apie esančias gamtos ir kultūros vertybes.
Siūlomi sprendiniai gali būti įgyvendinami pasirinktinai
keliais etapais: dalinai atverti upę. Tokiu būdu didinant
jos matomumą, įrengti pažintinius pėsčiųjų takus
pelkėtose vietovėse apjungiančius Šventosios gamtos ir
kultūros paveldo objektus, įrengti tiltelius susisiekimu,
Įrengti pramogines interaktyvias, poilsio zonas, temines
zonas su mažosios architektūros elementais, numatyti
vandens pramogas, įrengti nuorodas bei informacinius
stendus .

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Egidijus Jonaitis
Diana Vaneta Rakovska
VIETA
Šventosios upė esanti Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje
VIETA
Smiltynė, Klaipėda
KONCEPCIJOS RENGIMO METAI
24/09/2021
UŽDUOTIS
Kraštovaizdžio architektūros
kūrybinis pleneras –
Palanga/Šventoji 2021
UŽSAKOVAS
Kasmetinis tradicinis Lietuvos
kraštovaizdžio architektų sąjungos
renginys
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS
Šventosios upės slėnis Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje

Šventosis upės vystymo koncepcijos eskizas

Šventosis upės esamos situacijos vaizdai

Portette :„Chantier au solei“, Ambert

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Diana Vaneta Rakovska, Cecilia Miotto

Ambert miesto projekte, apsaugant jo senamiesčio vertę, siūlome
suteikti naują, ekologišką bei ekonominį gyvenimą jo kvartalui
Portette. Šio kvartalo tvarkymas yra reikalingas urbanistiniu,
architektūriniu bei socialiniu atžvilgiais. Projekto tikslas yra atkurti su
laiku sunykusias teritorijos vertybes. Dabartinis, tankus užstatymas
turi bent porą neigiamų faktorių: saulės šviesa nepatenka į butus,
kaimynai neturi erdvės individualiai ir bendrai veiklai bei
susitikimams. Projekto įgyvendinimui siūlome įjungti organizaciją
„Compagnons Batisseurs“, padėsiančią apmokyti gyventojus,
kurie vėliau kartu su profesionalais bei savanoriais galėtų dalyvauti
projekto rengimo darbuose. Bendram gyventojų naudojimui būtų
skirtos organizacijos dirbtuvės, naujos viešosios erdvės, kuriose bus
įrengti žali plotai, transformuojami baldai, daržovių sodai (ant kai
kurių stogų) ir pan. Projektas suteikia alternatyvų požiūrių
renovuojant miesto erdvę drauge su gyventojais ir gyventojams,
ir ateityje galėtų tapti pavyzdiniu kitiems šalies miestams.

VIETA
Ambert, Prancūzija
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2013, diplominis darbas
UŽDUOTIS
Reorganizuoti senamiesčio kvartalą
UŽSAKOVAS
Ambert miesto meras
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS 4800m²

Nagrinėjamos teritorijos nuotrauka

Gatvės esamos padėties nuotraukos

Pastatų aukštingumo sukeitimas vietomis kas įtakotų,
maksimalų saulės patekimą į butus ir viešąją erdvę,
apsaugą nuo važiuojamosios gatvės triukšmo, atsitvėrimą
į kraštovaizdį

Apleisti ir renovuotini pastatai bei vidiniai kiemai, viešųjų erdvių sukūrimas ir darbų realizavimo eiga

Teritorijos sutvarkymo pasiūlymas. Vaizdas iš viršaus

Gatvės vizualizacijos

Gatvės vizualizacija

Pjūvis vaizduojantis bendro naudojimo patalpas pirmajame pastato aukšte

Transformuojamas gatvės baldas

Gatvės vizualizacija

