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Panevėžys – vienas didžiųjų Lietuvos miestų, gamtine aplinka ir kultūros paveldu traukiantis 

lankytojus. Vandens ir gamtinių struktūrų buvimas pačiame miesto centre yra didelis 

Panevėžio privalumas, todėl atnaujinant pagrindines miesto žaliąsias erdvės siūlome 

atgręžti miestą į Nevėžio upę, kurti takus, krantines ir poilsio vietas, kuriose miestiečiai 

galėtų leisti laiką stebėdami ir pajausdami vandenį bei žalią gamtinę aplinką. 

 

 

Projekte „Nevėžio slėnis“ siūlome: 

 

- Pėsčiųjų bei dviračių takais apjungti pagrindinius miesto parkus į vientisą sistemą bei užtikrinti 

jų pasiekiamumą iš aplinkinių miesto dalių. Siūlome projektuoti naują dviračių taką, einantį 

palei Nevėžį ir apjungiantį visas Panevėžio žaliąsias erdves: Ekrano marias ir prie jų 

planuojamą sporto zoną, Skaistakalnio parką, Senvagės parką, Nevėžio vingius ir krantines iki 

Kultūros ir poilsio parko.   

 

- Senvagės parke kurti pagrindinį traukos objektą, pėsčiųjų taką, žiedu apjuosiantį vandenį. 

Takas apjungtų pagrindinį patekimą į Senvagės parką iš Laisvės aikštės, žemutines Senvagės 

krantines bei viršutines terasas prie konservų fabriko ar Kranto gatvės. Panevėžiui būdingų 

molinių plytų takas siaurėtų, platėtų ar terasuotųsi sukurdamas vietas atsisėsti ir pailsėti. 

 

- Skaistakalnio parke siūlome išlaikyti natūralų, gamtinį miško charakterį ir aktyvias poilsio 

zonas koncentruoti dvejose zonose. Pirmoji tai atvira pieva bei prie jos pamiškėje įrengtos 

žaidimų aikštelės. Antroji – prie Žagienio upelio tvenkinukų ir J. Čerkeso-Besparnio sodybos 

naujo priestato. 

 

- J. Čerkeso-Besparnio sodyboje siūlome įrengti kultūrinę miestiečių erdvę, kuri taptų nauju 

traukos objektu Skaistakalnio parke. Senieji sodybos pastatai rekonstruojami, naujos patalpos 

yra kuriamos priestate prie vandens, išnaudojant parko reljefo skirtumą. 

 

- Sukurti kokybišką ir efektyvią takų infrastruktūrą, apšvietimą parkuose, suolelius ir mažąją 

architektūrą, išvalyti esamus bei kurti naujus želdinius.  
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VIENTISA MIESTO ŽELDYNŲ IR KRANTINIŲ SISTEMA 

 

Dviračių takas – darnaus judumo skatinimas 

Nagrinėjama projekto teritorija yra išsidėsčiusi centrinėje miesto dalyje,  istorinėje Panevėžio 

miesto vietoje, gamtinėje aplinkoje tarp Nevėžio upės kilpų. Naujų takų struktūra turi apjungti 

šias žaliąsias erdves į vientisą tinklą, sujungti jas su aplinkiniais kvartalais bei visomis miesto 

dalimis.  Vientisa viešųjų erdvių ir traukos objektų sistema skatins miestiečius daugiau judėti, 

didins centrinės miesto dalies pasiekiamumą bei viso miesto patrauklumą ir patogumą.   

Visos pagrindinės Panevėžio žaliosios erdvės yra išsidėsčiusius palei Nevėžio upę – Nevėžio 

slėnyje. Todėl žaliąsias, rekreacines miesto erdves siūlome apjungti rekreacine ašimi – 

dviračių ir pėsčiųjų taku pelei upę, kuris prasidėtų prie Ekrano marių – pagrindinio rekreacinio 

miesto vandens telkinio. Dviračių tako viena atšaka vestų iki dabar esamo pliažo, kita atšaka 

jungtų su pietinėje marių dalyje planuojama aktyvaus poilsio, sporto ir laisvalaikio zona. Iš čia 

takas vingiuotų palei Nevėžį per Skaistakalnio parką, jo pievą tvenkinukus, pietine dalimi palei 

upę iki J.Basanavičiaus gatvės, toliau iki Senvagės parko, Bendruomenių rūmų skvero, ir palei 

upę iki pat Kultūros ir poilsio parko. Dviračių takas nuo Ekrano marių bei Kultūros ir poilsio 

parko galėtų tęstis iki Panevėžio rajone esančių kultūrinių ir kraštovaizdinių traukos objektų. 

Dviračių tako atšakos jungtųsi su kitomis miesto viešosiomis erdvėmis (Laisvės aikšte, 

senamiesčio gatvelėmis), autobusų ir traukinių stotimis, pagrindinėmis gatvėmis bei, skatinant 

darnų judėjimą, mieste ateityje plečiamais dviračių takais. Panevėžio miesto struktūra yra 

gana kompaktiška bei išsidėsčiusi lygioje gamtinėje aplinkoje, tad dviračių tinklo plėtra turi būti 

vienas iš tvarios miesto raidos prioritetų. Ištisinis dviračių takas, jungiantis miesto centą ir 

miesto parkus būtų puikus žingsnis šią raidą pradėti.  
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Miesto parkų identitetas ir tarpusavio jungtys 

Prie dviračių tako išsidėstę Senvages ir Skaistakalnio parkai yra skirtingo charakterio. 

