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DARBO PATIRTIS

01/2014 - dabar Roth Landschaftsarchitekten
   kraštovaizdžio architektė
   
   dizaino, tvitinimo, vykdymo, augalų   
   koncepcinių planų rengimas,    
   konstrukcijų priežiūra

07/2013 - 12/2013 Roth Landschaftsarchitekten
   kraštovaizdžio architektūros stažuotė
   
   dizaino, vykdymo planų rengimas,
   vizaulizacijos

10/2011 - 11/2011 Neumann Gusenburger Land-  
   schaftsarchitekten BDLA
   kraštovaizdžio architektūros stažuotė
   
   dizaino planų rengimas,
   vizaulizacijos, foto dokumentacija

Urban wilderness



APIE PROJEKTĄ

AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Wolfgang Roth, Hani Gholami

VIETA
Langer Anger 64, 69115 Heidelberg

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2015 - 2021

UŽDUOTIS
Suplanuoti ir įgyvendinti 
multifunkcionalų kraštovaizdį

UŽSAKOVAS
GGH Heidelberg

SKLYPO (teritorijos) PLOTAS (m²)
11.925 m²

MEILEN STEIN

Visa atvira erdvė įrengta pagal mažai priežiūros 
reikalaujančius augmenijos ir dangos prin-
cipus. Laisvos formos kontrastuoja su griežta 
architektūra.
Vidutinis dangos sluoksnis ant požeminio ga-
ražo dangos 80 cm. Čia įeina ir 6 cm dreinažo 
sluoksnis.
Pasodinti tik vietiniai lapuočiai medžiai ir 
krūmai, nenaudojant jokių sintetinių trąšų ir 
pesticidų.
Didelę dalį kiemo teritorijos dalį užima gaisro gesinimo 
judėjimo zonos. Norint išlaikyti žal iąjį erdvės charakterį 
ir išvengti kietųjų dangų pasirinkta slėgiui atspari dan-
ga, apsodinta veja. 
Šis kiemas išsiskiria tuo, kad požeminio garažo 
betoninė danga yra išpjauta trijose vietose. Trys 
ąžuolai (Fastigiata forma) pasodinti požeminia-
me garaže, jų medžių lajos išlindusios matomos 
vidiniame kieme. Į šias angas, lietvamzdžiais, 
nuvedamas vandens perteklius. Dalis vandens 
susigeria į vegetacijos sluoksnius, perteklius 
nuleidžiamas į infiltracijos sistemas, kurios yra po 
trinkelių danga požeminiame garaže. 

Planas



Granito ir bazalto grindinys

Žydinčios Rudbeckia fulgida var. sullivantii ‚Goldsturm‘



Vidinis kiemas iš viršaus 1

Pieva ir vejos takelis

Požeminis garažas, ąžuolo sodinimas Požemis garažas, ąžuolas ir Pachysandra terminalis

Calamagrostis x acutiflora ‚Karl Foerster‘ 

Vidinis kiemas iš viršaus 2



APIE PROJEKTĄ

AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Wolfgang Roth, Yasemin Öztürk

VIETA
In den Petersgärten 1, Gaiberg

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2020- 2021

UŽDUOTIS
Suprojektuoti ir įgyvendinti viešąją
žaidimų aikštelę

UŽSAKOVAS
Gaiberg miestas

SKLYPO (teritorijos) PLOTAS (m²)
1.380 m²

Žaidimų aikštelė ant šlaito

Žaidimų aikštelės pertvarkymas panaudojant 
egzistuojantį reljefą ir esančius medžius. 
Pertvarkytas visas šlaito plotas, kurio aukščio skirtumas 
nuo turgavietės iki pievų lauko siekia 7 m. 
Žaidimų aikštelėje naudojamos tik natūralios medžia-
gos: medis, akmuo bei augmenija. 
Aikštelės pradžią sudaro granitinis bei smiltainio grin-
dinys, kuris veda į nedidelį medinį namelį, smėlio dėžę 
bei karklų tunelį. 
Nuo viršaus iki apačios galima nusileisti lynu, nučiuožti 
čiožykla, keliauti karklų tuneliais ir voratinklio tinklu. 
Čia neliūdės ir suaugusieji stebėdami vaikus bei 
grožėdamiesi nuostabiu kraštovaizdžiu.  Jiems įrengti 
suoliukai , nedidelis stalas, smiltainio „amfiteatras“, bei 
„vaikščiojimo juosta“

Planas



Įėjimas į žaidimų aikštelę

Bistorta affinis ir atsiveriantis kraštovaizdis



Lynas

Voratinklio tinklas

Medinis namelis, granito bei smiltainio grindinys Voratinklio tinklas 

Smėlio dėžė, karklų tunelis

Čiuožykla ir smėlio dėžė 



APIE PROJEKTĄ

AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Wolfgang Roth

VIETA
Bergheimer Str. 109, 69115 Heidelberg

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2014 - 2016

UŽDUOTIS
Suprojektuoti ir įgyvendinti 
kraštovaizdį ant požeminio garažo

UŽSAKOVAS
GGH Heidelberg

SKLYPO (teritorijos) PLOTAS (m²)
3.300 m²

GGH ADMINISTRACINIS PASTATAS

Šis projektas yra įpatingas tuo, kad kraštovaizdis yra 
suprojetuotas ant dviejų skirtingų aukščių požeminių 
garažų. Prie esamo požeminio garažo buvo pastaty-
tas naujas, kurio lubos yra žemiau esančiojo. Dėl šios 
priežasties buvo suprojektuotos dvi skirtingų aukščių 
erdvės. Iš vienos erdvės į kitą galima patekti laiptais, 
perėjus vandens kanalą. 
Pirmoji erdvė sukurta panaudojant esantį reljefą ir tris 
skirtingas žolės struktūras: veją, šiek tiek aukštesnę žolę 
ir pievą. Kitą erdvę, besiribojančią su pastatu sudaro 
betoninės trinkelės, stalai su kėdėmis bei pakeltos 
augalų lysvės. Šias dvi erdves jungia surūdijusio metalo 
vandens kanalas  bei sienos, kuriomis teka vanduo. 
Čia panaudoti daugiamečiai augalai nereikalauja daug 
priežiūros.  
 

