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Dėl kraštovaizdžio architektūros kūrybos plenero rekomendacijų 

Šiais metais Vilkaviškio rajono savivaldybėje įvyko tradicinis kasmetinis Lietuvos kraštovaizdžio architektų 

sąjungos (LKAS) renginys kraštovaizdžio architektūros kūrybos pleneras. Dėkojame jums už plenero metu suteiktą 

pagalbą ir siunčiame jums plenero dalyvių parengtas rekomendacijas, kuriomis kryptimis toliau vystyti Vilkaviškio 

miesto kraštovaizdį. 

Būsime pasirengę dalyvauti jūsų planuojamų projektų rengime ir vertinime, panaudojant LKAS parengtą 

kraštovaizdžio architektūros projektų kokybės vertinimo metodiką su konkrečiais įrankiais. 

Su nuoširdžiais linkėjimais, 

Prof. Gintaras Stauskis 

Pirmininkas       

1 priedas – rekomendacijos 10 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintaras.stauskis@vilniustech.lt  

Dokumentas pateiktas nuotolinio ryšio priemonėmis, originalas nebus siunčiamas.  
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VILKAVIŠKIO MIESTO KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO 
REKOMENDACIJOS 

 
1. VILKAVIŠKIO MIESTO TERITORIJŲ ABIPUS VYTAUTO GATVĖS 

SUTVARKYMAS 
 

SITUACIJOS IR TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
Teritorija - Vilkaviškio mieste, prie Vytauto g., kurioje yra Vilkaviškio miesto parkas, dalis dviračių-

pėsčiųjų tako prie Šeimenos upės bei Vilkaviškio istorinio spirito fabriko kompleksas.  
Dalis teritorijos (Vilkaviškio miesto parkas/ miesto sodas, dviračių-pėsčiųjų takas prie Šeimenos upės) jau 

sutvarkyta, pagal parengtus ir įgyvendintus teritorijų sutvarkymo projektus (...;...  ir kt.).  
Vilkaviškio istorinio spirito fabriko kompleksas (įtrauktas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 

1997 m.; 2005 m. paskelbtas valstybės saugomu; unikalus Nr. 23557).  
Teritorijos gretimybės – urbanizuotos teritorijos. 
 
TERITORIJOS PROBLEMATIKA  
Teritorija tvarkoma, tačiau apklausos rodo, kad gyventojams dar trūksta gerai sutvarkytų viešųjų erdvių, 

kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Įrengtos erdvės nėra pakankamai patrauklios. 
Teritorijai trūksta „gyvybės“.  

Vilkaviškio miesto parko dalis, kuri yra apaugusi medžiais, nėra patraukli, ūksminga, vangiai lankoma. 
Parke yra vandens telkinys, kurio teritorija yra nepatraukli, neįveiklinta.  

Stebima gyventojų savavališkų gėlynų įrengimo ir plėtimo veikla.  
Vilkaviškio miesto parko dalis, kurioje yra įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, yra patrauklesnė, tačiau 

stebimas gyventojų aktyvumas, siekiant papuošti erdves – vienmečių gėlių sodinimas teritorijose, kuriose 
nenumatyta įrengti gėlynus.  

Trūksta pėstiesiems skirtų jungčių su miesto centru bei kai kuriomis gretimomis teritorijomis.  
Greta esanti Vilkaviškio istorinio spirito fabriko komplekso teritorija neatitinka šiandieninių visuomenės 

poreikių, nepatraukli. 
Kitoje pusėje Vytauto g. esanti dviračių-pėsčiųjų tako dalis yra įrengta pagal parengtą inžinerinės 

infrastruktūros projektą. Kraštovaizdis nenagrinėtas, nespręsta želdinių, gėlynų įrengimo klausimas, todėl stebimas 
gyventojų aktyvumas, siekiant „grąžinti“ aplinką.  

Teritorijoje prie Vytauto g. esanti apsauginių želdinių juosta yra pasenusi, per tankiai suaugusi. 
 
UŽDUOTYS 
Parengti koncepciją: 

     Atlikti analizę: viešųjų erdvių, susisiekimo sistemos, želdynų ir pan. 
     Įvertinti teritorijoje vykdomas ir skatintinas veiklas, darančias teigiamą įtaką teritorijos būklei; įvertinti 
teritorijos naudojimo švietimo reikmėms, gamtosauginio švietimo propagavimo darbų perspektyvas, šios veiklos 
poveikį teritorijai; 
     Identifikuoti vietovę reikšmingai įtakojančias veiklas; numatyti mažosios architektūros objektų vietas bei 
elementus; pasiūlyti miesto simbolio idėją ir jos įvairiapusės išraiškos galimybes numatyti projektiniuose 
sprendiniuose. 
     Numatyti priemones kraštovaizdžio ekologinės ir estetinės būklės didinimui (gerinti želdinių ir žėlinių būklę, kelti 
vietovės estetinį potencialą, atskleisti, išryškinti estetines vertybes); 
     Ugdyti ekologinę visuomenės savimonę (sudaryti sąlygas visuomenei pažinti, domėtis, įsitraukti į puoselėjimą, 
kūrimą, supratingą vietovės kraštovaizdžio naudojimą); 
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     Norint visiškai atskleisti ir paryškinti numatomos tvarkyti vietovės kraštovaizdį, jos gamtines vertybes, 
reikalinga gerinti parko ir aplinkinių teritorijų estetinę būklę formuojant, tvarkant želdynus, kompleksiškai 
įvertinant, kurias erdves, panoramas reikalinga atverti, kurias pridengti, numatyti pažintinės, poilsinės 
infrastruktūros atnaujinimą, įrengimą.  
     Numatyti susiformavusių želdynų priežiūros, atnaujinimo būdus (genėjimas, šalinimas). 
     Numatyti kraštovaizdžio performavimą, naujų želdynų, gėlynų, žydinčių pievų ir pan. kūrimo galimybes. 
Pasiūlyti sprendimo variantus. 