Senvagės parkas yra urbanizuotoje miesto dalyje, prie senamiesčio, pagrindinių traukos 

objektų, senosios ir naujosios architektūros pastatų. Todėl atnaujinant parką ir kuriant 

rekreacinį pasivaikščiojimų žiedą, siekiama apjungti tiek miestietišką parko identitetą, tiek 

žaliąjį Senvagės charakterį. Takas atkartoja miestui būdingą medžiagiškumą – plytas, 

apjungia traukos objektus bei apžvalgos aikšteles aukštutinėje terasoje bei natūralias 

krantines ir želdinius apatinėje terasoje.  

Tuo tarpu Skaistakalnio parke, visų pirma, dominuoja gamta. Naujos intervencijos parke yra 

minimalios: žaidimų ir poilsio erdves koncentruojamos dvejose zonose tarp esamų medžių bei 

jau susiformavusiose atvirose pievelėse,  takai kuriami esamų takų pagridnu, J. Čerkeso-

Besparnio sodyba plečiama kuriant naują priestatą pasišiepusį po žeme,  išnaudojant parko 

reljefą ir minimaliai keičiant parko perspektyvas bei vaizdus.  

Abu parkai yra jungiami dviračių taku bei pėsčiųjų jungtimi Nevėžio kilpoje per Maironio taką 

formuojant uždarą pasivaikščiojimų žiedą: Senvagės parkas, pėsčiųjų tiltas per upę iš P.Puzino 

gatvės (S.Neries mėgtas tiltas), A.Jakšto gatvė, A.Jakšto gatvės skveras, Maironio takas, 

Sporto gatvė palei senąsias kapines, atnaujintas tiltas per Nevėžį į Skaistakalnio parką, per 

parką palei upę atgal iki Senvagės. 

Kita itin svarbi parkų jungtis yra J.Basanavičiaus gatvėje prie tilto. Šioje intensyvaus transporto 

vietoje yra įėjimai į abu parkus, kurie dabar yra neaiškūs, nematomi ar sunkiai suvokiami. Nauji 

takai, vientisa dviračių tako danga, pravalyti krūmynai bei naujai formuojami želdiniai, parkų 

nuorodos ir kryptys padės susiorientuoti ir nukreipti pėsčiuosius link Senvagės bei 

Skaistakalnio parkų. Techninio projekto metu bus vertinamas transporto srautų ir pėsčiųjų 

jungčių perorganizavimas ir detalizuojamas. Vėlesniame etape, Senvagės parko prieigose 

siūlome svarstyti įrengti miesto ženklą – orientyrą (landmark) žymintį Panevėžio centrą ir 

parko prieigas.   

 

SENVAGĖS PARKAS 

Senvagės parkas yra viena mėgstamiausių Panevėžiečių viešųjų erdvių mieste. Taku aplink 

senvagę mėgstama pasivaikščioti tiek vasarą, tiek žiemą, prie senvagės atsiveria malonūs 

akiai miesto ir vandens vaizdai.  Tai centrinė miesto dalis, prie pat Laisvės aikštės, 

senamiesčio, atnaujinamo Konservų fabriko. Parkas labai vertingas ir savo gamtine aplinka: 

čia pat vingiuoja Nevėžis, didelis atviras senvagės vandens telkinys, statūs šlaitai, salelė, 

krantinių augmenija, daug ir įvairių vertingų medžių (eglės, pušys, uosiai, klevai, kaštonų, ir 

netgi sakurų). Tačiau labiausiai miestą reprezentuojančią viešąją erdvę reikia atnaujinti: takų 

danga yra nusidėvėjusi, trūksta apšvietimo, suolelių, reikia atnaujinti želdinius, panaikinti 

menkaverčius želdinius, sukurti daugiau funkcijų bei padidinti parko pasiekiamumą, ypač 

neįgaliesiems ir vežimėliams. 

Įvertinę Senvagės parko privalomus ir trūkumus, taip pat parko padėtį mieste, siūlome 

atnaujinti parką išryškinat taip miestiečių mėgstamą vaikščiojimą ratu. Aplink senvagės 

vandens telkinį projektuojame pėsčiųjų taką – žiedą, kursi apjungia įėjimus į parką, traukos 

objektus, naujas ir jau esamas poilsio erdves. 
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Funkcijos ir erdvės, kurias apjungia Senvagės žiedas: 

- Pagrindinis patekimas nuo Laisvės aikštės ir Elektros gatvės – viršutinė apžvalgos 

terasa; 

- Nusileidimai iki vandens – platus lieptas-molas; 

- Terasuotas šlaitas – amfitetaras; 

- Skveras su žaidimų aikštele; 

- Apžvalgos aikštelė tarp senvagės ir Nevėžio upės, prie dviračių tako; 

- Kietos miestietiško charakterio krantinės, ten kur žiedas prieina prie pat vandens; 

- Apželdintos natūralios krantinės, ten kur takas nutolsta nuo vandens; 

- Sala; 

- Pakilimai iki viršutinio šlaito, Kranto gatvės. Viršutinėse žiedo terasose numatomos 

apžvalgos ir poilsio aikštelės, formuojama mini aikštė su lauko kavinėmis.  

- Takas eina viršutine terasa iki galimų lauko kavinių, pastatuose prie Elektros gatvės; 

- Žemutine terasa takas eina tarp vandens ir šlaito. Tai jauki pasibuvimo ir poilsio vieta 

su nuostabiais vaizdais ir jaukiu medžių ir šlaito užnugariu. 

 

Pėsčiųjų takas – žiedas 

Senvagės žiedo dangai siūlome natūralią, ilgaamžę, smulkaus žmogiško mastelio medžiagą ir 

faktūrą – degtas plytas. Panevėžio miesto herbe yra pavaizduotas plytų pastatas, 

atnaujinamas konservų fabrikas yra išraiškingo plytų mūro, J. Čerkeso-Besparnio sodyba yra 

mūrinė.  

