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tekstūrų  augalai (kieta, minkšta, švelnu, šiurkštu). Takelių danga - skirtingos tekstūros 
(žvyras, akmenukai, pjuvenos).  

Vanduo 
Teritorija su šaltiniais ir trimis tvenkiniais, kuriuos juosia takai, medinės terasos, 

tilteliai. Čia galima užeiti į lauko kavinę, bėgioti, važinėti dviračias, surengti nedidelį renginį 
amfiteatre, žiemą čiuožinėti ant užšalusių tvenkinių. 

Visuomeninė ir komercinė 
kavinės, ekologiškas turgelis, festivaliai, mugės, koncertai lauke ir viduje, suaugusiųjų 

bei vaikų pamokos menų centre: šokiai, drama, tapyba, skulptūra, siuvimas ir tt.  
 

Funkciniai ir Vizualiniai Ryšiai 
Apjungus esamas apžvalgos aikšteles pasiekiamas platesnis miesto bei pėsčiųjų takų 

(apžvalginių aikštelių) tinklas. Naujai formuojamas takų tinklas leidžia gyventojam iš darbo į 
namus eiti per parką, atgaivinti ryšį su užupiu, sumažinti Maironio gatvės eismo intensyvumą. 
Projektuojamas tiltas taip pat vizualiai apjungtų gatve sudalintą šlaitą, imituodamas istorinę jo 
topografiją. Praretinti želdinių masyvai leidžia geriau suvokti parko vientismą ir orientuotis 
jame. 

 
Želdiniai 

Suplanuoti dekoratyviniai augalai, kurie būtų gyvibingi, ilgaamžiški, neplintantys ir 
neteršiantys. Jie turėtų būti introdukuoti ir aklimatizavęsi. 

 
Asortimentas: 

• Tarp namų ir takelio medžiu alėja- šermukšniai (sorbus aucuparia).  
• Vaismedžiai: Obelys (Malus), kriaušės (Pyrus), slyvos (Prunus avium), 

cidonijos (Cydonia), vyšnia (Cerasus),  
• Vaiskrūmiai: Agrastai(Ribes uva-crispa), serbentai(Ribes), šilauogė 

(Vaccinium), avietės(Rubus), sausmedis (Lonicera), vynuogės (Vitis vinifera) 
• Prieskoniniai: Mėta (Mentha), melisa (Melissa), čiobrelis (Thymus), 

raudonėlis (Origanum), vaistinis kietis - peletrūnas (Artemisia dracunculus), vaistinis 
šalavijas (salvia officinalis), Kalninis dašis (Saturea montana) 

• Valgomos gėlės: Medetka (Calendula officinalis), Viendienė 
(Hemerocallis specines), nasturtos (Nasturtium) it t.t 
 
 

Mažoji Architektūra 
Lempos, šiukšliadėžės, tvorelės, suoliukai, tilteliai - nuosaikaus stiliaus, derinčio prie 

senamiesčio aplinkos. Padidinti šiuolaikiniai ‚baldai‘ leistų ir suaugusiems pasijusti vaikais... 
Medžiagiškumas – medis, metalas. 

 
Apšvietimas 

Dekoratyvinis apšvietimas naktimis pabrėžia šlaitus, medines terasas, o kitas 
apšvietimas- dekoratyvus (naujai formuojamiems šlaitams, terasoms) ir funkcinis -takams. 

 
Dangos 

Takeliai- smulkaus granito atsijos; terasos - medis.Visuomeninė komercinė zona- 
grįsti akmenys. 

 
Kaina 

 
Numatoma apytikslė projekto įgyvendinimo kaina  ~ 3,2 mln. lt 


