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KONKURSAS „PANEVĖŽIO MIESTO SENVAGĖS IR SKAISTAKALNIO PARKŲ SU 

PRIEIGOMIS KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“ 
  

Panevėžio miesto Senvagės ir Skaistakalnio parkų su prieigomis kompleksinio sutvarkymo atviro 

projekto konkurso pagrindinis tikslas – originali architektūrinė urbanistinė koncepcija, kurios pagrindu 

bus planuojamos tam tikros teritorijos. Planuojamos (t. y. renkamos geriausios architektūrinės koncepcijos) 

teritorijos plotas yra apie 42 ha ploto ( 1 schema). Projektas apima šias zonas: 1) Senvagės parkas (apie 10 

ha ploto); 2) Skaistakalnio parkas (apie 32 ha ploto su J. Čerkeso-Besparnio sodyba); 3) J. Čerkeso –

Besparnio sodyba (1,23 ha ploto Skaistakalnio parke). 

Atviro projekto konkurso dalis – architektūrinė koncepcija rengiama visai teritorijai bendrai, 

vėliau techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra ir statybą leidžiantys dokumentai bus rengiami ir 

išduodami atskirai 3 objektams (aukščiau išvardintiems). 

Ištrauka iš konkurso sąlygų 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Projekto metu prašoma išnagrinėti teritoriją dar plačiau, t. y. apimant apie 130 ha ploto Panevėžio 
miesto centrinės dalies kontekste (žiūrėti 1 schemą). Konkurso sąlygose akcentuojamas 
reikalavimas „projektuojant atsižvelgti į labai svarbias šiai teritorijai kaimynines erdves ir 
sukurti bendrą vientisą koncepciją“. 
 
 

 
 

Nagrinėjamos teritorijos ribų schema (Senvagės  teritorijos ir Skaistakalnio parko su prieigomis sutvarkymas). 
 

 
Tokia užduoties formuluotė reiškia, kad svarbi architektūrinė-urbanistinė idėja, kuri susietų šias 
teritorijas į sklandžią urbanistinę struktūrą. Akivaizdus poreikis tobulinti Panevėžio miesto centrinės 
dalies erdves, jų struktūrą (erdvių tipus ir jų derinius) ir kompoziciją. Būtina sukurti architektūrinę–
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urbanistinę Panevėžio miesto centrinės dalies erdvinę-urbanistinę koncepciją. Todėl projektiniame 
pasiūlyme didesnis dėmesys skiriamas erdvinėms dimensijoms, nekomentuojant komunalinių-
ūkinių aspektų (dangos, aplinkos dizaino elementai ir t.t.).  
 
METODIKA 
 
Projekto konkurso pagrindinis tikslas – originali architektūrinė urbanistinė koncepcija, Todėl 
projekto autorių nuomone, netikslinga miesto centrinės dalies erdvinio formavimo uždavinį 
supaprastinti iki želdynų, parko tipo takelių, aplinkos dizaino elementų projektavimo.  

 
 

 
 

Landšafto (kraštovaizdžio) architektūros pavyzdys. Autorių nuomone šis kelias netinkamas, norint atsakyti į 
konkurso sąlygose iškeltus tikslus ir uždavinius. Projekte minimaliai rodomi gerbūvio elementai.  

 
 
 
PROJEKTO RENGIMO PRINCIPAI. 
Sprendinių idėja. Parkų teritorijos sutvarkymo sprendiniai. 

 
Konkursinis projektas rengiamas, prisilaikant nuostatos, kad Panevėžio miesto centrinėje dalyje turi 
būti nagrinėjama urbanistinė-erdvinė struktūrą ir ją sudarantys elementai (urbanistinės erdvės, 
erdves formuojantis užstatymas, kvartalai, gamtiniai elementai ir tr.t.), bet ne gamtinis karkasas, 
kuriam galioja ekosistemos kriterijai Todėl konkursiniame projekte išskiriami šie erdvių tipai: 
 

