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(Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų projektavimas)

Panevėžio miesto Senvagės ir Skaistakalnio parkų su prieigomis kompleksinio sutvarkymo vizualizacijų koliažas

1. PANEVĖŽIO MIESTO SENVAGĖS IR
SKAISTAKALNIO PARKŲ SU PRIEIGOMIS
KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS (KONKURSAS)

APIE PROJEKTĄ

Projektas apima šias zonas: Senvagės parkas (apie 10 ha ploto);
Skaistakalnio parkas (apie 32 ha ploto su J. Čerkeso-Besparnio sodyba);
J. Čerkeso –Besparnio sodyba (1,23 ha ploto Skaistakalnio parke).
Teritorija, kuriame numatytas parko sutvarkymas, Panevėžio miesto
centrinė dalis, Nevėžio upė su išraiškinga kilpa, todėl svarbu atspindėti
miestovaizdžio specifiką, esamą užstatymą, įvairių objektų struktūrą ir
svarbą, transporto jungtis, Panevėžio miesto centrinės dalies atžvilgiu.
Projektuojama teritorija turi aiškius centrus: Senvagės parko dalis,
esamos estrados teritorija ir J. Čerkeso –Besparnio sodyba (atkuriama
centro svarba), pastarieji du centrai išsidėstę Skaistakalnio kalvose. Tarp
šių centrų, Nemėžio kilpoje, įsikūręs Panevėžio senamiestis, su lankomais
istoriniais bei klutūriniais objektais.
Atsižvelgiant į dominuojantį aplink parkus užstatymą, kuriamos
Skaistakalnio parko funkcinės zonos, formuojama urbanistinė darna su
miestu, natūraliose kalvose projektuojami keli apžvalgos taškai:
1. Estrados teritorijoje- apžvalgos takas (viadukas yra riba su renginių
zona ir išraiškingo reljefo parko dalimi, kurioje numatomas teminio parko
įkūrimas, numatant baltų tikėjimo edukacines programas ir pan).
2. Vertikalioje Skaistakalnio ašyje, Staniūnų gatvės kryptimi galima
patekti prie apžvalgos bokšto, kuris projektuojamas Skaistakalnio
kalvoje, netoli J. Čerkeso-Besparnio sodybos.
3. Atkuriama esamo sodybos pastato stogo konfigūracija
eksponuojant
medines
stogo
konstrukcijas
lubose,
stogą
modernizuojant į atvirą apžvalgos platformą lankytojams.

VIETA
Miesto centro ir Nevėžio upės per
Panevėžio miestą pakrančių
teritorijoja (~ 42 ha)

AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Evelina Aistė Kačerovskytė ir
Mona Jančytė

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2017 m
UŽDUOTIS
Apjungiant svarbiausius gamtos,
kultūros, architektūros, paveldo
viešuosius objektus ir juos tinkamai
sutvarkant, sukurti ekonomiškai,
kultūriškai, estetiškai patrauklią
miesto viešąją aplinką
UŽSAKOVAS
Panevėžio miesto savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS
42 ha

4. Senvagės parkas visuomet buvo laikoma romantiškiausia
Panevėžio miesto bei aktyviai lankoma dalimi. Romantikų mėgiamą
salelę planuojama atgaivinti inžineriniu statiniu, simbolizuojančiu širdies
kelią. Statinys turi atlikti apžvalgos aikštelės funkciją, tapti miesto
mėgiamu akcentu. Formuojant tapybiškai estetinį vaizdą iki šio statinio,
projektuojama medžio terasa, kurios abiejose pusėse galėtų augti
ilgamečiai, drėgnoms teritorijoms būdingi, žydintys augalai.
Pagrindinė pėsčiųjų bei dviratininkų Senvagės jungtis su
Skaistakalniu formuojama per J. Basanavičiaus gatvės patiltę, takas
apauginamas medžių eilėmis, pabrėžiant
parkų jungtį. Dalį
Skaistakalnio parko teritorijos, prieš judrią J. Basanavičiaus gatvę, parko
pakraščiuose, numatoma apspodinti želdiniais. Taip pat siūloma naikinti
netvarkingą takų tinklą, už parko esamus pastatus vizualiai apribojant
medžių eilėmis. Parkas taptų tarsi teatro schena, lankytoją įtraukančia į
kitos kokybės palinką.
Labai svarbi yra pažintinė, mokymosi tikslams skirta parko pietinė
dalis, užimanti didžiąją dalį parko ploto. Čia numatoma be edukacinių
programų bei erdvių, įvairių miško skulptūrų, medžio tapybos darbų
eksponavimas, - laisvas pasivaikšiojimas augalų pažintinėmis erdvėmis,
Žagenio upelio tvenkinių slėniu. Upelio pakrantėse įrengiamos sporto,
vaikų aikštelės, perkeliamas esamas miško atrakciono parkas nuo
tvenkinių.
Sodyba yra pagrindinis parko akcentas ir kuriamas kaip miesto
kultūros taškas. Benroje kompozicijoje pagalbiniai pastatai vizuliai
niveliuojami su aplinka, dalinai juos apželdinant. O esamo sodybos
pastato rekonstrukcijos sprendiniais išsaugomas, pabrėžiamas bei
vizualiai išryškinamas autentiškumas, neužgožiant pastato architektūros
naujų pagalbinių pastatų kompozicija. Atkuriamas žydinčių vaizmedžių
sodas

Pakrančių sutvarkymas, medinių terasų įrengimas

Teritorijos sklypos planas

Atviros estrados ir apžvalgos tako integraviams į
natūralią parko aplinką

Apžvalgos tako su kavine integraviams į natūralią
parko aplinką

Apžvalgos bokštas bei jo prieigų sutvarkymas

Natūralios vejos papildymas miskantų salelėmis

Lauko fontanas

Pakrančių ir tilto prieigų sutvarkymas

Pakrančių ir tilto prieigų sutvarkymas

Apžvalgos aikštelės Senvagės parke įrengimas, pakrančių apželdinimas žydinčiais augalais