Išanalizuoti parko ir kitus teritorijos želdynus, pasiūlyti optimaliausią sprendimą tvarkant želdynus, 
suformuluojant jiems galimas vystymosi ir priežiūros gaires, numatant takų bei informacinę sistemą.  

Numatyti parko vandens telkinio tvarkymą. 
Vertinami vietos gyventojų ir suinteresuotų socialinių grupių poreikiai. 
Preliminarus koncepcijos įgyvendinimo biudžetas nėra numatytas. 
 
Plenerui parengė: Vilkaviškio rajono savivaldybės Architektūros ir planavimo skyrius 

 
1.Pasiūlymai sprendiniams 

Teritoriją tikslinga skirstyti į atskiras zonas  
1.1.Miesto parko/ sodo teritorija: 

1.1.1. Tvarkoma/ sutvarkyta pagal inžinerinės infrastruktūros vystymo (...) projektą. Prioritetai teikti 
lankymo infrastruktūros - laisvo planavimo betono trinkelėmis grįstų ir skaldos takų su suolais/ 
šiukšliadėžėmis ir estrados įrengimui. Takų sistema sprendžiama atsietai nuo istorinio takų tinklo, reiktų 
naujai planuojamus takus apjungti, integruoti su anksčiau buvusiais. Pastatyta renginių estrada grubi, 
nefunkcionali; ją reikia gerinti planavimo ir architektūrinėmis priemonėmis. Nepakankama parko 
informacinė sistema: reikia plano su nuorodomis. Prie įėjimų pastatyti atliekų konteineriai turi būti 
paslėpti želdiniais ar atitvaromis ir patraukti nuo įėjimo ašies. Parko lietaus vandens nuotėkų nuvedimas 
turi būti sprendžiamas vertikalinio planavimo būdu, nuvedant lietaus vandenį savitaka nuo aikštelių ir 
takų. Žemiausioje parko vietoje arčiau gatvės rekomenduojama formuoti šlapvietę ar tvenkinį su 
būdingais vandenį mėgstančiais augalais.  

1.1.2. Želdinių tvarkymas objekte tinkamai nespęstas. Esamos senų medžių alėjos tinkamai  
netvarkomos. Įrengtos kelios ribotos dendrologinės sudėties (šermukšnių) medžių ir krūmų grupės 
(pagal projekto autorių sentimentus mėgstamai rūšiai) nesprendžia esmės. 

1.1.3. Papildant įgyvendintus sprendinius reikalinga tęsti ir atlikti parko želdinių tvarkymą: senąją 
intensyviai užsodintą parko dalį reikia retinti atliekant ugdomuosius ir kraštovaizdžio kirtimus, vykdyti 
arboristines priemones - tvarkyti ūksmingus rytinės senojo parko dalies medynus sudarant erdves/ 
atvirus plotus. Siūlymas užsodinti erdves - netinkamas, pasodintus medžius galima/reikėtų iškelti;  

1.1.4. Vakarinėje – naujojoje parko dalyje pagal augimvietei tinkantį ir funkciškai motyvuotą želdinių 
asortimentą sodinti medžių krūmų grupes ir formuoti funkcionalias viešąsias erdves.  

1.1.5. Siūlomai/ norimai ribotos apimties (laikinų įrenginių) maitinimo prekyvietei erdvę/ vietą reikėtų 
formuoti parko pakraštyje/pietinėje dalyje – artinant prie kelių mazgo ir esamų inžinerinių tinklų. Toks 
objektas negali atsirasti parko centrinėje dalyje. 

1.1.6. Netinkančius aplinkoje ir svetimkūniais tapusius 3 alpinariumus (suformuotus iš statybinių 
atliekų) ateityje reikėtų pertvarkyti į geoplastiniu principu suformuotas apjungtas erdvei tinkančias 
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reljefo formas. Suformuotą kalvotą reljefą tikslingiau būtų panaudoti vaikų žaidimams ne tik vasaros, 
bet ir žiemos metu. 

1.1.7. Erdvių kūrimui, triukšmo slopinimui ypač perimetrinėse zonose sodinti ir didesnių dekoratyvių 
lapuočių ir spygliuočių medžių - krūmų grupes. Prioritetą teikti vietinėms rūšims. 