1. Senvagė tai - Panevėžio miesto dalis, esanti kairiajame Nevėžio krante, prie upės senvagės. 
Įrengtas dekoratyvinių skulptūrų skveras, bet kitų miesto centro funkcijų nedaug. Jai didelę 
įtaką turi gretimybės, pvz., J.Miltinio teatro pastatas.  
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2. Skastakalnio parkas. Tai ne miško tipo parkas, bet sukultūrinta (prof. J.Bučo terminas) 
gausiai apželdinta bendro naudojimo zona. Jame galimos miesto funkcijos (komercinės ir 
visuomeninės paskirties). Skaistakalnio parkas su prieigomis sudaro apie 32 ha. Tai istorinis 
parkas, vertingas miestui želdynas, esantis svarbioje miesto vietoje, labiau nuošalus nuo 
aktyvaus miesto centro. Tai seniausias parkas mieste. Parkas yra reikšmingas ir įdomus 
dendrologiniu požiūriu: čia auga maumedžiai, juodosios ir veimutinės pušys, glaustašakiai 
bei raudonieji ąžuolai, sidabriniai klevai, baltieji gluosniai.  

3. Juozo Čerkeso-Besparnio sodyba (Skaistakalnio parke), vadinama Pragiedrulių sodyba, 
žinoma kaip Panevėžio inteligentų susibūrimo vieta. Memorialinės sodybos atvejis, gana 
plačiai paplitęs Lietuvoje (pvz., Č.Miločo sodyba Šeteniuose ir pan.). Sodyba turi savo 
erdvinę struktūrą, nesusijusią su Skaistakalnio ir centrinės dalies erdvine struktūra. Tai 
dvarelio tipo gyvenamasis namas, statytas 1926 m.  

 
 

 
 

Projektinis pasiūlymas konkurso sąlygose nurodytoje teritorijoje (raudona punktyrinė linija) 
 

 
Konkursiname projekte numatomi etapai atskirai Skaistakalnio, Senvagės parkui ir atskirai J. 
Čerkeso – Besparnio sodybai, bet sprendiniai pateikiami viename brėžinyje (M1:1000), nes svarbu 
parodyti gretimybes.  
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Struktūrinio branduolio erdvinė organizacija. 
 
Senvagė traktuojama kaip miesto centrinės dalies erdvinės sistemos dalis. Siūloma vystyti tam tikrus mazgus, kurių 
erdvinės kompozicijos idėja turi būti parengta/sukurta sekančiuose etapuose. Siūloma organizuoti struktūrines-
urbanistines jungtis (tiltus) tarp Nevėžio ir Senvagės krantų.  
 

 
 

 
 
Panevėžio m. centrinės dalies erdvinė struktūra (esama 
padėtis). Erdvių tipai neidentifikuoti, todėl neaiškūs 
erdvių formavimo principai (erdvės konfigūracija 
plane, proporcijos, formantai ir pan.). 

 

 
Pagrindinės Respublikos gatvės ir Senvagės erdvinio 

formavimo pasiūlymai.  

 
Nevėžio upės pakrantės ir Senvagė traktuojamos kaip miesto centrinės dalies urbanistinė erdvė su 
gamtiniais elementais. Tai sudaro galimybes organizuoti centro funkcijas, intensyvinant kvartalinį 
perimetrą nuo upės pusės. 
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Siūloma sukurti struktūrinių-urbanistinių jungčių tarp vakarinės ir rytinės dalies sistemą.  

Formuojamas struktūrinis branduolys, kurio pagrindinė erdvinė ašis – Nevėžio upė ir Senvagė. 
 

 
Struktūriniame branduolyje akcentuojami keli mazgai, kuriuos numatoma detalizuoti. Jie daro 
didelę įtaką ne tik bendram erdviniam karkasui, bet takų sistemai, landšafto (želdynų architektūrai) 
ir t.t.  

 
 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 
Detalizuojamų mazgų (architektūrinių-urbanistinių kompleksų) schema: 

 
1 – Senvagės pietinė dalis. Didelę reikšmę turi J.Miltinio pastatas (ypač „scenos dėže“). 2 – Urbanistinė-
erdvinė jungtis, įrengiant naujus tiltus. 3 – Architektūrinis-urbanistinis kompleksas prie Bendruomenių rūmų.  