Tako plotis keičiasi nuo 2 iki 4 metrų pločio. Išplatėjusiose dalyse formuojami apžvalgos, 

poilsio aikštelės, terasuojami laiptai, vietos atsisėsti. Žiedas tampa ne tik judėjimo erdve, bet 

ir interaktyviu miesto baldu. Išraiškingas, matomas ir atpažįstamas Senvagės žiedas taps 

nauju Panevėžio simboliu, „vizitine kortele“. 

Kiti senvagės pėsčiųjų takai yra trinkelių dangos, dviračių takas- asfalto danga. Takų pločiai 

parenkami užtikrinant visų eismo dalyvių saugumą ir patogumą.  
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Senvagės parko planas 
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Parko įėjimai ir jungtys su aplinka 

Užtikrinti Senvagės pasiekiamumą ir naudojimą yra svarbu sukurti aiškius patekimus į žiedą iš 

aplinkinių miesto dalių. Į Senvagės žiedą yra numatomi šie patekimai: 

- Pagrindinis atėjimas nuo Laisvės aikštės. Tai svarbiausias patekimas į aikštę, tad 

siūlome įvertinti galimybę Elektros gatvės atkarpos dalį ties aikšte traktuoti kaip 

aikštės ir pėsčiųjų prioriteto zoną, t.y. naudoti tokį patį kaip aikštės grindinį, be bortų 

prasitęsiant iki pat pastatų. Automobiliams sumažinti greitį bei įrengti ženklus 

perspėjančius, kad jie kirs pėsčiųjų zoną. Pėsčiųjų zonos danga natūraliai skatins 

vairuotojus būti atidesniais ir sumažinti greitį. Tokia  viešų erdvių organizavimo 

koncepcija yra plačiai paplitusi vidutinio dydžio Europos miestuose. Ji vadinama – 

dalinamasi erdvė (Shared space). Tokia erdvė nedraudžia automobilių eismo, tačiau 

kurai pėsčiųjų prioritetą. 

- Atėjimas į parką iš J.Basanavičiaus gatvės. Tai intensyvus transporto mazgas, su 

viešojo transporto stotele, dideliu pėsčiųjų judėjimu, todėl labai svarbu užtikrinti aiškų 

patekimą iš šios vietos į parką. Tam pasiekti yra perorganizuojami takai, išryškinamas 

pagrindinis takas, performuojamas skvero dizainas nukreipiant pėsčiųjų srautus link 

Senvagės. 

- Apžvalgos aikštelė Kranto gatvėje. Žiedas pakylą iki Kranto gatvės, tad nuo čia galima 

judėti žemyn link vandens; 

- Takelis – laiptai tarp senvagės žiedo, konservų fabriko ir kino teatro „Garsas“; 

- Takas iš P.Puzino gatvės ir nuo pėsčiųjų tilto per upę; 

- Žiedo ir dviračių tako palei upę jungtys. 

 

Želdiniai 

Senvagės parke derinamos rekreacinės ir reprezentacinės funkcijos, želdinių kompozicijomis 

kuriamas klasikinis peizažas. Dabar esantys atviri senvagės krantai želdinami. Akcentuojamas 

sezoniškumas, leidžiantis gėrėtis vietos gamta ištisus metus. Pavasarį ir vasarą žydintys, 

rudenį įvairiomis spalvomis pasipuošiantys medžiai ir krūmai kartu su vandeniu kuria 

įsimintiną ir unikalią senvagės panoramą.   Siūlomos tradicinės lietuviškų parkų augalų rūšys: 

klevai, ievos, gudobelės, dekoratyvinės obelys taip pat alyvos, hamameliai, putinai, taip pat 

pavieniai akcentiniai visžaliai augalai (eglės, kėniai)  Augalų kompozicijos leidžia betarpiškai 

integruoti naują planuojamą taką ir padeda išlaikyti balansą tarp saulėkaitos ir ūksmingų vietų 

kokybiškam pasivaikščiojimui. 

  
Analogai: Stourhead parkas pavasarį, JK Sheffield parkas rudenį, JK 
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SKAISTAKALNIO PARKAS 

Skaistakalnio parkas - tai seniausias ir vienas vaizdingiausių parkų Panevėžyje, įkurtas Nevėžio 

upės vingyje. Parkas mena pagonišką istoriją apie „šventą“ kalną ir ypatingus akmenis upėje, 

buvusių dvarų istoriją su išlikusiais senaisiais medžiais, bei kultūrinio gyvenimo istoriją iki šių 

dienų išlikusioje poeto J. Čerkeso-Besparnio sodyboje bei aplink ją buvusiose istorinėse 

medžių alėjose. Parkas vertingas ne tik istoriniu, bet ir  gamtosauginiu, dendrologiniu požiūriu. 

Čia gausu vertingų medžių, vandens, pakrančių augalų, daug skirtingų kraštovaizdinių erdvių: 

vandens telkiniai, krantinės, atviros pievelės bei uždaros paunksmės.  

Parkas yra vertingas, tačiau miestiečiai juo naudojasi nepakankamai daug. Parką reikia 

atnaujinti: nusidėvėjusi takelių dangą, neaiški takų struktūra, nėra pakankamai įvairaus 

amžiaus žmonių grupėms skirtų žaidimų ir pramogų aikštelių, nesuformuotos upės ir tvenkinių 

krantinės,  sodybos prieigos,  trūksta apšvietimo, suolelių, vietų bendruomenės renginiams, 

dviračių takų, aikštelės šunų vedžiojimui. Apleisti želdynai ir sodybos pastatai kuria nesaugias 

erdves, skatina vandalizmą ir formuoja bendrą parko, kaip nesaugios vietos mieste įvaizdį.  