1.1.8. Parko/sodo želdinių asortimentą reikėtų papildyti augimvietę atitinkančiais dekoratyviais 
žydinčiais krūmais, prie kurių turėtų būti derinami daugiamečiai gėlynai. Krūmų – gėlių kompozicijos 
nesmulkinamos - turi atitikti erdvių mastelį ir koloristiką. Vienmečių gėlių naudojimas minimalus. 
Galimi žydinčių pievų komponavimo principai. Tuo tikslu galėtų būti parengtas vejų tvarkymo planas, 
kuriame būtų išskirti intensyviai šienaujami varpinių žolių vejų plotai (sportinės ir kt. vejos), žydinčių 
pievų plotai, kuriuose dominuoja varpinės žolės (šienaujama po nužydėjimo), užkulisinių/ pavėsinių 
vejų ir šlapių/ užmirkusių pelkinių augimviečių plotai. 

1.1.9. Rytinėje parko, sodo dalyje esančios kūdros ir protakos turėtų būti valomos ir tvarkomos. 
Medynai kuriami natūralaus vietos kraštovaizdžio tvarkymo principais – vengiant invazinių rūšių. 
Savaiminiai uosialapiai klevai ir kt. nepageidaujami medžiai ir krūmai – šalinami. Vietos žolinė 
augmenija ugdoma, gerinama šienavimu šalinant nepageidaujamas rūšis. Rūšinė įvairovė gerinama 
įsodinant reikiamas rūšis ir skatinant jų augimą. 

Pavėsinės, tiltelių aplinkoje reikėtų kurti jų stilių atitinkančią natūralią aplinką, vengti netinkamos gėlių 
ir kitų augalų įvairovės.  Prioritetas teiktinas augimvietę atitinkantiems žydintiems krūmams.  

1.1.10. Formuoti įėjimus į parką, sodą įrengiant informacinę sistemą, meninius akcentus. Keisti įrengtų 
biotualetų vietą į nuošalesnę, tinkamai apželdinti (pastatyti įėjimo tako ašyje). 

1.1.11. Daugumoje atvejų neteisingai prie takų pastatyti suolai erdvės apžvalgos požiūriu, nesuformuota 
ir nepridengta užnugarinė jų erdvė. Prie suolų (užkulisiuose ir užnugaryje) sodinti medžių ir sudėtines 
krūmų grupes (gėlynai sodinami žiūrovo erdvėje, bet ne už suolo); 

Perteklinis šiukšliadėžių kiekis (galbūt konteineriai; įgyvendinamas principas - šiukšles išsinešame 
patys). 

Parko/ sodo tvarkymą ir vystymą reikėtų sieti su greta esančiu Vilkaviškio istorinio spirito fabriko 
kompleksu jį išvystant kaip verslų etnokultūrinį kompleksą. 

Reikėtų įvertinti „Ąžuolo“ progimnazijos interesą (būti patraukliu kaimynu; dalyvauti parko tvarkymo 
ir priežiūros procesuose). Matosi, kad parkas naudojamas mokymo ir edukacijos tikslais. Kalbinti 
mokytojai labai palankiai atsiliepia apie parką. Mokyklos kaimynystėje sodinti memorialinius medžius. 

 1.2. Paupio tako aplinkos tvarkymas 

1.2.1. Paupio pėsčiųjų - dviratininkų taką reikia nagrinėti ir spręsti visoje atkarpoje nuo miesto parko 
sodo iki Nepriklausomybės gatvės (Ligoninės) ir formuoti kaip gamtinėje aplinkoje Šeimenos upės 
slėnyje esantį vieningą daugiafunkcinį (tranzitinis, poilsio, pažintinis, atraktyvus, edukacinis ir kt.) 
kompleksą (2 km atkarpoje). 

Įvykdytą infrastruktūros vystymo projektą (įrengtos kokybiškos pėsčiųjų ir dviračių takų dangos, 
tiltai/tilteliai, atitvarai, suolai, poilsio ir vaikų žaidimo aikštelės) reikia vertinti kaip reikšmingą 
įvykdytų darbų etapą ir jį tęsti įgyvendinant atskiras priemonių grupes (principinis zonavimas, ryšiai su 
aplinkinėmis teritorijomis ir lokalūs interesai, projektavimo ir vykdymo etapai bei darbų atlikimo/ laiko 
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grafikai, vieningi mažosios architektūros ir tinkamo želdinių asortimento sprendimai ir kt. 
(Architektūros ir planavimo skyriaus specialistai tokius darbus vykdo). 

1.2.2. Tako pagrindinė trasa gerai integruota į miesto susisiekimo sistemą ir sudaro galimybę 
lankytojams judėti daugiausia upės slėnio gamtinėje aplinkoje. Tako trasą ir jo aplinką, priklausomai 
nuo lokalios funkcijos reikia panaudoti miesto tikslams. 

Tako privalumai: gamtinis kompleksas - vieningas architektūrinis takų (pėsčiųjų, dviračių) dangų ir 
mažosios architektūros objektų sprendimas; vandentvarkos - vandens nuvedimo sistemų (lėkščiašlaičių 
vagų, latakų, protakų) įgyvendinimas draugiškoms aplinkai priemonėmis. Pagrindinį taką kertantys 
skersinių takų planiniai erdviniai mazgai geriausiai akcentuojami želdiniais. 
1.2.3. Reikia įvertinti upės potvynių reguliavimo rizikas. Tuo tikslu rekomenduojama atlikti tyrimus ir 
modeliavimą dėl už miesto ribų žemupyje esančių kliuvinių, slenksčių – upės vingių, netinkamų upės 
vagoje esančių augalų gausos ir kt.   