Medinių terasų ir tiltelių įrengimas Senvagės
tvenkinyje

Apžvalgos aikštelė iš viršaus, medinių ir kietų dangų
takų tinklas pakrantėje

Eibariškių parko aksonometrija

2. KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR
EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS,
RARVILIŠKIO MIESTO EIBARIŠKIŲ PARKO
TERITORIJOJE STATYBOS PROJEKTAS (TDP)
Sklypas yra Radviliškio mieste, Eibariškių parke. Prieš pateikiant
konkrečius koncepcijos pasiūlymus bei sprendinius buvo atlikta esamos
parko būklės analizė. 2017 metų gegužės mėnesį Eibariškių parke buvo
inventorizuoti 3497 vnt. medžių, 71 vnt. medžiakrūmių, 2-i lianos bei 290
vnt. stambesnių bei svarbesnių krūmų. Inventorizuojant augalus
kiekvienam jų buvo nustatoma rūšis, aukštis, skersmuo ir sanitarinė būklė.
Detaliai išanalizavus parko būklę, nuspręsta, kad dėl objektyvių
priežasčių artimiausiu metu reikėtų visiškai pašalinti 899 medžius/
kamienus ir 36 medžiakrūmius (neskaitant menkaverčių, plonų medžių ir
pan.).
Eibariškių parke gyvena mažiausiai 38 rūšys paukščių. Parke
sutinkami ir pavieniai žinduoliai: pilkieji kiškiai, paprastosios voverės,
upiniai bebrai, stirnos ir smulkios faunos atstovai. Eibariškių parko ŠV
dalyje esančioje užpelkėjančiame vandens telkinėlyje užfiksuota
negausi raudonpilvių kūmučių (Bombina bombina) populiacija. Šie
varliagyviai įtraukti į Lietuvos raudonąją knygą (5(Rs) – atkurta rūšis).

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Mona Jančytė, Julius Bačkaitis ir
Vytenė Jokimčienė
VIETA
Radviliškio miestas, Eibariškių parkas
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2017 m
UŽDUOTIS
Įvertinti
susiklosčiusią
situaciją,
identifikuoti teritorijos problematiką,
kraštovaizdinį kontekstą, apsaugoti
gamtinės teritorijos viešąsias erdves,
nuo degradacijos, vandalizmo.
Numatyti teritorijos sutvarkymą,
išsaugant ir pabrėžiant turtingą
gamtinę aplinką, išryškinant jos
vertingąsias savybes, pritaikant
gyventojų poreikiams, įterpiant
gamtinius rekreacinius elementus ir
suteikiant kokybinę vertę. Siekiama

Įvairiose parko vietose buvo užfiksuota įvairaus ploto Raudonosios
knygos augalų radviečių – baltijinė gegūnė (19 vietų), siauralapė
gegūnė (8 vietose), raktažolė pelenėlė (14 vietų), paprastoji tuklė (2
vietose). Parke galimai auga ir raudonoji gegūnė, bet buvo aptiktas tik
vienas egzempliorius.
Apibendrinant tyrimų duomenis bei esamą situaciją, Eibariškių
parkas skirstomas į 3 zonas – reprezentacinę (parkinę su intensyvia
priežiūra ir tvarkymu), buferinę (sąlyginai parkinę su pasyvesne priežiūra
ir tvarkymu) ir rezervinę (kuri būtų artima natūraliai gamtai).
Orientuojantis į visuomenės ekologinės savimonės ugdymą,
numatomas parko teritorijos panaudojimas švietimo reikmėms,
gamtosauginio švietimo, kultūros paveldo propagavimo darbų
perspektyvai, o taip pat įvertinamas šių veiklų poveikis teritorijai.
Be dekoratyvių, egzotiškesnių medžių ir krūmų, parke sodinami ir
Lietuvoje nuo seno auginamų keleto rūšių liepų, kad jų žiedai ir
skleidžiamas aromatas parko lankytojus džiugintų ne 2 savaites, o apie
1,5-2 mėnesius. Parke praktiškai nėra dekoratyvių ir/ar valgomas uogas
auginančių krūmų, kurių dekoratyvūs, kvapnūs, spalvingi žiedai, vaisiai
ir/ar puošnūs lapai teiktų teritorijai gyvybingumo didžiąją metų dalį. Dalis
dekoratyvių medžių ar/ir krūmų planuojama prie takų ir takelių, kad būtų
galima panaudoti edukaciniams tikslams. Prie įdomesnių, stambesnių,
puošnesnių augalų pastatytos informacinės lentelės su augalo
pavadinimu bei trumpu apibūdinimu bei galimu panaudojimu (maistui,
vaistams ar kt.) žadins visuomenės domėjimąsi aplinka, teiks žinias apie
gyvenamojoje aplinkoje pasitaikančių augalų naudą bei estetines
savybes.
Parko teritorijoje, dėl jos reljefo ypatybių ir ploto yra unikali galimybė
įrengti net keletą labirintų, kurie sudomintų ne tik radviliškiečius, bet ir
miesto svečius.
Ant kalvos tarp šaltalankių siūloma įrengti apžvalgos bokštą, kuris
suteiktų galimybę gėrėtis kraštovaizdžiu, stebėti paukščius. Taip pat
įrengti tilteliai būtų puiki priemonė artimesniu būdu pasiekti salą, esančią
tvenkinyje, medinį labirintą.
Formuojant akustinį-vizualinį barjerą nuo tranzitinės Šiaulių g.
projektuojama gyvatvorė iš putinalapių pūslenių (pasieksiančių 2-3 m H),
o dėl įvairovės ir estetinio vaizdo pagerinimo pvz. kas 5-as numatoma
‚Diabolo‘ (raudonlapės) formos. Kita alternatyva būtų sodinti įvairių
veislių paprastąsias ar/ir stambialapes alyvas taip pat galimi jazminai.
Už vamzdyno (1-2 m atstumu) planuojama pasodinti gyvatvoręžaliąją sieną iš paprastųjų (arba didžiųjų) lazdynų (pasieksiančių 5-8 m
H), o dėl įvairovės ir estetinio vaizdo pagerinimo pvz. kas 5-10-as galėtų
būti ‚Fuscorubra‘ (raudonlapės) formos (abiejose gyvatvorėse būtų
galima įmišrinti ir geltonlapių pūslenių ar lazdynų, tačiau pastarieji
paprastai auga lėčiau ir būtų užstelbti). Atsirastų neišsenkantis riešutų
šaltinis riešutinėms, voverėms, miegapelėms ir kt. gyvūnams.
Tinkamai sutvarkyta parko teritorija dėl savo lokalizacijos yra puiki
atsvara miesto pramoniniams objektams ir jų skleidžiamai taršai.
Radviliškio gyventojai miesto centre turėtų ,,žaliąją salą“, kuri ne tik
valytų miesto orą, stabdytų vėjus, bet ir leistų žmonėms turiningai praleisti
laisvalaikį, gerintų jų nuotaiką ir darbingumą, leistų labiau panaudoti
rekreacijai iki šiol gana neintensyviai naudojamą teritoriją.