Atsižvelgdami į šias vertingąsias parko savybes,  parko vietos dvasią, parko trūkumus, taip pat 

apklausos metu gyventojų išsakytus lūkesčius, siūlome atnaujinant parką išlaikyti jį kaip didelę 

žalią erdvę. Atnaujinant Skaistakalnio parką ir sukuriant kokybišką miesto viešąją erdvę, 

siūlome efektyviai išnaudoti jau esamą, pakankamai gerą, takų tinklą ir jais apjungti skirtingas 

parko funkcines zonas bei parko infrastruktūrą. 

 

Skaistakalnio parko zonavimas ir sprendiniai: 

Funkcinės zonos 

- Išlaikoma miškinga, natūrali, žalioji centrinė parko dalis; 

- Išlaikoma atvira pieva Nevėžio upės vingyje piknikams, deginimuisi, žaidimams ir 

renginiams; 

- Kuriamos žaidimų ir aktyvaus poilsio erdvės medžių paunksmėje tarp atviros pievos ir 

tilto; 

- Formuojama aktyvi, kultūrinė ir poilsio zona prie tvenkinių ir naujo sodybos priestato; 

- Kuriama istorinio parko aplinka prie išlikusių J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastatų; 

Jungtys ir takai 

- Pagrindinis dviračių ir pėsčiųjų takas jungia parką su aplinkinėmis miesto dalimis; 

- Atnaujinamas tiltas per upę iš Sporto gatvės; 

- Formuojami nauji tilteliai per tvenkinius ir Žagienio upelį; 

- Formuojamas naujas patekimas į parką su automobilių parkavimo aikštele iš J.Biliūno 

gatvės link J. Čerkeso-Besparnio sodybos; 

- Kuriami aiškesni patekimai į parką iš J.Basanavičiau, Staniūnų, ir J.Biliūno gatvių. 

- Numatomos jungtys su į parką įsiterpusiu pramonės kvartalu 
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Skaistakalnio parko planas 
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Dvi aktyvios funkcinės erdvės 

Pagrindinė Skaistakalnio parko tvarkymo koncepcija yra – išlaikomas dominuojantis žalias 

miškingas charakteris, koncentruojant aktyvias veiklas ir naujas parko funkcijas dvejose 

zonose.  

Pirmoji aktyvi žaidimų zona yra kuriama prie atviros pievos. Atviros pievos erdvė yra 

pratęsiama link upės, panaikinant menkaverčius medžius ir krūmynus prie Nevėžio vingio. 

Formuojami nusileidimai prie vandens. Atvira pieva gali būti naudojama aktyviems žaidimams 

(lakstymas, žaidimas kamuoliu, raketėmis), deginimuisi, piknikams, miesto renginiams. 

Pietinėje pievos dalyje dviračių takas kyla link pėsčiųjų tilto į Sporto gatvę. Prie pagrindinio 

tako ir šalutinių takelių, medžių paunksmėje, pusiau uždarose ir atvirose pievelėse dėliojamos 

žaidimų zonos vaikams, paaugliams, lauko treniruokliai, bei suoleliai aplink žaidimų zonas. 

Šlaite, skiriančiame pievą nuo miško, dabartinių tribūnų vietoje dėliojami ilgi suolai ant šlaito. 

Iš jų atsiveria vaizdai į pievą. 

Antroji aktyvi parko zona, tai tvenkinių krantinės prie naujo J. Čerkeso-Besparnio sodybos 

pastato. Polifunkciškas, naujasis sodybos priestatas, kultūrinėms, komercinėms ir 

bendruomeninėms reikmėms, yra projektuojamas išnaudojant esamą reljefo skirtumą tarp 

sodybos griuvėsių ir tvenkinių. Priestatas lenktu stikliniu fasadu atsiveria į vandenį. Pastatas 

„pasislepia“ gamtinėje ir istorinėje aplinkoje: vitrininiuose stikluose atsispindi parko gamta,  

pastato stogas apželdinamas ir prasitęsia naujai užsodintu sodu iki senosios sodybos.  

Zonoje tarp naujojo priestato ir tvenkinių yra formuojamos kavinės terasos, poilsio erdvės, 

galima lauko ekspozicija,  žaidimų aikštelės, priėjimai prie tvenkinių.  

Išlikę J. Čerkeso-Besparnio sodybos griuvėsiai rekonstruojami. Formuojant sodybos aplinką 

kuriamas istorinio charakterio kraštovaizdis: naujas parkas 

Parko įėjimai ir jungtys su aplinka 

Užtikrinti parko pasiekiamumą ir naudojimą yra svarbu sukurti aiškius įėjimus į parką ir ryšius 

iš aplinkinių miesto dalių į parką. Į Skaistakalnio parką yra numatomi šie įėjimai: 

- Dviračių ir pėsčiųjų takas nuo J.Basanavičiaus gatvės išryškinamas iškertant 

krūmynus, praplečiant esamą tako erdvę, įrengiant nuorodas; 

- Naujas (senojo vietoje) tiltas per Nevėžio upę iš Sporto gatvės. Tiltas yra nuožulnus, 

nusileidžiantis iki pievos lygio, naikinami laiptai. Taip užtikrinamas saugus ir patogus 

dviračių, šeimų su vaikų vėžimėliais, senjorų bei neįgaliųjų judėjimas. Nuo tilto pėsčiųjų 

jungtis prasitęsia iki Maironio tako;  

- Šiauriausias įėjimas, dviračių ir pėsčiųjų takas nuo Ekrano marių užtvankos. Įėjimas 

išryškinamas iškertant krūmynus, praplečiant esamą tako erdvę, įrengiant nuorodas; 

- Naujas įėjimas į parką iš J.Biliūno gatvės. Takas veda tiesiai į J. Čerkeso-Besparnio 

sodybą. Prie įėjimo įrengiama automobilių parkavimo aikštelė. Prie marių išvysčius 

aktyvaus sporto zoną, ši jungtis taps ypač svarbi. 