Želdinių asortimento nustatymo principai 

1. Miesto želdynų struktūra iš esmės tvarkoma gerai. Problema – želdynų sistemoje per mažai 
erdves formuojančių krūmų. Esami krūmai – smulkios sąskaidos ir tinkamai neformuoja erdvių, 
sudaro tinkamai neapželdintos aplinkos įspūdį. Smulki krūmų sąskaida sunkina vejų priežiūrą.  
Reikėtų želdinti stambesnėmis prie aplinkos pritaikytomis sudėtinėmis medžių - krūmų 
grupėmis. 

2. Teritorijos želdinių karkasas turi būti formuojamas vietiniais, augimvietę atitinkančiais 
medžiais, krūmais ir vijokliais bei daugiamečių gėlių gėlynais. 

3. ‚Žalioji aplinka‘ turi prieiti prie kiekvieno namo slenksčio. 
4.  Vengtini gamtinėje aplinkoje formalūs medžių eilių ar alėjų įveisimai, dažnais atvejais nei 

medžių rūšys, nei jų dirbtinai suformuotos lajos nedera kraštovaizdyje ir yra svetimi.  
5. Reikėtų daugiau dėmesio skirti kuriant upės slėnio gamtinę aplinką, parenkant augalus ir dėstant 

pakrantėse želdinių grupes. Mieste tekanti Širvintos upė dar labai primena sukultūrintą kanalą.  

2.VILKAVIŠKIO MIESTO CENTRINĖS DALIES KVARTALO SUTVARKYMAS 

 SITUACIJOS IR TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
Vilkaviškio miesto centrinės dalies kvartalas, ribojamas S. Nėries, Statybininkų, Vytauto ir Gedimino 

gatvėmis. Teritorijoje išskiriamos kelios atskiros kvartalinės grupės. Daugiausiai teritorija urbanizuota 
daugiabučiais gyvenamaisiais namais, yra administracinių bei prekybos pastatų. Dalis teritorijos (J. 
Basanavičiaus aikštė su prieigomis, Jaunimo centro teritorijos ir Šeimenos paupio) jau sutvarkyta, pagal 
parengtus projektus.  
               TERITORIJOS PROBLEMATIKA  

Kvartale išbalansuota susisiekimo sistema, neišvystyta kasdienius daugiabučių namų gyventojų 
poreikius tenkinanti infrastruktūra, neakcentuoti funkciniai ryšiai su kitomis miesto dalimis.  

Teritorijoje yra daugiaaukštis užstatymas. Trūksta erdvių, pritaikytų skirtingoms gyventojų 
kategorijoms, esanti viešųjų erdvių būklė neatitinka šiandieninių visuomenės poreikių. Reprezentacinės erdvės 
prie Savivaldybės administracijos pastato yra nepatrauklios, nešiuolaikiškos.  

Teritorijoje yra tuščių erdvių, neatliekančių jokių funkcijų.  
Dominuoja kietosios dangos. Vykdant tvarkymo darbus pažeista vertingų medžių gyvybinė erdvė. 

Teritorijoje stokojama krūmų, neformuojamos jaukios erdvės.   
UŽDUOTYS 
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Atlikti visapusišką analizę:  
- viešųjų erdvių, susisiekimo sistemos, želdynų ir pan. 
- Parengti teritorijos pertvarkymo koncepcijos projektą, apjungiant į bendrą visumą jau sutvarkytas 

teritorijas.  
- Pasiūlyti miesto simbolio idėją ir jos įvairiapusės išraiškos galimybes numatyti projektiniuose 

sprendiniuose. 
- Siūlyti kraštovaizdžio sprendimus, derančius prie urbanistinės aplinkos, arba ją keičiant. 
- Vertinami vietos gyventojų ir suinteresuotų socialinių grupių poreikiai. 
Preliminarus koncepcijos įgyvendinimo biudžetas nėra numatytas. 
Plenerui parengė: Vilkaviškio rajono savivaldybės Architektūros ir planavimo skyrius 

 2.Pasiūlymai sprendiniams: 

2.1. Vilkaviškis – harmoningai vystomas miestas – aukštos žemdirbystės kultūros rajono centras 
aplinkos tvarkymo srityje darantis įtaką rajono gyvenviečių raidai.  

2.2. Aptariamai teritorijai reikėtų parengti ir aptarti su visuomene teritorijos pertvarkymo, aplinkos 
būklės gerinimo koncepciją ir viziją, apjungiant į bendrą visumą jau sutvarkytas teritorijas. Ateityje 
rekomenduojama rengti darbo projektus atskiroms teritorijoms. 

2.3. Šiuo metu miesto želdynuose dominuoja medžiai – susidariusi ydinga praktika atsisakyti kitų 
želdinių, gamtinį karkasą ir erdves formuojančių ir dekoratyvių medžių – krūmų grupių. Tokių želdinių 
stokojama visuose daugiabučių namų gyvenamuose kvartaluose, prie verslo biurų, prekybos objektų.  

