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SPRENDŽIAMA PROBLEMATIKA 

 Pagrindinė nagrinėjama problema – ekstensyvus užstatymas, dideli viešųjų erdvių plotai, 

nelogiškas jų scenarijus (dauguma jų „persidengia“, formuodamos ištisas plynes). Taip pat sunkiai 

suprantamas skirtingų aikščių ir kitų viešųjų erdvių naudojimas skirtingiems renginiams, kuomet viena 

ar kelios polifunkciškai naudojamos erdvės patenkintų visus miesto poreikius.  

 

Apytiksliais skaičiavimais apie 35 proc. Istorinio miesto centro yra neužstatyta teritorija. Čia neskaičiuojant pilies 

teritorijos. 

Darbo tikslu laikytume pasiūlymus nuosekliam viešųjų erdvių tankinimui, polifunkciškai naudojamų 

viešųjų erdvių kūrimui, jų apjungimui į vientisą sistemą.  

IDĖJA 

Viešųjų erdvių sistema turi būti traktuojama kaip vientisa viešoji erdvė, sudaryta iš atskirų 

segmentų. Tam yra pasirenkama Vytauto gatvė, kuri laikoma pagrindiniu erdviniu ryšiu ir tuo pačiu  

pagrindine Biržų viešąja erdve. Siekiant sumažinti nenaudojamų parkų ir skverų kiekį, numatoma dalį 

įprastai aikštėse rengiamų renginių iškelti į gatvę (sezoninė prekyba, mugės). Tokiu būdu miesto centre 

būtų suformuotas pėsčiųjų srautas, kuris judėdamas suteiktų viešosioms erdvėms gyvybingumo ir 

užimtumo, o pagrindine miesto aikšte taptų J. Janonio aikštė.



 

Siūloma viešųjų erdvių sistema – viena viešoji erdvė paremta pagrindiniu judėjimo srautu išilgai Vytauto g. 



 

Siūloma viešųjų erdvių sistema – viena viešoji erdvė paremta pagrindiniu judėjimo srautu išilgai Vytauto g. Tankinimo schema 

 



 

Vytauto gatvėje numatomi trys svarbūs vizualiniai akcentai – bažnyčios bokštai (du iš jų esami, vieną numatoma atstatyti). Greta jų formuojamos 

viešosios erdvės. Vytauto g. – Reformatų g. ašis užbaigiama apžvalgos bokštu. 



PILIES SKLYPAS  

Bendruomenės vizija: kultūrinis turizmas, kai kurios miesto šventės. 

Bendruomenės siūlymai: tvarkyti prieigas, išvalyti fosas vandens turizmui 

Sprendimas: siūloma remtis patvirtintu rekonstrukcijos projektu, apimančiu pilies teritorijoje 

buvusių pastatų, taip pat vartų ir prieigų atkūrimą, pilies kiemo – rikiuotės aikštės atkūrimą naikinant 

esamus medžius. Jokių papildomų ryšių, išskyrus esamus patekimus į teritoriją nenumatoma. Bet kokie 

želdynai esantys ant pilies įtvirtinimų ar jų prieigose turėtų būti naikinami. Pilies kiemas natūraliai 

formuoja amfiteatrą, todėl yra tikslinga jame rengti kai kurias miesto šventes, nedidelės apimties 

kamerinės muzikos koncertus. Pilies prieigose, palei Radvilos gatvę esanti automobilių stovėjimo 

aikštelė praplečiama sukuriant papildomas stovėjimo vietas turistiniams autobusams ir automobiliams. 

 

PLIAŽAS IR PAKRANTĖ 

Bendruomenės vizija: vandens pramogos. 

Bendruomenės siūlymai: valčių prieplaukos su nuoma, automobilių aikštelė, valčių nuleidimas 

iš Radvilų g., visa pliažo infrastruktūra, gerbūvis (suoliukai, takeliai ir pan.), kelios žaidimų aikštelės. 