- Įėjimas nuo Staniūnų gatvės ir Muilo fabriko. Įėjimas į parką pažymimas nuorodomis 

bei parko takų danga; 

- Nepagrindiniai, antraeiliai įėjimas į parką takeliais nuo Žiemgalių gatvės iki J. Čerkeso-

Besparnio sodybos, bei takeliais iki pramoninės teritorijos (kai bus nuimta tvora). 

Mieste siekiame skatinti tvarų transportą, dviračius ir pėsčiųjų judėjimą, todėl nėra numatoma 

jokių patekimų automobiliu į parką, išskyrus taką, pritaikytą būtinajam aptarnaujančiam 
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transportui iki J. Čerkeso-Besparnio sodybos. Sodybos lankytojai automobilius turės palikti 

aikštelėje prie J.Biliūno gatvės.  

Takų sistema 

Įvertinami esami parko takai bei išminti takeliai ir jų vietoje įrengiama nauja takų struktūra. 

Naikinami pagrindinius takus dubliuojantys ir niekur nevedantys takai. Dauguma siūlomo 

parko takų yra įrengiama esamų takų vietoje, juos atnaujinant ir rekonstruojant.  

Parke projektuojami dviejų tipų takai: pagrindiniai takai ir šalutiniai takeliai.  

Pagrindiniai - tai dviračių ir pėsčiųjų takas kertantis parką, bei jo atšakos link tilto, J. Čerkeso-

Besparnio sodybos ir pagrindinių parko įėjimų. Pagrindiniai takai yra pakankamai platūs, kad 

tilptų dviračių tako dalis bei takas skirtas pėstiesiems. Platus takas užtikrina saugumą ir 

komfortą tiek greitai važiuojantiems dviračiu ar riedučiais, tiek ramiai besivaikščiojantiems. 

Šalutiniai takeliai yra skirti pėstiesiems nuo 1,5 iki 2,5 metrų pločio. 

Dviračių takas – asfalto dangos, pėsčiųjų takams parke siūlome natūraliai atrodantį, 

funkcionalų ir ekonomišką variantą – asfalto dangą su užžertu skaldos sluoksniu. Tai parko 

aplinkoje derantis sprendimas, tuo pačiu patogus vaikščioti, tačiau nereikalaujantis 

kasmetinio greideriavimo ir sudėtingos priežiūros. 

 

Želdiniai 

Centrinė Skaistakalnio parko dalis vertinga savo želdiniais, todėl esama situacija paliekama. 

Siūlomas šienavimo rėžimas – 1-2 kartus per metus, tam, kad pomedyje formuotųsi gausios 

augalų bendrijos, gerėtų biologinė įvairovė, parkas įgytų pilnavertį miško vaizdą.  

 

  
Pavasarinė žolinė pomedžio 
augmenija 

Skaistakalnio parko esama želdinių situacija yra vertinga 
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Tvenkinių pakrantėse formuojamos pavienės žydinčių krūmų grupės, kuriamas romantiškas 

įspūdis. Anksti pavasarį pražystančias blindes keičia lazdynai, dygiosios slyvos, vyšnios, 

gudobelės, alyvos, ožekšniai. Rudenį augalai nusidažo įvairiomis spalvomis. Atvirose 

šienaujamose pakrantės pievose siūloma įveisti scyliu, narcizų, pakrantėse formuoti žydinčių 

drėgnamėgių augalų plotus (geltonieji vilkdalgiai, vandens lelijos).  

 

   
Irisai prie vandens pavasarį Narcizai pievoje pavasarį Spalvinga pakrantės augmenija rudenį 

 

Upės krantinės atveriamos, kertama didžioji krūmynų dalis,  užtikrinamas vizualinis ir fizinis 

ryšys tarp atvirų pievų ir upės. Kitame Nevėžio upės krante formuojamas tankesnis lapuočių 

paupio krūmų (blindės, karklai, dygiosios slyvos, ievos, lazdynai) želdinimas, pridengiantis 

esamus pastatus.  Želdinimo tipas – natūralus, gerinatis upės pakrantės biologinę įvairovę, 

formuojantis taršos ir garso barjerą tarp užstatymo ir Nevėžio upės.  

 

Parko jungtys su įsiterpusiu pramonės kvartalu 

Pramoninė teritorija yra įsiterpusi į Skaistakalnio parką ir atitverta betonine tvora, kuri kuria 

nejaukią, žalio ir atviro miestiečių parko identitetui netinkančią atmosferą ir aplinką. Siūlome 

šią tvorą naikinti.  

Pramoninėje teritorijoje esantys valstybinės žemės sklypai turėtų būti sutvarkomi (tvarkomi 

želdynai, apgriuvę pastatai), privačių sklypų savininkai savo sklypus galėtų atsitverti ažūrine 

tvora. Taip parko erdvė vizualiai prasitęstų, o parko takai galėtų apsijungti su pramoninio 

kvartalo viešosiomis erdvėmis. 