sukurti gyventojų poreikių bei
gamtinių elementų išsaugojimo
sintezę. Išnagrinėti Radviliškio miesto
bendrajame
plane
nustatytus
teritorijos naudojimo privalomuosius
reikalavimus.
Pagerinant
įvairaus
lygmens
kraštovaizdžio arealų (teritorijų)
būklę,
didinant
kraštovaizdžio
planavimo kokybę, stiprinant ir
palaikant kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą, atkuriant pažeistas
teritorijas, didinant kraštovaizdžio
vizualinį
estetinį
potencialą,
numatomas
kraštovaizdžio
formavimas
ir
kompleksinis
infrastruktūros sutvarkymas.
UŽSAKOVAS
Radviliškio rajono savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS
292633 m²

Medžių rūšių pasiskirstymas (%) Eibariškių parke

Medžių ir medžiakrūmių pasiskirstymas (esamas ir
projektuojamas) parke pagal skersmenį

Medžių ir medžiakrūmių pasiskirstymas (esamas ir
projektuojamas) parke pagal aukščius

Medžių/kamienų kiekiai (vnt.) pagal būklę (esamą ir
projektuojamą)

Pagrindinės priežastys lemiančios Eibariškių parko
medžių (kamienų) būklės blogėjimą (įskaitant, kad
vieną medį (kamieną) gali veikti kelios būklės
blogėjimo priežastys)

Medžių rūšių pasiskirstymas (%) Eibariškių parke po
kirtimų

Rekonstruojama pažintinė aikštelė esamų šaltalankių krūmyne su medinių pakopų užlipimu. Projektuojamas
apžvalgos "bokštas- tiltas", parko apžvalgai iš viršaus (4 m aukščio). Projektavimo eigoje bokštas buvo pakeistas
iki 10 m aukščio.

Įvairiose parko vietose buvo užfiksuota įvairaus ploto Raudonosios knygos augalų radviečių – baltijinė gegūnė
(19 vietų), siauralapė gegūnė (8 vietose), raktažolė pelenėlė (14 vietų), paprastoji tuklė (2 vietose). Parke
galimai auga ir raudonoji gegūnė, bet kadangi aptiktas tik vienas skurdus egzempliorius, tad šio augalo
buvimo faktą Eibariškių parke reikėtų pakartotinai tirti ateityje gegūnių masinio žydėjimo metu.

Projektuojama edukacinė aikštelė su daugiamečių augalų sodu, "pakeltose lysvėse" eksponuojami
daugiamečiai žydintys augalai. Aikštelė apšviečiama tamsiuoju paros metu grindiniu apšvietimu

Projektuojamas pažintinis dviejų lygių medinis takas pelkėje- medinis labirintas, apsodinamas spalvingais
smilginiais augalais

Projektuojami pažintiniai mediniai liepteliai į tvenkinio salas, 1.5 m pločio.

Stendų analogai (nuotrauka, schema iš interneto)

Projekte numatytas pylimo suformavimas iš atskirų šlaitų, tarp suolų juostų paliekant vejos tarpus. Pylimas
apželdinamas veja, lygiose pylimo juostuose projektuojami suoliukai turintys pamatus sutvirtinimui. Suformavus
pylimą. Ši zona (aikštelė) naudojama renginių ir paskaitų organizavimui, švietimo tikslams. Aikštelė apšviečiama
tamsiuoju paros metu grindiniu apšvietimu (dešinėje realizacija)

Parko realizacijos (nuotraukos iš interneto)
Suprojektuojama pagrindinė parko ašis- platus- 2.5m pločio birios skaldelės pėsčiųjų takas. Pagrindinis takas
jungiasi su siauresniais pėsčiųjų pažintiniais birios skaldelės takais bei medžio lentų pakloto praėjimais, pagal
esamus išmindžiotus takus. Pažintinių takų trajektorija taikoma arčiau retų augalų rūšių buveinių vietų. Prie
teritorijų su saugomais augalais numatomi informaciniai stendai. Takų dangos laidžios vandeniui.