Esami gėlynai – daugiausia vienmečių gėlių, išdėstyti greta tarp betono elementų. Geriausių rezultatų 
būtų pasiekiama kuriamos erdvės funkciją atitinkančius, optimalios sąskaidos daugiamečių gėlių 
gėlynus derinant su dekoratyvinių krūmų grupėmis. Išlaikant raidos tendencijas, želdynuose reikalinga 
taikyti  šiuolaikišką gėlių asortimentą (gal būt įjungiant miskantus ir kt. augmeniją). Tuo tikslu reikėtų 
parengti miesto želdynams taikomų gėlių sąrašą, kuriame būtų vedančios, lydinčios, pavasarinės, 
žydinčių pievų, vandens telkinių ir šlapių augimviečių gėlės. Miesto želdinius prižiūrinčios tarnybos 
turėtų organizuoti tokių rūšių auginimą, įrengdami želdynus laikytusi nustatytų principų. 

2.4. Net ir gerai tvarkoma viešoji erdvė – J.Basanavičiaus aikštė pernelyg sterili, dominuoja kietos 
dangos, dekoratyvių krūmų kuokšteliai atskirti nuo kai kur neteisingai pastatytų suolų.  Želdiniai turi 
sudaryti patrauklų mikroklimatą žmonėms ir kurti sąlygas pačių želdinių gerovei. Dėl „lydinčių“ 
želdinių stokos kyla grėsmė ir vertingų medžių (senų ąžuolų ir kt.) išlikimui. Būtina želdiniais ir 
mažosios architektūros objektais atskirti poilsiui ir edukacijai skirtas erdves. 
Krūminės augalijos stoka būdinga ir daugiaiabučių gyvenamų namų kvartaluose. Būtina kurti 
funkcionalias, estetiškai patrauklias viešąsias poilsio erdves namų grupių aplinkoje. 
2.5.  Nagrinėjant miesto simbolio idėją ir jos įvairiapusės išraiškos galimybes gali būti siūloma ir vilko 
(jėga, skvarbus protas, reikšmė ekosistemoje), ir kiškio (gerumas, išmintis) tema nagrinėti numatyti 
projektiniuose sprendiniuose (kodėl vilkas? Lazdijai turi briedį!). 
2.6. Reikėtų parengti miesto (gal ir rajono) paminklų ir meninių akcentų išdėstymo schemą - viziją. 
Pirmiausia turėtų būti parengtas reikiamų ir norimų paminklų, meninių akcentų ir preliminarių ir galimų 
erdvių sąrašas, išdiskutuota su specialistais ir nustatyti idėjos įgyvendinimo principai. Tai įgyvendinti 
gali jau dirbanti ir papildyta veiklos grupė. 
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2.7. Turi būti įvertinami vietos gyventojų ir suinteresuotų socialinių grupių poreikiai ir interesai: 
vykdant aplinkotvarkos darbus skatinamos iniciatyvos, proceso dalyviai apmokomi, dalinamasi gera 
patirtimi, tačiau neleidžiama plisti savieigai. Tai įgyvendinti gali jau dirbanti ir papildyta veiklos grupė. 

Vadovaujantis gamtinio karkaso formavimo principais reikia parengti/ rekomenduoti miestui taikomų 
želdinių asortimentą: 

- Želdynų gamtinis karkasas formuojamas vietos augimvietę atitinkančiais spygliuočiais ar lapuočiais 
medžiais ir krūmais; 

- Natūralioje aplinkoje vietinės medžių – krūmų rūšys turėtų užimti apie 80-90 proc. augalų 
asortimento; urbanizuotoje aplinkoje, priklausomai nuo funkcinės zonos paskirties ir urbanizacijos/ 
reikiamo dekoratyvumo – introdukuotų medžių ir krūmų procentas gali būti didesnis; Natūralioje 
aplinkoje prioritetą reikia teikti daugiamečiams gėlynams; 

3.PAEŽERIŲ DVARO IR GRETIMOS TERITORIJOS SUTVARKYMAS 

SITUACIJOS IR TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
Teritorija - pietinė Paežerių ežero dalis. Atstumas iki miesto centro – apie 1 km. 
Suformuotame žemės sklype yra Paežerių dvaro sodyba – unikaliausias Sūduvos krašto dvarų 

kultūros paveldo objektas, turintis istorinę, architektūrinę, urbanistinę ir kraštovaizdžio vertę. Dvaro 
ansamblis 1992 m. įtrauktas į saugomų objektų sąrašą, kaip respublikinės reikšmės nekilnojamoji 
kultūros vertybė ir vertinamas, kaip vienas raiškiausių perėjimo iš baroko į klasicizmą laikotarpio 
dvarų sodybinių ansamblių Lietuvoje.  

Paežerių dvaro sodybos kompleksas įtrauktas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 
1992 m. ir paskelbtas valstybės saugomu (unikalus objekto kodas 1029). 

Paežerių dvaro parkas ir sodas, užimantis 12 ha plotą, šiaurinėje dalyje šliejasi prie Paežerių 
ežero. 

Gretimoje teritorijoje yra parengtas „Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą“ specialusis planas, kuriame numatyta jungtis 
su Paežerių dvaro teritorija bei Vilkaviškio miestu.  