 
 

 
SENVAGĖ 

 
Senvagę projekto autoriai traktuoja kaip miesto centrinės dalies erdinės struktūros dalį, bet ne kaip 
gamtinio karkaso dalį. Tai reiškia, kad labai svarbu erdvių tipai ir erdviniai formantai. Tik taip 
Senvagė bus aktyvus miesto struktūros elementas.  
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Šiaurinė aikštės dalis dalinama į dvi smulkesnes, akcentuojant „kurdonero“ tipo erdvę prie teatro ir atveriant 
vizualinį ryšį su Senvage. Teatro prieigos turi vizualinį ryšį su viešbučiu, paminklu kunigaikščiui Aleksandrui ir 
Senvage. 
Kurdonerinė erdvė prie J.Miltinio pastato pratęsiama iki Senvagės ir Nevėžio upės (pro paminklą kunigaikščiui 
Aleksandrui). Galima formuoti praėjimą virš gatvės. Formuojamas nominalių erdvių kompleksas, kuris tampa 
„jungtuku“ tarp Senvagės ir Laisvės aikštės. Didelis dėmesys skiriamas teatro pastatui, nes jis traktuojamas kaip 
visos kompozicijos centrinis objektas. 

 
 

 

 
 

Kvartalų prie Senvagės ir gretimybių urbanistinio formavimo projektinis pasiūlymas. Nauji sklypai 
neformuojami. Pagrindinis dėmesys kultūrinėms-visuomeninėms funkcijoms (teatro pastato plėtra, amfiteatras 

šlaite ir t.t.) 
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Pagrindinė idėja – „užaktyvinti“ kvartalų prie Senvagės perimetrą, įrengiant kultųrinės-komercinės 
paskirties funkcijas.  
 
Pagal šią koncepciją itin didelis vaidmuo numatomas J.Miltinio teatro pastatui. Architekto 
A.Mikėno suprojektuotas J.Miltinio teatro pastatas vertinamas nevienareikšmiškai. Iš vienos pusės, 
daugelis specialistų (ypač paveldosaugininkų) kritikuoja pastato urbanistinio komponavimo 
principą (nesilaikoma istoriškai susiklosčiusios užstatymo linijos, per didelis aukštingumas ir pan.). 
Iš kitos pusės, pripažįstama itin didelė J.Miltinio teatro (kaip reiškinio) kultūrinė vertė. Konkursinio 
projekto autoriai siūlo šį prieštaravimą spręsti šiais principais: 
 

1. Šiaurinę Laisvės aikštės dalį, t.y. teritoriją tarp viešbučio ?Nevėžis“ ir teatro pastato 
traktuoti kaip atskirą nominalią erdvę.  

 
 

 
 

Siūlomas požeminis parkingas, numatant ateityje 
sujungti su teatro vestibiuline zona.  

 

 

 
 

Aikštės šiaurinės dalies urbanistinio formavimo 
pasiūlymas 

 
2. Ant teatro pastato „scenos dėžės“ sukonstruoti regyklą-apžvalgos aikštelę, kurią 

vainikuotų metafora „M“, primenanti karūną. Ši didžioji abėcėlės raidė simbolizuoja 
J.Miltinį ir jo milžinišką indėlį į Lietuvos kultūrą.  

 

 

 
Improvizacija „M“ 

raidės ir karūnos tema 
 

MILTINIS 
MEISTRAS 

MENAS 
 

 

 
 

 
Miesto centrinėje dalyje siūloma skirti daugiau dėmesio kultūros objektams. Tam tikslui panaudoti 
menininkų (susijusių su Panevėžiu) kūrybos elementus arba akcentuoti vietas, kuriose jie dirbo. 
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Konkursiniame projekte siūloma akcentuoti du menininkus – Teatro režisierių J.Miltinį, dailininką 
S.Eidrigevičių, , nors žymių menininkų, susijusių su Panevėžiu yra ir daugiau (pvz., fotografas 
A.Aleksandravičius, dailininkas S.Petrauskas, aktorius D.Banionis, aktorius Br.Babkauskas, 
skulptorius A.Vytėnas ir t.t.).  
 