Panoroma nuo apžvagos aikštelės

3. ANYKŠČIŲ MIESTO APŽVALGOS AIKŠTELĖS
IR PĖSČIŲJŲ- DVIRAČIŲ TAKO ŠVENTOSIOS
UPĖS DEŠINIAJAME KRANTE, APJUNGIANT SU
UPĖS KAIRIOJO KRANTO INFRASTRUKTŪRA,
STATYBOS PROJEKTAS (TDP)

APIE PROJEKTĄ

Parengtas miesto apžvalgos aikštelė A. Vienuolio g. (priešais PC
"Bikuva", pėsčiųjų - dviračių tsaką Šventosios upės dešiniajame krante
nuo Būgos g. Tilto iki "Bangelės" tilto, jungtį- pėsčiųjų- dviračių taką nuo
apžvalgos aikštelės iki pėsčiųjų - dviračių tako dešiniajame krante.
Numatomi darbai:
 Automobilių bei autobusų stovėjimo aikštelės su įvažiavimais iš
A. Vienuolio gatvės.
 Apžvalgos aikštelė su nusileidimu į Žvejų gatvę.
 Pėsčiųjų- dviračių takas.
 Upės šlaitų sutvirtinimas, apsauga nuo erozijos bei lietaus
surinkimas nuo takų.
 Teritorijos bendras bei lokalus apšvietimas.
 Poilsio aikštelės su dviračių stovais, įranga bei mažosios
archtiektūros elementų projektavimas.
 Sutvarkomi pakrantės želdynai.

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2016 m

AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Mona Jančytė
VIETA
A. Vienuolio g., Žvejų g., Anykščių
m., Anykščių r. Sav

UŽDUOTIS
Erdvėse numatyti saikingai naudoti
smulkiuosius archtiektūros
elementus, neužstatyti Šventosios
upės erdvės, atsižvelgiant į reljefo
pobūdį, galimas minimalus
formavimas. Numatoma upės
šlaitus apsaugoti nuo erozijos,
ypatingą dėmesį skirti paviršinio
vandens surinkimui projektuojamoje
teritorijoje. Numatyti išlaikyti
vyraujančią natūralios gamtos
nuostatą, išsaugant esamus

Keičiama paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir pakrantės
apsauga juosta (numatomos pralaidos; šlaitus armuojantis geotinklas;
priešerozinis demblis; vielos akmenų krepšiai su cinko ir aliuminio
antikoroziniu padengimu; aptvėrimai dėl eksploatavimo saugumo,
trinkelių bei asfalto dviračių- pėsčiųjų tako konsturkcija, rekreacinėse
zonose atviro betono formavimo sienutės su LED apšvietimu, bei
bendras tako apšvietimas).
Teritorijoje yra invazinių arba svetimžemių medžių rūšių, kurios
numatomos šalinti: Klevas uoselapis (Acer negundo), Ąžuolas šiaurinis
(Quercus borealis), Ąžuolas pelkinis (Quercus palustris).
Teritorija papildomai apsodinama želdiniais brėžinyje nurodytose
vietose: Paprastasis šermukšnis (Sorbus "dodong"), Paprastoji pušis (Pinus
sylvestris) 'Gold Coin', Fortūno ožekšnis (Euonymus fortunei) 'Emerald'n
Gold', Balsvasis gluosnis (Salix elaeagnos) 'Angustifolia'

želdinius, naujiems želdiniams
naudojant vietines augalų rūšis.
UŽSAKOVAS
Anykščių rajono savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS [m²)

)

Realizacija: Šlaitas tvirtinamas, išvalomas nuo uosialapių klevų krūmynų, užsėjamas veja. Nulipimas
projektuojamas prisitaikant prie esamo reljefo (foto iš interneto)

Realizacija: Įrengiant apžvalgos aikštelę, išsaugomi esami klevai (nuotrauka iš interneto)

Realizacija: Aikštelėj, saugant šlaitą nuo erozijos, paklotas įrengiamas iš metalo tinklo, lietaus vandeniui
pralaidaus (nuotrauka iš interneto)

Relizacija: nulipimas formuojamas išsaugant esamus
medžius, teritoriją išvalant nuo uosialapių klevų.
Sutiktos jaunos pušelės persodinamos į kitas vietas
(nuotrauka iš interneto)

Realizacija: nulipimas nuo apžvalgos aukštelės
projektuojamas nekeičiant reljevo, prisitaikant prie
esamo šlaito (nuotrauka iš interneto)

Realizacija: Apžvalgos aikštelė neužgožia
kraštovaizdžio (nuotrauka iš interneto)

Realizacija: Apžvalgos aikštelė neužgožia
kraštovaizdžio (nuotrauka iš interneto)

Nagrinėjamos teritorijos sklypo planas

4. VILNIAUS RAJ. SAV. MAŽŲJŲ LYGAINIŲ
MSTL. VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS, SKL.
KAD NR. 4122/0200:597 DIDŽIŲJŲ LYGAINIŲ
K.V., STATYBOS PROJEKTAS (TDP)
Sklypas yra prie Ilgučio ežero. Sklype yra 1,4244 ha kelio servitutas –
teisė naudotis pėsčiųjų taku. Sklypo specialios naudojimo sąlygos:
Pelkės ir šaltinynai - 9,9807 ha.
Vandens telkinių apsaugos zonos ir juostos – 16,4 ha.
Statybos darbų vykdymo riboje projektuojami mediniai pėsčiųjų
takai 1,6 m ir 2,4 m pločio. Medinis takas numatomas Ilgučio ežero
pietinėje pakrantėje, prasidedantis lieptu į ežerą. Pėsčiųjų takas
apjungia projektuojamas vaikų žaidimo aikštelę, esamą paplūdimį,
poilsio zoną su ugniaviete, grįstą plauto žvyro danga. Per visą pėsčiųjų
tako ilgį proporcingai įkomponuojami mediniai suolai SL2, tikslas –
galimybė pailsėti ir prisėdus pasigrožėti ežero vaizdu.
Visu medinio tako plotu numatoma skaldos danga, kad neaugtų
žolė tako apačioje.
Šalia medinio tako numatoma vaikų žaidimo aikštelė, grįsta rąstų
grindiniu su įrenginiais, smėlio dėže.
Atstumai iki kelio, laužavietės, vandens telkinio ne mažesni 20 m.