 
TERITORIJOS PROBLEMATIKA  
Paežerių dvaro parko teritorija, lyginant su kitais Lietuvos dvarais, mažai išvystyta. 

Reikalinga peržiūrėti ir atnaujinti parko želdinius. Reikia atnaujinti Dvaro ir gretimų teritorijų jungtis. 
Reprezentacinei erdvei trūksta gėlynų. 

 
             UŽDUOTYS 

Atlikti teritorijos analizę: viešųjų erdvių, susisiekimo sistemos, želdynų ir kt. Įvertinti 
teritorijoje vykdomas ir skatintinas veiklas, darančias teigiamą įtaką teritorijos būklei. 

Parengti koncepciją: 
- numatyti priemones kraštovaizdžio ekologinės ir estetinės būklės didinimui (gerinti želdinių 

būklę, kelti vietovės estetinį potencialą, atskleisti, išryškinti estetines vertybes); 
- ugdyti ekologinę visuomenės savimonę (sudaryti sąlygas visuomenei pažinti, domėtis). 
Norint visiškai atskleisti ir paryškinti numatomos tvarkyti vietovės kraštovaizdį, jos gamtines 

vertybes, reikalinga gerinti Dvaro ir aplinkinių teritorijų estetinę būklę formuojant, tvarkant želdynus, 
kompleksiškai įvertinant, kurias erdves, panoramas reikalinga atverti, kurias pridengti, numatyti 
pažintinės, poilsinės infrastruktūros atnaujinimą, įrengimą. 
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Numatyti kraštovaizdžio performavimą, naujų želdynų, gėlynų ir pan. kūrimo galimybes. 
Pasiūlyti sprendimo variantus. 

Išanalizuoti parko ir kitus teritorijos želdynus, pasiūlyti optimaliausią sprendimą tvarkant 
želdynus, suformuluojant jiems galimas vystymosi ir priežiūros gaires.  

Įlankoje įvertinti prieplaukos galimybę, tiltą, kaip tako jungtį. Pasiūlyti sprendimo variantus. 
Vertinami vietos gyventojų ir suinteresuotų socialinių grupių poreikiai. 
Preliminarus koncepcijos įgyvendinimo biudžetas nėra numatytas. 

 
Plenerui parengė: Vilkaviškio rajono savivaldybės Architektūros ir planavimo skyrius 

3.Pasiūlymai sprendiniams: 

Šios kultūriniu požiūriu vertingos teritorijos įveiklinimas turi būti sprendžiamas savivaldybės strateginių 
dokumentų ir Paežerių dvaro sodybos komplekso, įtraukto į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 
1992 m. ir paskelbto valstybės saugomu (unikalus objekto kodas 1029), reikalavimų lygmenyje: darbai 
komplekse atliekami pagal tvarkybos projekto reikalavimus; 

Konkretūs sprendiniai turi būti siūlomi projektiniame lygmenyje atlikus teritorijos analizę: viešųjų 
erdvių, susisiekimo sistemos, želdynų ir kt.; įvertinus teritorijoje vykdomas ir skatintinas veiklas, 
darančias teigiamą įtaką teritorijos būklei. Sprendžiant eroduojamo ežero kranto problemą 
rekomenduojama panagrinėti panašių objektų tvarkymo patirtį Lenkijoje, Latvijoje. Erozijai suvaldyti 
rekomenduojama naudoti natūralias medžiagas ir technologijas (pvz. nuo seno naudojamus medienos 
polius), vengti kraštovaizdžio darną keičiančių dirbtinų sprendimų invazijos. Manome, kad tam reikia 
parengti viso etnokultūrinio komplekso tvarkybos, verslo, pritaikymo, naudojimo planą ir įvertinti šioje 
užduotyje keliamus klausimus: 
- vandens bangų ardomo kranto (paplauna krantą, verčia medžius) stabilizavimą reikėtų spręsti 
nedelsiant, gamtai draugiškomis inžinerinėmis/ techninėmis priemonėmis; užveisę žolinę augmeniją – 
prarasime kranto grožį; 

- prieplaukos ir tilto įrengimą, kaip tako jungties poreikį galima spręsti tik įvertinus privalumus ir 
rizikas; 

-  reikėtų parengti oranžerijos, vaismedžių sodo atkūrimo/ tvarkybos planą; toms veikloms turi būti 
pajungiamas verslas. 

4. PAEŽERIŲ EŽERO PAKRANTĖS TERITORIJOS SUTVARKYMAS 

SITUACIJOS IR TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
Vilkaviškio miesto vakarinė dalis, prie Paežerių ežero. Atstumas iki miesto centro – apie 1 km. 

Teritorijoje yra parengtas „Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių 
taką aplink Paežerių ežerą “specialusis planas, kuriame numatyta jungtis su Paežerių dvaro teritorija bei 
Vilkaviškio miestu.  

Teritorijoje yra suformuoti du žemės sklypai rekreacijai, kuriuos savivaldybė valdo panaudos teise. 
Viename iš jų yra miesto pliažas ir automobilių stovėjimo aikštelė. Kitame – valčių nuleidimo prieplauka. Visa 
likusi teritorija – valstybinė žemė.  