Sprendimas: pliažas tvarkomas kompleksiškai, kartu su visa pakrante iki Radvilų g. ir skveru už 

Evangelikų Reformatų bažnyčios. Pliažo zona traktuojama kaip krantinės dalis ir veikia kompleksiškai 

kartu su valčių prieplauka ir nuomos punktu bei valčių nuleidimo vieta Radvilų g. pabaigoje. Ši erdvė 

formuojama kaip fonas pilies teritorijai, todėl tūrinė invazija į vizualų foną yra minimali. Pliažo 

teritorijoje siūloma įrengti persirengimo kabinas, sutvarkyti esamas vaikų žaidimų aikšteles ir esamą 

WC.  

Radvilų g. pabaigoje formuojamas transporto mazgas – automobilių stovėjimo aikštelė, valčių 

nuleidimo rampa. Greta siūloma įrengti buriavimo klubą valčių ir dviračių nuomos punktą, viešojo WC 

patalpas, informacijos centrą. Iš valčių prieplaukos numatomas pramoginis maršrutas į Meilės salą. 

Pakrantės zona tęsiama palei Evangelikų Reformatų bažnyčią, naujai kuriamą Reformatų parką, 

užbaigiama pėsčiųjų/dviračių tiltu, jungiančiu Reformatų ir Latvygalos gatves. Greta Evangelikų 

Reformatų bažnyčios eksponuojamas inkaras, planuojama skautų erdvė. Krantinėje numatomi dviračių 

ir pėsčiųjų takai, suoliukai, lauko apšvietimas. 

 

SKLYPAS APLINK EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIĄ 

 Bendruomenės vizija: Rami poilsio erdvė, kamerinė erdvė, apžvalga piliai, jungtis su pilimi. 

 Bendruomenės siūlymai: tiltas/lieptas, atraminės sienelės, sutvarkymas, Radvilos skulptūra. 



 Sprendimas: Sklypai aplink Evangelikų Reformatų bažnyčią formuojami trijų paskirčių. Sklypas 

pietinėje dalyje, taip vadinamas Reformatų skveras formuojamas dalinai užstatant dabar neužstatytą 

teritoriją gyvenamųjų namų kvartalais. Svarbus aspektas šiame etape yra vizualinė ašis nuo Vytauto g. 

iki Evangelikų Reformatų bažnyčios bokšto, kurios neturėtų užstoti naujai formuojamas užstatymas. 

Atsiradusiame trikampio formos skvere prieš bažnyčią siūloma statyti paminklą miesto įkūrėjui Radvilai, 

formuoti žaliąsias erdves, dalinai parkuoti automobilius. 

 Sklypas tarp Evangelikų Reformatų bažnyčios ir pakrantės esanti žalia erdvė skiriama rekreacijai. 

Teritorijoje tarp Evangelikų Reformatų bažnyčios ir naujai planuojamo pėsčiųjų tilto planuojamas 

Reformatų parkas. Parko zona skirstoma išilgai pėsčiųjų tako, jungiančio pėsčiųjų tiltą ir Reformatų 

gatvę. Teritorijoje numatoma aktyvi laisvalaikio praleidimo zona – riedlenčių parkas, vaikų žaidimų 

aikštelės,  treniruokliai. Parko akcentu, o taip pat užbaigti vizualinę ašį nuo Vytauto g. turėtų siūlomas 

apžvalgos bokštas, kuris tuo pačiu būtų tiek funkcinis, tiek vizualinis traukos objektas. 

 

JULIAUS JANONIO AIKŠTĖ 

 Bendruomenės vizija: bendra miestiečių susibūrimo vieta, įprasminta kamerinė erdvė šeimai. 

Lengvai matoma ir prieinama. 

 Bendruomenės siūlymai: Pertvarkyti, vizualiai sumažinti erdvę, spręsti naują (istorinį) 

užstatymą palei Basanavičiaus gatvę, gali atsirasti nauji elementai (žaidimų aikštelė). Vieta paminklui. 