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Evelina Aistė Kačerovskytė ir
Mona Jančytė
VIETA
Sklypo kad. Nr. 4122/0200:597
Didžiųjų Lygainių k.v., Vilniaus r. Sav
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2017 m
UŽDUOTIS
Sutvarkyti miestelio viešąją erdvę
prie Ilgučio ežero, įrengiant lieptą,
poilsio zoną su laužaviete, vaikų
žaidimų aikštelę, paplūdymio
tinklinio aikštelę, taką- terasą,
pavėsinę. Erdvėse saikingai naudoti
smulkiuosius archtiektūros
elementus, neužstatyti ežero
erdvės, atsižvelgiant į reljefo
pobūdį, galimas minimalus

Taip pat projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelė, orientuota
Vakarų- Rytų puse, šalia kurios numatomi stacionarūs suolai žaidėjams
bei žiūrovams.
Nagrinėjamoje teritorijoje, brėžinyje nurodytoje vietoje, numatomi
"sausas" lauko viešasis tualetas, kuris bus reguleriai prižiūrimas, išvežamas.
Vieta parinkta atsižvelgiant į vyraujančius Rytų vėjus.
Šalia įėjimo iš Ilgučio gatvės projektuojama pavėsinė.
Esamas smėlio krantas pagyvinamas tašyto akmens rieduliais.
Želdynai tvarkomi pagal "Želdinių apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisyklių" reikalavimus.
Atliekami želdinimo darbai (sodinama):
Puošmedis japoninis (max aukštis 10-12 m)- 5 vnt
Pušis kalninė- krūmas (max aukštis 2 m)- 5 vnt.
Balsvasis gluosnis 'Angustifolia' (max aukštis 3 m)- 11 vnt.
Beržas karpotasis (max aukštis 15 m)- 7 vnt.
Kadagys tarpinis "Old Gold"- 9 vnt.
Miskantas kininis- 100 vnt

formavimas. Išlaikyti vyraujančią
natūralios gamtos nuostatą,
išsaugant esamus želdinius,
naujiems želdiniams naudojant
vietines augalų rūšis.
UŽSAKOVAS
Vilniaus rajono savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS [m²)
1499 m²

Vaikų žaidimų aikštelei naudojami sprendiniai, skatinantys kūrybiškumą

Medinių takų bei liepto apribojimai daromi iš rąstinių suolų

Takų apribojimų analogas iš interneto

Parko realizacija (nuotrauka iš interneto)

5. VIJŪNĖLĖS PARKAS DRUSKININKUOSE (TDP)
Vijūnėlės parko teritorija sąlyginai padalinta į pagrindinę – teritoriją,
tarp Vijūnėlės upelio tvenkinio, Druskonio ežero bei Čiurlionio g. Statinių;
ir į Vijūnėlės upelio tvenkinio pietinę, vakarinę ir šiaurinę pakrantes,
kuriose įrengti pėsčiųjų–dviratininkų takai.
Atvira erdvė tarp kūdros ir Druskonio ežero, kurioje įrengiama žalioji
veja, naudojama masiniams kurorto renginiams.
Parko pradinis iš miesto pusės taškas- Turistų gatvė, vedanti į etnografinį
Švendubrės kaimą ir Raigardo slėnį. Nuo Turistų gatvės atsiskiria
pagrindinis Vijūnėlės parko takas, kertantis žaliąją veją ir vedantis iki
paplūdimio, įrengiamo rytinėje tvenkinio pakrantėje. Prie paplūdimio
pagrindinis takas susikerta su taku, ribojančiu visą tvenkinio rytinę
pakrantę ir sujungiančiu pėsčiųjų–dviratininkų taką, įrengtu pietinėje,
vakarinėje, šiaurinėje tvenkinio pakrantėse.
Pagrindinėje teritorijoje takų tinklas intensyvinamas įrengiant naujus
takus.
Pagrindinio ir kitų takų sankirtoje projektuojama centrinė poilsio aikštelė
su dekoratyviniu parko akcentu – skulptūra.
Pagrindinėje teritorijoje peršlampančiuose gruntuose įrengta žalioji veja
renovuojama įterpiant atvežtą augalinį gruntą ir ją pakeliant, prieš tai
įrengus vietinį drenažą, visus plotus kalkinant ir įsėjant žolių mišinius.
Peršlapusios pievos dalyje įrengiamas vietinis drenažas iš smėlio ir žvyro
pakločių.
Valomi naujai formuojami kūdros krantai.
Išsaugomi visi esantys medžiai. Prie pavienių, vienišų medžių (ąžuolų)
pagrindinės parko dalies vejoje pasodinami nauji paaugę medžiai

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Rimvydas Mickevičius ir
Mona Jančytė
VIETA
Druskininkai, Druskininkų r. sav.
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2009 m
UŽDUOTIS
Sutvarkyti centrinę miesto viešąją
erdvę renovuojant esamą parko
tinklą bei jį papildant naujais takais;
numatant tinklinio, vaikų, kavinės
bei poilsio aikšteles; projektuojant
medinius lieptus kūdros pakrantėje;
projektuojant tiltą per Vijūnėlės
upelį; įrengiant paplūdimį;
numatant poilsio suolus bei parko
pašvietimą
išsaugant esamus želdinius,
naujiems želdiniams naudojant
vietines augalų rūšis.
UŽSAKOVAS

(kamieno ~Ø10 cm), sukuriant medžių grupes - soliterus. Sodinami nauji
medžiai prie kūdros, prie Turistų gatvės. Sodinami nauji dekoratyviniai
krūmai prie vasaros kavinės aikštelės ir centrinės poilsio aikštelės.
Brandaus klevo prie šiaurinio kūdros kranto laja ir medžių grupė masyve
prie medinio tako apšviečiama prožektoriais.