TERITORIJOS PROBLEMATIKA  
Ežero pakrantė šiuo metu tvarkoma, tačiau  nepakankamai patraukli, tinkamai neįveiklinta. Netarnauja 

gyventojų laisvalaikio praleidimui, aktyvaus ir pasyvaus poilsio reikmėms, neintegruota į miesto teritoriją. 
Miesto gyventojams trūksta įvairesnių laisvalaikio praleidimo formų, viešųjų erdvių laisvalaikiui gamtoje prie 
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vandens.  
Dėl šių priežasčių, gyventojai priversti rinktis kitas vietas. Norima išnaudoti ežero pakrantės teritorijos 

potencialą, ieškant ir įgyvendinant kompleksinius teritorijos sutvarkymo ir įveiklinimo sprendinius. 
UŽDUOTYS 
Kempingo ir paplūdimio įrengimo tikslingumas, automobilių stovėjimo aikštelės pertvarkymas 

suformuotame sklype.  
Vaikų (skirtingų amžiaus grupių) pramogų ir žaidimo zonos įrengimas.  
Paplūdimio saugumo priemonių įrengimas (pvz., vandens plūdurai). Galimi sprendiniai, susiję su 

vandens pramogomis.  
Kempingo zonoje numatyti Stacionarius WC, kurie aptarnautų ir paplūdimio lankytojus. Numatyti 

vandentiekio ir elektros pasijungimo vietas kemperiams.  
Numatyti teritorijas privačiam sezoniniam verslui: ledų pardavimui, vandens dviračių nuomai ir kt.  
Svarstytina ir sezoninės prekybos vieta su laikinais lengvų konstrukcijų statiniais. 
Apjungti miesto infrastruktūrą į bendrą visumą su ežero pakrante, numatant poilsio saleles, mažosios 

architektūros elementus ir kt. 
Pasiūlyti patrauklią turizmui ir vietinių gyventojų lankymui teritoriją, numatant krantinės sutvarkymą, 

galimo tilto į ežerą vietą. Pasiūlyti išraiškos priemones.  
Preliminarus koncepcijos įgyvendinimo biudžetas nėra numatytas. 

4.Pasiūlymai sprendiniams: 

4.1. Šios teritorijos įveiklinimas turi būti sprendžiamas savivaldybės strateginio plano, Vilkaviškio 
miesto bendrojo plano, specialiųjų planų, techninių projektų lygmenyje, rengiant darbo projektus; 

4.2. Sveikintinas siekis išsaugant ežero gyvybingumą, paversti jį atraktyviu kompleksu: kurti poilsio 
prie vandens (buriavimo, irklinių valčių ir kt.) kompleksus. Kompleksą kurti išnagrinėjus galimus 
laivybos naudojimo rezervus/ reikalavimus;  

4.3. Pritartume judumo specialiojo plano teiginiams apvažiuoti ežeryno kompleksą automobiliu - (kai 
kur neesant galimybės judėti pakrante - atitolstant); dviračiais (važiuojant pakrante esamais keliais ir 
takais/ žvejų takais, tam numatant atskiras ekstremalias dviračių takų kategorijas; prisitaikant 
keičiantis metų laikams); apeinant pėsčiomis; plaukiant įvairių kategorijų irkliniais laiveliais, valtimis 
ir aplankant atraktyvius, gamtiškai vertingus objektus; žiemą – ežero apvažiavimas slidėmis  ir kt.; 

Turi/ gali būti įrengiamos poilsio ir atokvėpio aikštelės ir vietos įvairių judumo karegorijų lankytojams; 
Trasose atliekamos judumui užtikrinti reikalingos takų įrengimo priemonės: įvairių dangų kategorijų 
takų įrengimas, tiltelių įrengimas, medynų šalinimo/ kraštovaizdžio kirtimai, arboristinės, žolinės 
augalijos optimizavimo ir gerinimo priemonės; 
Įrengiama vizualinės informacijos sistema: lankymo schemos, informacija apie kultūrinius ir gamtinius 
kompleksus, edukacinė informacija ir kt. 

4.4. Manome, kad netinkama siūlyti kurti kempingą, nes ši vieta tam netinkama daugeliu požiūriu: 

4.4.1. vertingas gamtinis kompleksas, kuris bet kokio dydžio kempingo įrengimo atveju būtų esminiai 
keičiamas; 

4.4.2 .tarptautinius reikalavimus atitinkančio kempingo įrengimui (Vilkaviškio atveju tik toks priimtinas) 
reikalingas pakankamai didelis plotas, galimybė būti šalia vertingų lankytinų gamtinių ir etnokultūrinių 
kompleksų; Kempingui reikia rasti kitą – rekreacinio verslo plėtrai tinkamą vietą, galimus investuotojus.  
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4.5. Vaikų (skirtingų amžiaus grupių) pramogų ir žaidimo zoną reikia plėsti sukuriant poilsio prie 
vandens kompleksą ir įjungiant jį į ežero komplekso rekreacinę sistemą. Tai ypač aktualu/ svarbu 
ribotus vandens rekreacijos išteklius turinčiam Vilkaviškio regionui. 