S.EIDRIGEVIČIAUS GALERIJA IR STASIO TILTAS 
 
„Garso“ kinoteatro pastatą numatoma skirti S.Eidrigevičiaus paveikslų galerijai, todėl siūloma tam 
tikra improvizacija S.Eidrigevičiaus kūrybos tema. Sekančiame etape būtinas atskiras 
architektūrinis konkursas. Siūloma toliau plėtoti skulptūrų parko idėją Senvagėje. Skulptūrų parke 
gali būti įkomponuotos S.Eidrigevičiaus skulptūrinės kompozicijos (kaukės ir pan.).  
 
 

 
 

„Garso“ kinoteatro pastato pritaikymas S.Eidrigevičiaus paveikslų galerijai su tiltu,  
kurį numatoma pavadinti Stasio tiltu 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Kadangi S.Eidrigevičius mėgsta piešinius ant sienų atvirose miestų erdvėse (pvz., piešiniai Vilniaus 
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Šiuolaikinio meno centre) siūloma „Garso“ kinoteatrą išmarginti išmarginti šio menininko piešiniais 
ant pagrindinių fasadų. Senvagėje toliau puoselėti idėją įkurti skulptūrų parką.  

 
 

 

 

 
` 

Pirmame etape siūloma sukurti tapybos pano ant Pastato panašiai kaip ant NDG pastato Vilniuje (nuotrauka 
kairėje). Sekančiame etape atliekama pastato rekonstrukcija su priestatu.  

 
 

BENDRUOMENIŲ RŪMAI IR GRETIMYBĖS  
 
Ši nagrinėjamos teritorijos dalis formaliai nėra konkursinio projekto objektas, bet autoriai pateikia 
principinį šios miesto dalies erdvinį modelį, nes tai yra bendros sistemos dalis. Siūloma įrengti dar 
vieną urbanistinę jungtį su kita Nevėžio upės puse.  

 
 

 
 

Nors formaliai Bendruomenių rūmų kompleksas nepatenka į projektuojamą teritoriją, bet jis yra svarbus elementas 
bendroje miesto centrinės dalies urbanistinėje erdvinėje struktūroje. Siūlomas naujas tiltas per Nevėžio upę.  
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SKAISTAKALNIO PARKAS 
 
Tai miško tipo parkas, kuriame yra memorialinė J. Čerkeso – Besparnio sodyba. Konkursiniame 
projekte siūloma Skaistakalnio parką tvarkytu pagal šiuos principus: 
 

1. Parką padaryti kuo labiau prieinamu žmonėms. Tam reikia išplėtoti urbanistines jungtis su 
gretimomis teritorijomis, tam tikrose vietose įrengti tiltus per Nevėžio upę ir pan.  

2. J. Čerkeso – Besparnio sodybą traktuoti kaip centrinį parko kompozicijos elementą. Tam 
reikia tinkamai organizuoti parko takų, privažiavimų ir dviračių takų sistemą.  

 
J. ČERKESO – BESPARNIO SODYBA 
 
Tai yra memorialinės sodybos atvejis, kurias Lietuvoje yra gana paplitęs (poeto Č.Milošo sodyba 
Šeteniuose1, rašytojo T.Mano namas-muziejus2 Nidoje, rašytojo J.Grušo namas Kaune Žaliakalnyje, 
poeto Z.Gėlės-Gaidamavičiaus sodyba Naisiuose3, vyskupo M.Valančiaus sodyba Nasrėnuose4 ir 
t.t.). Ši praktika labai pasiteisino, todėl siūloma šiai sodybai suteikti nedidelio kultūros centro 
statusą.  
 
 

 
 

J. Čerkeso – Besparnio sodybos (sklypo) plano schema su prieigomis.  
 

 
 
Pagrindinį pastatą siūloma atstatyti maksimaliai išlaikant autentišką išvaizdą, medžiagiškumą ir t.t.  