Druskininkų rajono savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS [m²)
276 778 m²

Vijųnėlės parko sklypo planas

Realizacija: parko pagrindinėje dalyje dominuoja didelės
erdvės bei žalios vejos plotai

Relizacija: visi esami medžiai išsaugomi, įrengiamas takų ir
medžių grupių apšvietimas naudojant parterinius
šviestuvus.

Parko realizacija (nuotrauka iš interneto)

5. GYDYKLŲ PARKAS DRUSKININKUOSE (TDP)
Gydyklų parkas Druskininkų miesto centrinės dalies teritorija, kurią
rytuose riboja Nemunas, pietuose Ratnyčėlės upelis ir M.K.Čiurlionio
gatvė bei Gydyklų ir Vandens pramogų parko teritorijos, šiaurėje
Maironio gatvė. Parko viduje įsiterpę “Royal Europa” viešbutis, kuris
įrengtas rekonstruojant istorines senąsias gydyklas. Naujai pastatytas šio
viešbučio konferencijų centro pastatas parko erdvę suskaidė savotiškai
išryškindamas atskiras parko funkcines zonas. Todėl projekte Gydyklų
parkas sąlyginai skaidomas į keturis parko sektorius.
I parko sektorius tarp M.K.Čiurlionio gatvės ir viešbučio “Royal Europa”
(senųjų gydyklų), įrengtas kaip skveras su geometriniu simetrišku takų
„vėduoklės“ tinklu ir fontanu viduryje. Vakarinėje skvero dalyje prie
M.K.Čiurlionio gatvės skveras intensyviai apželdintas, dauguma medžių
savaime išplitę klevai ir eglės, auga pavieniai vertingi brandūs medžiai
(klevai, liepos) ir jų grupės. Vakarinėje skvero dalyje lygiagrečiai
M.K.Čiurlionio gatvės įrengtos pėsčiųjų (ir dviratininkų) takas, sąlyginai
vadintinas “magistraliniu”. Šis takas su jo tęsiniu yra svarbi miesto
komunikacijos dalis, jungianti kurorto centrą su gyvenamaisiais rajonais.
II-ąjį parko sektorių riboja Nemunas ir viešbučio “Royal Europa”
teritorija, pietine ir šiaurine kryptiis ribojasi su kitais sektoriais.
II Sektoriaus centre stovi mineralinio vandens paviljonas, kuris
remontuojamas, o prie jo įrengiama nauja aikštė; pietiniame pakraštyje
betoniniame baseine įkomponuota bronzinė skulptūra “Poilsis“,
naikinant senąjį baseiną iškeliama ant vejos, bei tarpukaryje įrengto
mineralinio vandens gręžinio antkoptažas; vakariniame – mineralinio
vandens siurblinė.

APIE PROJEKTĄ
AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Rimvydas Mickevičius,
Aušra Malčiauskienė ir
Mona Jančytė
VIETA
Druskininkai, Druskininkų r. sav.
PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2009 m
UŽDUOTIS
Sutvarkyti centrinę miesto viešąją
erdvę renovuojant esamą parko
tinklą bei jį papildant naujais takais;
numatant fontano statybą, „Grožio
šaltinio“ rekonstrukciją, paviljonų
remontą, naujų aikštelių
projektavimą, numatant poilsio
suolus bei parko pašvietimą
išsaugant esamus želdinius,
naujiems želdiniams naudojant
vietines augalų rūšis.
UŽSAKOVAS
Druskininkų rajono savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS [m²)