Ilgalaikėje perspektyvoje, sukūrus rekreacinę pramoginę zoną prie Ekrano marių bei atnaujinus 

Skaistakalnio parką, pramoninė zona turėtų konvertuotis ir atsinaujinti. Kvartalas galėtų keisti 

funkciją į kūrybinių industrijų (creative industries), kūrybinės gamybos, smulkių gamybininkų ir 

manufaktūrų funkcijas (maker spaces, maker labs). Naujos funkcijos pramoninėje zonoje dar 

labiau sustiprintų Skaistakalnio parko naudojimą ir populiarumą.  
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PARKŲ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 

Siekiant, kad parkai būtų saugūs bei patogus naudoti miestiečiams, juose reikia įrengti 

būtiniausią, funkcionalią parko infrastruktūrą. Parkams reikia pakankamo suolelių kiekio, nes 

įvairios vietos atsisėsti skatina įvairaus pobūdžio laisvalaikio leidimo būdus: prie takų stebėti 

praeivius, žiūrėti į vandenį, nuošaliai skaityti knygą, stebėti žaidžiančius vaikus ar ilsėtis 

uždaresnėje parko erdvėje. Taip pat parkų saugumas yra tiesiogiai susijęs su apšvietimu, todėl 

šviestuvai numatomi prie visų takų ir susibūrimo vietų.  

Žaidimai įrengiami Skaistakalnio parko centrinėje dalyje, netoli pievos, prie šalutinių takelių 

tarp pagrindinio tako ir pramoninės zonos. Žaidimų įrengimai projektuojami skirtingo amžiaus 

vaikų grupėms. Mažųjų vaikų (3-6 metukų) žaidimų zona saugioje saulėtoje vietoje, įrengiant 

tinkamą gumos dangą, šalia įrenginių – daliniame pavėsyje statomi suolai atokvėpiui tėvams, 

mamoms ir močiutėms. Vyresnių vaikų (7-12 metai) žaidimų zona organizuojama atskirai nuo 

mažiukų, įrengiami suolai, galimi treniruokliai pritaikyti šiai amžiaus grupei. Paauglių ir 

suaugusių sporto ir žaidimo įrenginiai išdėstom palei kitus šalutinius takelius. Senvagės parke 

žaidimų aikštelė numatoma prie terasuoto šlaito skvere. 

Prie takų ir žaidimų aikštelių yra projektuojamas apšvietimas, parenkamos modernaus dizaino 

šviestuvų atramos. Suoleliai su atlošais atsisėdimui numatomi prie pagrindinio tako su jaukiu 

medžių užnugariu, prie žaidimų ir treniruoklių aikštelių, bei saulėtose atvirose  laukymėse prie 

medžių. Parko prieigose įrengiami  metaliniai antivandaliniai stovai dviračiams. Suoleliai, 

šviestuvai, informaciniai ženklai, nuorodos ir kiti mažosios architektūros elementai yra siūlomi 

bendro dizaino, universalios, tačiau šiuolaikiškos stilistikos, tinkančios visoms Panevėžio 

miesto žaliosioms erdvėms. Mažosios architektūros elementams bei lauko baldams siūlomos 

natūralios medžiagos - akmuo, metalas, medis. Parko įrenginių (suolų, informacinių ženklų, 

nuorodų, geriamo vandens kolonėlių) konstruktyvas – metalinis karkasas, betonuojamas į 

gruntą arba tvirtinamas prie asfalto, sėdimoji/ekspozicinė dalis medinė, pagaminta iš 

kietmedžio ar kitos lauko sąlygomis tinkamos medienos, paviršiai nėra ištisiniai – sudaroma 

galimybė nubėgti lietui, taip pat tai nėra patrauklu vandaliniams piešiniams atsirasti. Parko 

įrenginių eksploatacija turėtų būti ekonomiška ir nesudėtinga. Dalis suolelių ir poilsio zonų 

Senvagės parke yra plytinio Senvagės žiedo dalis.  

Tiltų (Senvagės parke į salą, tiltas per upę iš Sporto gatvės bei tiltelis per tvenkinius 

Skaistakalnio parke) dizainas yra tokios pačios modernios stilistikos kaip kiti mažosios 

architektūros elementai: dominuoja metalas, paprastos, lakoniškos ir funkcionalios formos. 
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J. ČERKESO-BESPARNIO SODYBA  

 

J. Čerkeso – Besparnio sodyba yra saugomas kultūros paveldo objektas, įrašytas į vietinį 

kultūros paveldo registrą, kaip turintis architektūrinę, istorinę ir kultūrinę vertę. Iš taip 

vadinamos Pragiedrulių sodybos yra išlikęs pagrindinis pastatas, tiksliau jo griuvėsiai. Siekiant 

parko daugiafunciškumo, norint pritraukti lankytojus ir kurti visais metų laikaisi gyvybingą 

parką, senąją sodybą verta atgaivinti ir įrengti čia universalias patalpas, pritaikomas 

kultūrinėms, rezidencijų, dirbtuvių, bendruomeninės bei komercinėms funkcijoms.  

Sodybos kompleksą formuojame iš dviejų skirtingo charakterio statinių:  

- Rekonstruojama senoji sodyba, pabrėžiant senąja pastato charakterį su naujos 

architektūros detalėmis.  

- Naujoji dalis – šiuolaikinės architektūros pastatas prie tvenkinio, kuriamas po žeme 

išnaudojant reljefo skirtumus. Pastatas nematomas nuo sodybos pusės, tačiau 

atsiveria į aktyviąją tvenkinių zoną. 

 

Rekonstruojamas istorinis sodybos pastatas 

Pagrindinis, išlikęs pastatas yra  rekonstruojamas, išlaikomas esamas objekto tūris,  

formuojami  trys pagrindiniai patekimai, numatomas pandusas siekiant, kad sodybos pastatas 

ir jos funkcijos būtų pasiekiamas neįgaliesiems.  