Parkingas. Suolai, žaidimų aikštelės. Pažymėti/atstatyti bažnyčią. 

 Sprendimas: Janonio aikštė formuojama kaip nauja, pagrindinė miesto aikštė. Vienas iš 

pagrindinių uždavinių – suteikti aikštei vizualinį identitetą, suteikti jai siluetą, kontūrą, kuris būtų 

matomas ne tik plane, bet jaučiamas vizualiai. Siekiant įrėminti aikštės kontūrą siūloma tankinti 

užstatymą jos prieigose – Vilniaus ir J. Basanavičiaus gatvėse. Kadangi dabar aikštės yra suvokiama kaip 

bendra erdvė kartu su tankiai apželdintu skveru, siūlome juos atskirti. Aikštės ribas griežtai apibrėžti 

mažosios architektūros elementais ir apželdinimu, tuomet aikštės akcentu taptų paminklas J. Janoniui. 

Apželdintą skverą vizualiai jungti su kitoje gatvės pusėje esančiomis karių kapinėmis – formuoti žaliąją 

zoną. Skvere numatyta galimybė atstatyti buvusią bažnyčią, bet skveras gali funkcionuoti ir be 

bažnyčios. Ant J. Janonio/Vilniaus g. kampo numatyta vieta S. Dagilio skulptūrai. 

 

TIŠKEVIČIAUS AIKŠTĖ 

Bendruomenės vizija: miesto švenčių erdvė, fonas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai. 

 Bendruomenės siūlymai: skaidyti zonomis, sutvarkyti aplinką, numatyti galimybę užstatyti. 

 Sprendimas: Aikštę greta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios siūloma iš dalies užstatyti gyvenamosios 

ir komercinės paskirties pastatais. Siekiama, kad aikštė įgautų aiškesnį kontūrą, taptu jaukesnė ir 

lengviau suvokiama. Numatant, kad J. Janonio aikštėje gali vykti dauguma miesto švenčių, esamo dydžio 



aikštė miestui tampa nereikalinga. Siūlome suteikti jai mažesnį vaidmenį, naudoti kaip skverą 

Tiškevičiaus paminklui.   

 

SKLYPAS ŽVEJŲ GATVĖJE 

 Bendruomenės vizija: Rami poilsio erdvė, kamerinė erdvė, apžvalga piliai, jungtis su pilimi. 

Bendruomenės siūlymai: sutvarkymas, keltas arba tiltelis. 

 Sprendimas: Aktyvios rekreacijos erdvė miestiečiams, visa krantinė tvarkoma lokaliai, įrengiami 

pėsčiųjų ir dviračių takai palei pakrantę. Esami želdynai tvarkomi, retinami ir grupuojami, formuojant 

viešas pasisedėjimo vietas. Sklype numatoma aktyvaus poilsio zona su viešu sporto inventoriumi, vaikų 

žaidimų aikštelės bei pasyvi erdvė – terasuota pieva, kuri gali būti naudojama tiek aktyviam poilsiui, tiek 

specifiniams renginiams (pavyzdžiui Joninėms, folklorinių ansamblių susibūrimams). Sklypas turi aktyvų 

vizualinį ryšį su pilies prieigomis, todėl siūloma įrengti pramoginį keltą per Agluonos upę, apjungiantį 

šias erdves. Ryšys tarp šių teritorijų išplėstų Žvejų g. sklypo teritorijos patrauklumą (prijungtų jį prie 

miesto centro), tuo pačiu suteiktų polifunkciškumo ir pilies teritorijai, atvertų ją lankytojams greta 

vykstančių renginių metu. Numatomas epizodinis privažiavimas prie kelto (gali būti dubliuojamas su 

pėsčiųjų taku). Žvejų g. sklypo prieplauka medinė, terasuota. Pilies teritorijos prieplaukoje siūloma 

įrengti restoraną su svečių namais. 

 

 