Rytiniame pakraštyje Nemuno pakrante, IV-ąjį, II-ąjį ir III-iąjį parko
sektorius jungiantis, takas, sąlyginai vadintinas “promenada”.
Tako – “promenados” ir tako nuo gydyklų sankirtoje įrengiama
skulptūra. Skulptūra simbolizuoja Druskininkų ir Augustavo – dviejų
pasienio kurortų bendradarbiavimą.
III parko sektorius įsiterpęs tarp M.K.Čiurlionio skvero ir viešbučio “Royal
Europa” (senųjų gydyklų). Sektorių kertantis “magistralinis” takas iš
miesto centro į nueina “lenktąjį” tiltelį. Šis takas yra miesto pėsčiųjų (ir
dviratininkų) komunikacijų tinklo dalis, rišanti kurorto centrą su
gyvenamaisiais rajonais, todėl šis takas nuolat naudojamas ne tik parko
lankytojų.
Šiame parko sektoriuje veikia rekonstruota kavinė “Kolonada”, turizmo
informacinei paskirčiai pritaikyta biuvetė, mineralinio vandens gręžiniai
su siurbline.
Nežiūrint intensyvaus eismo “magistraliniu” taku ir kavinės su greta
įrengta automobilių stovėjimo aikštele kaimynystės, šis parko sektorius –
ramaus poilsio zona.
Rekonstruojant parką teritorijoje tarp “Royal Europa” viešbučio ir
“magistralinio” tako esantys takai naikinami, įrengiamas naujas takų
tinklas.
Privažiavimuose prie parko sektoriuje esančio mineralinio vandens
gręžinio ir mineralinio vandens siurblinės su antkoptažo statiniu
įrengiama danga iš plastikinio korio, kuriame paskleidžiamas augalinis
gruntas ir sėjamas vejos žolių mišinys.
Sektoriuje skulptūra “Vandens nešėja” (aut. skulpt. J.Dimžlys) valoma ir
respektuojama prie jos komponuojant dekoratyvinius krūmus ir gėlynus.
“Magistralinio” tako atkarpa už laivų prieplaukos rekonstruojama
mažinant asfaltuotos aikštelės prie “lenktojo” tilto plotus, įrengiant
gėlynus.
Šiame parko sektoriuje realizuojant anksčiau parengtą parko želdynų
rekonstrukcijos projektą (UAB “Architektura humana” 2000 m.) iškirsta
dalis medžių, pradėti sodinti dekoratyviniai krūmai.
IV sektoriaus parko teritorija tarp Nemuno ir vandens pramogų parko
bei gydyklų. Nemuno krantine einantis takas – “promenada” jungia šį
sektorių su kitomis parko zonomis ir pro statomo tilto estakadą, Maironio
gatvės tęsinyje, lankytoją veda į miško parką. Pietinėje sektoriaus dalyje
įrengtas ūkinis privažiavimas prie gydyklų ir automobilių stovėjimo
aikštelės prie jų. Nemuno krantinėje pastatytas “Grožio šaltinis” yra
savotiškas Druskininkų – balneologinio kurorto tapatumo ženklas,
rekonstruojamas. Sektoriaus teritorijoje yra du mineralinio vandens
siurblinių statiniai. Auga vertingos brandžių maumedžių ir klevų grupės.
Pagrindinė parko sektoriaus erdvė neskaidoma. Renovuojama žalioji
veja, sodinami dekoratyviniais krūmai dalinai parko erdvę atribojant
nuo ūkinio įvažiavimo į gydyklas, pridengiant mineralinio vandens
siurblines. Nemuno krantinėje dekoratyviniai krūmai sodinami derinant
su esamais medžiais. Esamos maumedžių ir klevų grupės
intensyvinamos pasodinant jaunų šių rūšių medžių. Esamų medžių lajas
projektuojama apšviesti, įrengiant parterinius kryptinius šviestuvus.
Visoje teritorijoje žalioji veja naujai įrengiama, į esamą augalinį gruntą
įterpiant atvežto humusingo dirvožemio. Veja kalkinama. Prieš sėjant
žolės mišinius, trešiama azoto, fosforo ir kalio trąšomis. Įrengiant gėlynus
humusingas dirvožemis maišomas su pūdiniu (30%).

~64 470 m²

Gydyklų parko sklypo plano schema

Realizacija: “Grožio šaltinis“ statomas naujai, dalinai
panaudojant esamo “Grožio šaltinio” atramines sienas.
“Grožio šaltinio” mineralinio vandens versmės proj.
Nemuno šlaite, kuriame įrengiama aikštelė. Į aikštelę veda
laiptai ir pandusai. Nišos sienelė su individualiu autorinis
kūriniu

Relizacija: Mineralinio vandens paviljonas
remontuojamas, languose įrengti vitražai (aut. prof.
A.Morkūnas) restauruojami. Paviljono interjere virš vitražų
įrengiami kryptiniai vitražus nuolat apšviečiantys
šviestuvai.

Realizacija: Fontano ašis - statmena Vilniaus alėjai ir
akcentuoja skvero jungtį su reprezentacine miesto gatve.
Fontanas komponuojamas iš trijų dalių.

Relizacija: visi esami medžiai išsaugomi

Eskizinė vizualizacija (aikštė su pavėsinėmis or fontanu)

5. UKMERGĖS M. VILNIAUS G. VIEŠOSIOS
ERDVĖS SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMO
PROJEKTAS (PP)

APIE PROJEKTĄ

Ukmergės Vilniaus gatvės skvero su prieigomis infrastruktūros
atnaujinimas bei įrengimas projektu numatoma atlikti Vilniaus g. skvero
rekonstrukciją. Vilniaus g. skvero koncepcija – viešoji erdvė, pritaikyta
miesto gyventojų ir svečių pažintiniams, bendravimo bei rekreacijos
poreikiams. Siūlomi sprendiniai įgyvendina investicinio projekto, atlikto
2016 m, sprendinius:
 Formuojamas bekliūtis pesčiųjų/dvirašių takas teritorijos pietinėje
pusėje, naikinant esamus lauko laiptelius.
 Formuojamas bekliūtis pesčiųjų takas centrinėje teritorijos dalyje,
esamo pastato prieigas pritaikant ŽN, bei žmonėms su ratukine
avalyne bei vežimėliais.
 Pakėlus taką centrinėje teritorijos dalyje, sukuriamas želdynų
barjeras nuo esamos automobilių aikštelės šiaurėje.
 Reprezentacinėje aikštėje projektuojamas amfiteatras bei
baseinas su fontanu. Aikštes danga- granito plokštės bei
stabilizuota skaldelė, numatomos sienelės su suoliukais vizualiai
pridengiančios automobilių aikšteles, šiukšliadėžės, informacinis
stendas, U formos dviračių stovai. Aikštės dangoje numatomi
metalinių raidžių arba akmens frezavimo tekstai.

VIETA
Ukmergė, Ukmergės r. sav.