                                                           
1 1999 m. birželio 12 d. ant Nevėžio upės šlaito, buvusio dvaro svirno vietoje, įkurtas rašytojo Česlavo Milošo 
kultūros centras. Jame vyksta literatūros vakarai, susitikimai, konferencijos, veikia Česlavui Milošui skirta 
ekspozicija. Centrą supa parkas, kuriame stovi koplytstulpiai ir skulptūros, skirtos Šeteniams ir juose gimusiam 
Česlavui Milošui. Šetenius Č. Milošas aprašė romane „Isos slėnis“. 
2 Jame veikia VšĮ Thomo Manno kultūros centras, aktyviai bendradarbiaujantis su KU.  
3 Sodyboje, kurioje 1884 m. gimė poetas Zigmas Gaidamavičius-Gėlė, 1948 m. įkurtas Šiaulių rajono literatūros 
muziejus. Dviejose ekspozicijos salėse ir fonduose saugoma ir kaupiama medžiaga apie 78 praeities ir dabarties 
rašytojus, literatus ir kalbininkus. Yra Z. Gėlės premijos laureatų ekspozicija. Antrame muziejaus aukšte 
eksponuojama unikali medalių, skirtų Lietuvos ir užsienio šalių rašytojams, kultūros veikėjams, kolekcija.  
4 Nuo 1994 m. kasmet antrąjį gegužės šeštadienį M. Valančiaus muziejuje vyksta tradicinės moksleivių 
M.Valančiaus raštų meninio skaitymo šventės 
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J. Čerkeso – Besparnio sodybos pagrindinio pastato fasadai 
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Pagrindinio pastato funkcinė schema (I ir II aukšto plano schema) 

 
 
 
PROJEKTUOJAMI BENDRIEJI RODIKLIAI (KIEKVIENAM SKLYPUI ATSKIRAI) 
 

1. Erdvių formavimo sprendinių pagrindimas 
 

• Senvagė – aktyvus miesto centrinės dalies urbanistinės struktūros elementas. Pagrindinė erdvinė 
koncepcija – aiški gretimybių architektūrinė-urbanistinė koncepcija (pvz., J.Miltinio teatras ir 
pan.).  

• Skaistakalnis – sukultūrintas miško tipo parkas, kuriame numatomos kai kurios miesto centro 
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funkcijos (kultūra, edukacija ir t.t.). Skaistakalnio parkui reikalingas atskiras 
landšafto/dendrologijos projektas.  

• J.Čerkeso-Besparnio sodybai siūloma suteikti kultūros centro statusą. Tai atskiras 
architektūrinis kompleksas, iš esmės nesusijęs su miesto erdvine struktūra. Tai parko dalis. 
Pastaų kompleksas formuojamas, prilaikant autentiškumo principų.  
 

2. Landšafto sprendinių akcentai; 
 

• Senvagė – maksimaliai išlaikomas gamtinių elementų kiekis. Didelis dėmesys skiriamas kvartalų 
perimetrui (nuo Senvagės pusės). Vakarinėje šlaito pusėje siūloma įrengti amfiteatrą. Taip pat 
numatomi antropogeniniai elementai – tiltai, pandusai.  

• Skaistakalnio parkas yra reikšmingas ir įdomus dendrologiniu požiūriu: čia auga maumedžiai, 
juodosios ir veimutinės pušys, glaustašakiai bei raudonieji ąžuolai, sidabriniai klevai, baltieji 
gluosniai. Reikalingas atskiras aukštos profesinės kompetencijos dendrologo parengtas projektas. 
Parko kompozicija pagrįsta angliško parko formavimo principais su prancūziško parko 
elementais prie J.Čerkeso-Besparnio sodybos, kurioje aiškiai išreikšta kompozicinė ašis šiaurė-
pietūs.  

• J.Čerkeso-Besparnio sodyba formuojama išnaudojant reljefą, ant kurio projektuojamas 
nedidelis amfiteatras (šiaurinėje sklypo dalyje ant atstatomų pastatų). Pagal galimybes siūloma 
išlaikyti autentišką sodybos takų sistemą. Taip pat siūloma atstatyti aplinkos dizaino elementus 
autentiškose vietose (suoliukai, skulptūra ir pan.). Sodybos teritorijoje didelį dėmesį skirti 
J.Čerkeso-Besparnio pasodintam sodui.  