Planas



Žydinčios Geranium Rozanne, pieva 

Kiemas iš viršaus



Tekančio vandens siena, pakeltos lysvės 

Žydinčios Geranium Rozanne

Pakeltos lysvės su Anemone japonica ir Prunus Žydinti pieva

Betoninės plokštės per vandens kanalą

Formuojamas reljefas



APIE PROJEKTĄ

AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Ingrida Lipnickytė - Povilaitienė, kiemo gy-
ventojai

VIETA
T. Masiulio g. 12-14, Kaunas

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2019 - 

UŽDUOTIS
Kiemo aplinkos tvarkymas ir performavimas į 
visus etapus (tiek planavimo, tiek
įgyvendinimo) įtraukiant bendruomenę.

UŽSAKOVAS
VšĮ „Kaunas 2022“

SKLYPO (teritorijos) PLOTAS (m²)
ca. 1.800 m²

FLUXUS KIEMAS 

Idėja – lot. „fluxus” – tekėjimas. Teka upė, teka medus, 
teka žmonės. Ar kiemas irgi gali
tekėti? Banguoja reljefas, banguoja gėlynai, žmonės 
taip pat. Kiemas yra gyvas.
Atsižvelgiant į anksčiau išvardintus gyventojų pageida-
vimus parengtos tris T. Masiulio 12 ir 14 namų bendro 
kiemo atgaivinimo koncepcijos . Jos pristatytos
susitikimo su gyventojais metu (2019-09-12). Gyven-
tojams priimtiniausias variantas buvo Koncepcija 
2.  „Fluxus kiemas“ projekto rėmuose dirbant kartu 
menininkėms ir
gyventojams buvo įgyvendintos šios dalys: takelių ir 
performuoto reljefo amfiteatro
įsirengimas bei gėlynų pasiruošimas. Paliekant kitus 
projekte siūlomus kiemo elementus
detalizuoti ir įsirengti gyventojų iniciatyva ateityje.

 

Planas, pirmasis pasiūlymas



Reycling takeliai (granitas, klinkeris, betonas)

Kiemas iš viršaus



„Išvalytas“ kiemas, paruoštas naujam gyvenimui 

Mini amfiteatro pažymėjimas, skalda takeliams

Mini amfiteatro kasybos darbai Mini amfiteatras, mozaikinis takelis

Recycling takelių klojimas

Takelių ruošimas



FLUXUS KIEMAS
T. MASIULIO G. 12-14

Lot. „fluxus“ -tekėjimas



AR GALI KIEMAS



UPĖ
MEDUS

DEBESYS
LEDYNAI

ŽMONĖS
GYVŪNAI

VĖJAS
JŪROS BANGOS



TRYS KONCEPCIJOS

1 2

3



PIRMOJI KONCEPCIJA (planas)



PIRMOJI KONCEPCIJA (eskizai)



ANTROJI KONCEPCIJA (planas)



ANTROJI KONCEPCIJA (eskizai)

AMFITEARTAS-
atsisėsti, atsigulti, atsiremti.

SCENA-
pasirodyti, pasidėti, pasėdeti.



TREČIOJI KONCEPCIJA (planas)



AUGALŲ KONCEPCIJA (bendra idėja)



AUGALŲ KONCEPCIJA (didžioji banga)



AUGALŲ KONCEPCIJA (putojanti banga)



AUGALŲ KONCEPCIJA (rimstanti banga)



AUGALŲ KONCEPCIJA (lužtanti banga)



AUGALŲ KONCEPCIJA (apaugę medžiai)



AUGALŲ KONCEPCIJA (tarp namų)



MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (multifunkcija)

Interstice architects Green Bay city deck Frepect Collective



MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (spalvos)



MAŽOJI ARCHITEKTŪRA (spalvos)



2019.09.12 Koncepcijos pasitvirtinimas

2019.09.20 Galutinių planų/brėžinių parengimas

Iki 2019.10.04 Pasiruošimas darbui (2 savaitės):
 Patikimo meistro susiradimas (10eur/val, 20 eur/val savaitgaliais)
 Medžiagų/augalų/žemės parinkimas (supirkimas, pristatymas į vietą)

2019.10.05-06 Teritorijos pasiruošimas (1 savaitgalis):

 Plotų nužymėjimas

 Žemės perkasimas augalų sodinimui

 Pagrindo paruošimas takeliams

2019.10.12-13 Darbai (3 savaitgaliai):

2019.10.19-20  Pamatų įrengimas

2019.10.26-27  Sodinimas/vejos sėja

 Konstrukcijų rengimas

 Konstrukcijų dažymas

 Takų klojimas

KALENDORINIS PLANAS