Pastato pirmo aukšto sprendimai: Siūlomame projekte sodybos skirstoma į tris pagrindines 

funkcines zonas. Pastato pietrytinė patalpa – gyvenamosios funkcijos, čia reziduojantiems 

menininkams. Patekimas iš rytų ir šiaurės į kitas pagrindines sodybos patalpas. Tai 

multifunkcinės erdvės šiaurinėje ir pietinėje dalyje. Čia įmanomos pavienės darbo vietos, 

grupinio darbo erdvės, erdvė paskaitoms, parodoms, susirinkimų vieta. Viena iš patalpų gali 

tapti skaitykla, kūrybinių dirbtuvių erdvė. Įvairių meninių atrakcijų (kūrimo, analizavimo, 

vertinimo) vieta.  Šiaurės vakarų pusėje poilsio – maisto erdvė. Kur reziduojantys menininkai 

gali pasigaminti maisto, taip pat erdvė, gali būti naudojama kaip maisto ruošos patalpa, esant 

susirinkimui, parodai. Griaunamos keturios vidinės nelaikančios pertvaros siekiant padidinti 

esamas erdves, taip joms suteikiant daugiau galimybių tapti multifunkcinėmis. Projekte 

pirmame aukšte įrengiami du sanitariniai mazgai, vienas iš jų pritaikytas neįgaliesiems.  

Antras aukštas. Pietvakariuose esantis patekimas į antrą aukštą nekeičiamas. Pirmame 

aukšte čia įrengiamas patekimas į sanitarinį mazgą. Taip pat įrengiami patogūs laiptai 

patekimui į antrą aukštą ir čia naujai projektuojama terasą.  

Antrame aukšte pastato viduje sukuriama erdvė prekybai ir šituoju sezono metu veikianti 

terasa – apžvalgos aikštelė. Čia įmanoma smulki prekyba iš anksto paruoštais produktais. 

Lauko terasa veikia, kaip kavinės – ledainės erdvė. Taip pat poilsio erdvė reziduojantiems 

menininkams, sodyboje vykstančių renginių lankytojams, apžvalgos aikštelė.  Lauko terasos 

erdvei siekiama suteikti jaukumo, laisvumo ir prieinamumo pojūtį. Terasa projektuojama su 

lengvai keičiamais baldais, kurie gali sukurti erdves kavinės lankytojams, mažų ir didelių 

kompanijų susitikimams, taip pat didesniems susirinkimams. Lauko terasoje siūlomi nedideli 

augalai vazonuose, kurie galėtų būti keičiami ir transformuojami į patogią vietą.  
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Fasadai. Istorinėje sodyboje ypač svarbu atvaizduoti istorinę vertę. Todėl respektuojamas ir 

paliekamas istorinis fasadų įspūdis. Pagal moderniausius architektūros rekonstrukcijų 

principus, stengiamasi, kad nauji pokyčiai nedominuotų, o stiprintų istorinę pastato vertę ir 

įvaizdį. Todėl žala padaryta pastatui yra užpildoma kitomis medžiagomis, norint atskleisti 

pastato deformacijas per laiko tarpą. Sodybos stogas – terasa ir angos ryškinamos tokiu pat 

principu, atskleidžiant pastato mūro deformacijas. Pastato langai ir lauko terasos turėklas – 

berėmio stiklo. Tokiu principu norima atskleisti istorinę tūrio vertę, neapkraunant žiūrovų 

skirtingomis naujai projektuojamomis detalėmis. Pastato stogas -terasa taip pat 

projektuojamas taip, kad fasaduose matytųsi naujai projektuojamos terasos ribos.  

 

Naujai projektuojamas pastatas   

Naujai projektuojamas pastatas projektuojamas išnaudojant sklype esamą reljefo kaitą. 

Pagrindinė naujai projektuojamo tūrio koncepcija, kad tūris taptų nematomas nuo istorinės 

sodybos pusės, o lankytojams atsiskleistų iš šiaurinės pusės, nuo čia esančių tvenkinių ir 

parko aktyvių zonų.  

Naujai projektuojamame pastate išsiskiria trys pagrindinės erdvės. Šiaurės rytų dalyje 

aptarnavimo – prekybos erdvė, kur įsikurtų kavinė, galinti aprūpinti Skaistakalnio parko 

lankytojus, istorinėje sodyboje ar naujai projektuojamame pastate vykstančių renginių 

lankytojus ir dalyvius. Vidurinė plano erdvė - susirinkimų salė, kuri gali būti transformuojama ir 

padidinama esant poreikiui. Pietvakarinė pastato dalis - skaitykla, renginių, parodų erdvė, kuri 

esant poreikiui gali būti sujungiama su renginių sale. Pietinė pastato dalis atskiriama, kad 

veiktų kaip jungtis tarp erdvių, taip pat čia talpinami sanitariniai mazgai, techninės patalpos, 

kavinės maisto ruošimo patalpos. Natūraliai dienos šviesai aprūpinti kiekvienoje erdvėje 

projektuojami dideli stoglangiai.  

Naujai projektuojamas pastatas projektuojamas panaudojant reljefo skirtumus sklype. 

Atliekami žemės formavimo darbai, pagrindinė pastato siena pietinėje dalyje yra ir laikančioji 

konstrukcija ir atraminė siena.   Pastato šiaurinės dalies laikančiosios konstrukcijos kolonos. 

Vidinės sienos transformuojamos. Terasą gaubia konsolinė konstrukcija.  

Pastato fasadų išraiškos idėja atvirumas, Skaistakalnio parko lankytojų trauka. 

Projektuojamas fasadas kurią atsiveriančios erdvės įspūdį, kuri įsilieja į gamtos aplinką. Naujai 

projektuojamas pastatas atsiveria jau nuo sklypo prieigų iš šiaurinės pusės. Nuo istorinio J. 

Čerkeso – Besparnio sodybos pastato naujasis tūris nėra matomas.  