AUTORIUS/BENDRAAUTORIAI
Mona Jančytė

PROJEKTAVIMO – STATYBOS METAI
2017 m
UŽDUOTIS
Vizualinės perspektyvos nuo Vilniaus
g. link Vilniaus g. skvero atvėrimas;
Esamo šaligatvio prie Vilniaus g.
dangos atnaujinimas; Aikštės
apšvietimo įrengimas;
Dekoratyvinių želdinių
reprezentacinėje erdvėje
suformavimas; Rekreacinės erdvės
suformavimas ŠV aikštės dalyje;
Suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių
stovų įrengimas; privažiavimas nuo
Vilniaus gatvės prie
rekonstruojamos prekybinių








Įrengiamas Vilniaus gatvės bei automobilių aikštelės, želdynų
apšvietimas parko šviestuvais.
Sutvarkoma aikštė teritorijos Rytuose. Numatoma vieta automobilių
stovėjimo aikštelei ir prekybiniams paviljonams. Rekonstruojama
asfalto danga, žymimos stovėjimo vietos. Projektuojamos lengvų
konsturkcijų stoginės su mobiliais stelažais. Vieta prekybai nuo
automobilių stovėjimo aikštelės atskiriama gabionų sienute.
Prekybininkų pikniko zona numatoma pietryčių pusėje.
Rekreacinės žaliosios zonos paliekamos natūralios, išsaugomos
pievelės medžių paunksmėje. Atkūriami želdynai žydinčiais
krūmais, įrengiamas gėlynų apšvietimas.
Atnaujinama šaligatvio prie Miškų g bei Vilniaus g. betono plytelių
danga.

Vizualizacija: Šiaurinė teritorijos dalis (turgaus zona)

paviljonų aikštelės. Įvažiavimo į
automobilių stovėjimo aikštelę
įrengimas; Automobilių stovėjimo
aikštelės Vilniaus g. 90A prieigose
asfaltbetonio dangos atnaujinimas;
Prekybinių paviljonų aikštelės
rekonstrukcija; Šaligatvių dangų
atnaujinimas
UŽSAKOVAS
Ukmergės rajono savivaldybė
SKLYPO (teritorijos) PLOTAS [m²)
13 930 m²

Vizualizacija: žaliosios salos gausiam želdinimui, dydis gali
bbūti koreguojamas

Projektuotų parkų sąrašas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Radviliškio miesto Eibariškių parko teritorijoje (TDP)- 2017 m
Anykščių miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų- dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su
upės kairiojo kranto infrastruktūra, Anykščių miesto parko teritorijoje (TDP)- 2016 m
Vijūnėlės parkas Drukininkuose (TDP)- 2009 m;
Gydyklų parkas Druskininkuose (TDP) -2009 m;
Atviras projekto konkursas Panevėžio miesto Senvagės ir skaistakalnio parkų su prieigomis kompleksinis sutvarkymas
(PPP)- 2017 m
VŠĮ Sanatorijos „Belorus“ Druskininuose aplinkos tvarkymas (TDP) -2010 m;
VŠĮ Sanatorija „Belorus“ Vaikų Parkas, Maironio g. 2, Druskininkuose, remonto projektas (TDP)- 2017 m
Bažnyčios aikštės, Vilniaus al. Druskininkuose, projektiniai pasiūlymai (PP)- 2010 m
VŠĮ VU TVM kiemo II gr. Nesudėtingo statinio, Saulėtelio al. 22, Vilnius, statybos projektas (TP)- 2010 m;
Viešosios erdvės (skvero) įrengimo statybos, esamo ambulatorijos pastato (unik. Nr. 4194-0332-9027) griovimo žemės
sklype (Unik. Nr. 4400-1067-0994) Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., projektas (TDP)- 2017 m
Vilniaus raj. savivaldybės Mažųjų Lygainių mstl. viešosios erdvės sutvarkymas, sklype kad. Nr. 4122/0200:597 Didžiųjų
Lygainių k.v., statybos projektas(TDP) -2017 m
Sporto paskirties inžinerinio statinio (12), Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus raj. sav., statybos
projektas (TDP)- 2017 m
Sporto paskirties inžinerinio statinio (12), Miško g. 2B, Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav., statybos projektas (TDP)- 2016 m
Sporto paskirties inžinerinio statinio (12), Vilnelės g. 86, Pakenės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas
(TDP) -2016 m
5 vaikų ir jaunimo laisvalaikiui skirtos sporto aikštelės Vilniaus rajono kaimuose (Pagiriuose, Pakeniškėse, Rudaminoje,
Kalveliuose, Skaidiškėse), PP- 2017 m
Sporto paskirties inžinerinio statinio (12.), Mokyklos g. 1 A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus raj. sav., statybos
projektas (PP)- 2017 m
Sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinio statinio (16.1), Taikos g. 12, Aukštelkių k., Aukštelkių sen., Radviliškio r. sav.,
rekonstravimo projektas (TDP)- 2014 m
Sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinio statinio (16.1), Tilto g. 34, Grinkiškio mstl., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav.,
statybos projektas (TDP)- 2014 m
Sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinio statinio (16.1), Žalioji g. 9, Šiaulėnų mstl., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav.,
rekonstravimo projektas (TDP) -2014 m
Sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinio statinio (16.1), Dotnuvos g. 1, Pociūnėlių mstl., Skėmių sen., Radviliškio r. sav.,
rekonstravimo projektas (TDP) -2014 m
Sporto ir rekreacinės paskirties inžinerinio statinio (16.1), Liepų g. 11, Tyrulių mstl., Radviliškio r. sav., rekonstravimo
projektas (TDP)- 2015 m
Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos miesto Kaštonų a. ir Laisvės a. infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas (TDP)2016 m
Automobilių stovėjimo aikštelės, privažiuojamojo kelio ir pėsčiųjų takų (vidaus keliai 9.1.2.2), Vytauto g. 22 (skl. Kad.
Nr. 2501/0035:41 Palangos m. k. v.), naujos statybos techninis projektas (TP)- 2015 m
Skvero (kitos paskirties inžinerinio statinio)Ukmergės m., Vilniaus g. 90C, statybos projektas (PP)- 2017 m
Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir
aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves. Viešosios erdvės (savivaldybėsaikštės) sutvarkymo žemės sklype (unik.
Nr. 4400-1846-8296), statybos projektas (PP) -2017 m
Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir
aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves. Viešosios erdvės (Zudermano skvero)sutvarkymo žemės sklype (unik. Nr.
8867-0013-0020), statybos projektas (TP)- 2017 m
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