Galimos  sezoninės prekybos vietos su laikinais lengvų konstrukcijų statiniais. Teritoriją (kuri buvo 
siūlyta kempingui) vakarinėje teritorijos dalyje dėl gamtinės vertės ir tinkamų gretimybių galima 
panaudoti poilsiui ir edukacijai (pav.: trumpalaikėms vaikų stovykloms, sportinėms pratyboms).  

Pakrantės zona turi būti funkciškai ir estetiškai patraukli atvykstančiųjų ir vietinių gyventojų lankymui. 
Krantų tvarkymui, mažosios architektūros objektų (lieptelių, tiltelių ir kt.) įrengimui naudoti tradicines,  
„draugiškas aplinkai“ priemones ir būdus. 

Ežero pakrantė gatvių ir takų sistema apjungiama į bendrą visumą su miesto infrastruktūra, numatant 
poilsio ir atokvėpio saleles, su funkcionaliais mažosios architektūros bei meniniais elementais ir kt. 

Pagrindiniai Vilkaviškio miestui rekomenduojami želdinių karkasą formuojantys medžiai ir 
krūmai 

     

 Spygliuočiai medžiai    

 Eglės/ paprastoji - Picea abies ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Kėniai/ pilkasis  - Abies concolor ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Maumedžiai/ europinis -  Larix decidua ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Pušys/ paprastoji - Pinus sylvestris ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Tujos/ vakarinė – Thuja occidentalis ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Lapuočiai medžiai    

 Ąžuolai/paprastasis - Qercus robur ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Beržai/ karpotasis - Betula verrucosa ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Gluosniai/ trapusis - Salix fragilis Grupės, grupėse, soliterai,   
 Ievos/ vėlyvoji – Padus serorina ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Juodalksnis – Alnus glutinosa    
 Kaštanai/ paprastasis – Aesculus hippocastanum ir kt. Grupėse, soliterai,   
 Klevai/ paprastasis - Acer platanoides ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Kriaušės/ paprastoji – Pyrus communis ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Liepos/ didžialapė - Tilia platyphyilla ir kt.  Grupės, grupėse, soliterai,   
 Obelys/ Ziboldo – Malus sieboldii (rojaus) ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Skroblas paprastasis – Carpinus betulus Grupės, grupėse, soliterai,   
 Slyvos/ dygioji – Prunus spinosa ir kt. Grupės, grupėse   
 Šermukšniai/ paprastasis - Sorbus aucuparia ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Uosiai/ paprastasis - Fraxinus excelsior ir kt. Grupės, grupėse, soliterai,   
 Trešnės/ vyšnios/ paprastoji – Cerasus vulgaris ir kt Grupės, grupėse, soliterai,   
     
 Spygliuočiai krūmai    
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 Kadagiai/ paprastasis – Juniperus communis ir kt. Grupės, grupėse   
 Pušis kalninė - Pinus mugo Grupės, grupėse   
 Tujos Grupės, grupėse   
 Lapuočiai krūmai    

 Alyvos/ paprastosios - Syringa vulgaris ir kt. Grupės, grupėse   
 Ameliankiai/ varpinis - Ameliancher spicata ir kt. Grupės, grupėse   
 Forzitijos/ lenktašakė – Forzythia suspensa Grupės, grupėse   
 Gudobelės/ vienapiestė - Crataegus submollis ir kt. Grupės, grupėse, gyvatvorėse   
 Jazminai/ darželinis – Philadelphus coronarius ir kt. Grupės, grupėse   
 Kauleniai/  žvilgantysis - Cotoneaster lucidus ir kt. Grupės, grupėse, gyvatvorėse   
 Lanksvos/ Vanhuto – Spiraea vanhouttei ir kt. Grupės, grupėse   
 Lazdynai/ paprastasis – Corylus avelana ir kt. Grupės, grupėse   
 Ligustras paprastasis - Ligustrum vulgare Grupės, grupėse, gyvatvorėse    
 Putinai/ paprastasis – Viburnum opulus ir kt. Grupės, grupėse   
 Raugerškiai/ paprastasis – Berberis vulgaris ir kt. Grupės, grupėse   
 Sausmedžiai/ melsvauogis – Lonicera coerulea ir kt. Grupės, grupėse   
 Sedulos/ baltoji - Swida alba ir kt. Grupės, grupėse   
 Serbentai/ kalninis - Ribes alpinum ir kt. Grupės, grupėse   
 Šeivamedžiai/ juoduogis - Sambucus nigra ir kt. Grupės, grupėse   
 Veigelės/ gražiažiedė – Weigela florida Grupės, grupėse   
 Vijokliai/ lianos    

 Gebenė paprastoji– Hedera helix Ant sienų, konstrukcijų   
 Sausmedžiai/ vijoklinis – Lonicera periclymenum Ant sienų, konstrukcijų   
 Vynvytis penkialapis Engelmano – Parthenocisus 

quiquefolia engelmanii 
Ant sienų, konstrukcijų   

 Vynvytis penkialapis - Parthenocisus quiquefolia Ant sienų, konstrukcijų   
     
 Gėlės    

 Daugiametės gėlės    
 Vienmetės gėlės    
 Miskantai    
 Kt.    

 

Plenero dalyviai: 
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