 
Pavyzdžiai iš pasaulio: rekonstruojami istoriniai pastatai pabrėžiant seno išlikusio pastato ir naujos 
architektūros  kontrastą, medžiagų, tekstūrų, charakterio skirtumus.   
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Pavyzdžiai iš pasaulio: naujas pastatas, pasislėpęs po žeme, patalpos kuriamos išnaudojant reljefo skirtumus   

 

 
Pavyzdžiai iš pasaulio: naujas pastatas susiliejantis su gamtine aplikna   

 

J. Čerkeso – Besparnio sodybos sklypo planas 

Istorinės J. Čerkeso – Besparnio sodybos aplinkoje siekiama įamžinti čia egzistavusį sodą. 

Taip pat naujai kuriamas sodas įprasmintų įstorinės sodybos įvaizdį – istorinis pastatas 

apsuptas formuojamų želdinių. Sodo dalies reljefui formuoti yra atliekami žemės darbai, kurie 

iš dalies keičia reljefą, siekiant suteikti daugiau aukščio požeminiai daliai. Taip sodo dalis 

atsiskiria nuo aplinkos, tiesiogine prasme atsikelia nuo Skaitakalnio parko aplinkos.  

Pietinė sklypo dalis formuojama, kaip aktyvių susitikimų, laisvalaikio praleidimo vieta. Čia 

kuriamos didesnės atviros erdvės prie Žagienės upelio ir parko tvenkinių. Mažesnės 

nominalios erdvės prie naujai projektuojamo pastato. Aplinkoje projektuojami suoliukai 

kviečiantys praeivius užsukti ir naudotis erdve. Taip pat dėl nedidelės reljefo kaitos tarp naujai 

projektuojamo pastato fasado ir Žagienės upelio erdvėje galimi susitikimai, lauko koncertai, 

pasirodymai.  

Pastato terasai naudojama medinė danga.  Istorinio rekonstruoto pastato prieigose siūloma 

skaldytų akmenų danga. Kuriant aktyvesnės erdvės dangą ir tiesiant takelius nekertami 

medžiai, jie paliekami tarsi intarpai, kurie suteikia erdvei įdomumo, natūralios gamtos erdvių 

skaidymo principų. Sodo želdiniai projektuojami naudojant vienodus atstumus tarp medžių 

pagal formuojamas ašis. Taip siekiama įprasminti sodą, kaip žmogaus formuojamą gerbūvį 

Skaistakalnio parko gamtinėje aplinkoje. 

Sodybos želdinimo sprendiniai interpretuoja istoriją, tačiau kuriama neapkrauta, šiuolaikiška 

su šiek tiek romantikos aplinka. Pagrindinė tema – sodas ir jo elementai: vaismedžiai, 

daugiamečių gėlių plotai, rožės ir kamerinė aplinka 
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J. Čerkeso – Besparnio sodybos sprendiniai 

Sodybos ir tvenkinių vaizdas 
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Projektų bendrieji rodikliai 

SENVAGĖ 

Pagrindinis takas (6m)  5400 kv.m 

Vid. takas (2.5 m) 4315 kv. m 

Siauras takas (1,2 m) 264 kv. m 

Tvarkoma pakrantė 1520 m 

Sporto aikštynai / žaidimų aikštelės = 1938 kv. M 

SKAISTAKALNIO PARKAS 

Pagrindinis takas (6m)  13 662 kv. m 

Vid. takas (2.5 m) 3.105 kv. m 

Siauras takas (1,2 m) 3.7632  

Tvarkoma pakrantė  1538 m 

Sporto aikštynai / žaidimų aikštelės 3670 kv. m 

J. ČERKESO-BESPARNIO SODYBA 

J. Čerkeso – Besparnio sodybą sudaro su atskiri pastatai, todėl juos galima vystyti nepriklausomai 

vienas nuo kito.  

Sklypo plotas – 13 640 kv. m 
 
ISTORINĖ SODYBA 
Bendras plotas  – 240 kv. m  
Pirmas a. patalpos – 195 kv. m 
Antras a. patalpos – 10 kv. m 
Antro a. lauko terasa 192 kv. m  
Griaunamos pertvaros –  5,8 kv. m  
Naujai projektuojamos pertvaros – 0,6 kv. m 
Pastato aukštis – 7,58 m 
Pirmo a. atstumas iki perdangos 3.3 m 
(nekinta) 
Antro a. atstumas iki perdangas 2,5 m 
(nekinta) 
Patekimai į pastatą – 4, pritaikyti 
neįgaliesiems – 1 
Sanitariniai mazgai – 2, pritaikyti 
neįgaliesiems – 1 
Atstumas iki rekonstruojamo pastato nulio 
(cokolis) – 0,6 m 
 
NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS 
Bendras plotas – 866 kv. m 
Projektuojamų patalpų bendras plotas – 
800 kv. m 

Lauko terasa – 270 kv. m 
Patekimai į pastatą 4, pritaikyti 
neįgaliesiems – 4 
Sanitariniai mazgai 10, pritaikyti 
neįgaliesiems 2 
Stoglangiai – 4 vnt 
Projektuojamos pertvaros, ilgis  142 m   
Stumdomos pertvaros, ilgis  30 m  
Projektuojamas atstumas iki perdangos 4,5 
– 5 m 
Pastato aukštis iki 55 m (absoliutinė 
altitudė) 
 
Gerbūvis 
Projektuojamas sodas 4 420 kv. m 
Naujai sodinami želdiniai (medžiai) ~ 150 
Sodo takas, ilgis ~40 m plotis 7 m 
Projektuojama nuožulni plokštuma 
(pandusas) – 6 proc.  
Projektuojamos nuožulnios plokštumos 
(panduso) plotis – 7 m  
 
Sklypo ribose esančios aktyvios zonos danga 
(brukas) – 1000 kv. m 
Lauko baldai sklypo ribose  ~ 25 vnt  
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Konkursui pateikiami planšetai 

 