 
3. Mažosios architektūros sprendinių koncepcija 
 

• Senvagėje siūloma toliau plėtoti skulptūrų parką. Itin didelį dėmesį siūloma skirti naujų tiltų 
dizainui (tiltą siūloma pavadinti Stasio Eidrigevičiaus vardu).  

• Skaistakalnio parke mažosios architektūros sprendiniai konstruojami šiuolaikinio universalaus 
dizaino principais.  

• J.Čerkeso-Besparnio sodyboje siūloma atstatyti autentiškus mažosios architektūros elementus 
autentiškose vietose.  

 
4. Parkų pritaikymas miestiečių ir svečių reikmėms. Susisiekimo sistemų organizavimo 

sprendiniai (parkingai, pėsčiųjų ir dviračių takai).  
 

• Senvagė lengvai pasiekiama iš įvairių pusių, įrengus papildomas urbanistines jungtis (tiltus) su 
rytine dalimi. Prieigose įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės. Laisvės aikštės šiaurinėje 
dalyje įrengiamas požeminis parkingas, iš kurio ateityje įmanoma įrengti patekimus į teatro 
vestibiulinę zoną. Numatoma įrengti kavinių ir kitų kultūrinės paskirties objektų, kurių šiuo metu 
nėra.  

• Skaistakalnis. Tobulinama takų sistema. Pagrindinis principas - parko takų sistema turi būti 
suderinta su miesto gatvių tinklu bei dviračių takų bei pėsčiųjų takų sistema. Prie pagrindinių 
įėjimų į parką numatomos automobilių stovėjimo aikštelės.  

• J.Čerkeso-Besparnio sodyba. Numatomi įėjimai į sodybą autentiškose vietose. Sodybos takų 
sistema sklandžiai pereina į parko takų sistemą. Prie sodybos įmanoma privažiuoti.  
 

5. Teritorijoje diegiamos technologijos, jų eksploatacija 
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• Senvagės akvatorijoje siūloma įrengti fontanus, kurie būtų valdomi iš atskiro valdymo punkto 
(kartu su apšvietimu). Masinio susirinkimo vietose (pvz., amfiteatre) siūloma įrengti 
šiuolaikiškas garso reguliavimo sistemas, kad būtų galima rengti koncertus ir t.t.  

• Skaistakalnio parke siūloma šiuolaikinėmis technologijomis įrengti vasaros estradą.  
• J.Čerkeso-Besparnio memorialinėje sodyba diegiamos šiuolaikinės muziejaus ekspozicijų 
įrengimo technologijos. Įranga naudojasi ir prižiūri muziejaus darbuotojai.  

 
6. Projekto įgyvendinimo etapais pasiūlymas 
 

• Senvagė. I etapas – įrengiamos jungtys/tiltai; II etapas – formuojami kvartalų perimetrai; III 
etapas - tvarkomi šlaitai ir kiti gerbūvio elementai. 

• Skaistakalnis. I –etapas – įrengiami objektai parke (J.Čerkeso-Besparnio sodyba, vasaros 
estrada ir t.t.); II etapas – tvarkomos dangos ir kita įranga. 

• J.Čerkeso-Besparnio sodyba. I etapas – rekonstruojami pastatai; II etapas – amfiteatro 
įrengimas; III etapas – sodybos gerbūvio tvarkymas.  
 
 

J.ČERKESO – BESPARNIO SODYBOS PASTATŲ RODIKLIAI 
 

01 – Čerkeso namas. Užstatytas plotas: 216,0 m². Bendras plotas: 195,5 m². 
 
02 – Namas 2 (Šalia kavinės). Užstatytas plotas: 225,0 m². Bendras plotas: 1a+cok.a = 245,0 + 
313,0= 558, 0 m². 
 
03 – Namas 3 (arčiau Čerkeso namo). Užstatytas plotas: 296,0 m². Bendras plotas: 1a+cok.a = 
180,5+252,5= 433,0 m².  
 
04 – Kavinė. Užstatytas plotas: 67,0 m². Bendras plotas: 1a = 52,0 m².  
 
Bendras statiniais užstatytas plotas: 804,0 m². Bendras plotas: 1238,5 m² 


