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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Panevėžio Skaistakalnio parko teritorijos su prieigomis kompleksinis sutvarkymas

1

2

Skaisakalnio parko planuojama teritorija

Skaistakalnio parkas su prieigomis sudaro apie 32 ha. Tai istorinis parkas, vertingas
miestui želdynas Panevėžio miesto centrinės dalies rytinėje pusėje, esantis labai svarbioje miesto
vietoje, labiau nuošalus nuo aktyvaus miesto centro, tačiau labai svarbi jungtis mieste.
Skaistakalnis - Seniausias Panevėžio parkas, susiformavo dar pagonybės laikais. Parko
pavadinimo reikšmė – pagoniška. Senovėje „skaistus“ buvo tapatinamas su žodžiu „šventas“. Taigi
skaistakalnis turėjo reikšti šventą kalną (vietą), kur vyko pagoniškos apeigos.
Parkas suplanuotas netaisyklingai: jo alėjos tiesios ir lenktos. Anksčiau tarp alėjų buvusios
erdvės XX a. antrojoje pusėje paverstos medelynais. Tik dalis išliko ir pagrindinių alėjų, apsodintų
mažalapių liepų ir paprastųjų klevų eilėmis. Atviros erdvės yra tik Nevėžio pakrantėje ir virš
tvekinių. Per parką teka Žagienio upelis, nutiesti pėsčiųjų tiltai. Vietovėje auga 18 rūšių vietiniai
medžiai: pušys, ąžuolai, beržai, pajūriniai gluosniai, klevų alėjos, tarp uosių šakojasi šermukšniai.
Iš 33 introdukuotų rūšių ir formų akį traukia juodosios pušys (skersmuo – 42-60 cm, aukštis – 22 m;
viena iš dvikamienė), Veimuto pušys (30-80 cm ir 16 m), Europinis maumedis siekia 27 m, o
skersmuo – 1,1 m. 23 aukščio viršūnę iškelęs paprastasis glaustašakis ąžuolas. Parke auga 6 rūšių ir
formų (ginaliniai, sidabriniai, platanalapiai ir jų raudonlapės formos atstovai, totoriniai, uosialapiai)
klevai. Čia nusidriekia jaunų lauralapių ir kanadinių tuopų eilės, šlama pilkieji riešutmedžiai, žydi
lanksvų gyvatvorės. Pietinės parko dalies naujai įveistuose medynuose, be vietinių medžių, galima
pamatyti baltųjų gluosnių, baltažiedžių vikmedžių, raudonųjų ąžuolų, sidabrinių klevų, pilkųjų
riešutmedžių, Maako ievų.
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Tai seniausias parkas mieste. 1880 m. apsodintas 30 ha plotas. Parkas yra reikšmingas ir
įdomus dendrologiniu požiūriu: čia auga maumedžiai, juodosios ir veimutinės pyšys, glaustašakiai
bei raudonieji ąžuolai, sidabriniai klevai, baltieji gluosniai.
Dėl savo istorijos Skaistakalnio parkas pretenduoja tapti labai svarbia rekreacine zona.
Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais (2013 m.) parkas
priskiriamas kitos paskirties žemei, kurios naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos,
naudojimo pobūdis – rekreacinės paskirties želdynai. Šiuo metu teritorijos plotas 27,13 ha. Per
parką praeina kelių dviračių trasų atkarpos: „Berčiūnai-centras-Venslaviškis“, „Žydroji trasa
(Pajuostis-Berčiūnai)“.
Jasnogurkos dvaras įsikūręs ankščiausiai. Šiandiena neabejojama, kad valstybinis dvaras
buvo Skaistakalnio vietoje. Tai valdovinis dvaras, prie kurio kūrėsi naujasis Panevėžys.
Skaistalalnis, - nuo žodžio Skaistus, šviesus, baltas, tyras, šventas, dieviškas…
Šviesa tai Ugnis, dvasinis pasaulis, dieviška priežastis, įdeganti Pasaulio laužą. Iš jos
Viskas (Visa Tai – Visata) randas, ji pririša individualybę, laiko ją ir apsaugo.

„Tai tūkstantmečius žmonijos sąmonę žadinantis įvaizdinys; visuotinis, neišsemiamas.
Įvairių pasaulio tautų mituose, šventraščiuose, pasakose ugnis – dieviškumo apraiška, aukštesnio,
skaistesnio, dvasinio pasaulio simbolis. /…/ Iš čia – visi nuostabieji, dieviški ugnies įvaizdžiai:
nakties tamsą suplėšanti aušros žara; saugų ratą aplink save brėžiantis laužas gūdžioje girioje;
žiburys, rodąs kryptį keliautojui; viduržemio pūgą nuginkluojąs namų židinys; šventumą žadinantys
žvakė ir smilkalas. Ir beribės meilės liepsna. Ir skaistus paparčio žiedo švytėjimas.
Ugnis rusena, liepsnoja, spinksi, dega, žėruoja, spindi, blykčioja, švyti, žaižaruoja,
tviska…“
/R.Ambraziejienė/
Tad Ugnis yra spalvota.
Dieviška Ugnis – balta (Skaisti).
Atsižvelgiant į tai, Skaistakalnio parke, esamoje gūdžioje Pirmapradėje aplinkoje, siūlome
įrengti Šviesos (Ugnies) misteriją: tai dirbtinio apšvietimo pagalba organizuojamos instaliacijos
natūralioje aplinkoje, kurios gali būti teminės, teatralizuotos, gyvos. Veiksmas – uždegantis,
aktyvus, besikeičiantis (neturintis pastovumo).
Skaistakalnio parke išskiriamos dvi zonos, kurias aptarsime atskirai:
1. Nevėžio kilpa iki Žagienio upejio tvenkinių;
2. Žagienio upelio kairysis krantas J.Čerkeso sodybos pusėje.
1. SKAISTAKALNIO PARKAS DIENOS METU:
Tai senas, gūdus parkas, reikšmingas ir įdomus dendrologiniu požiūriu. Jo pažinimas skatintų
domėtis supančia aplinka, atsigręžti į save, ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus…
Parko pažinimas projektuojamas per jutimus: regėjimą, kvapus, garsą, lytėjimą, jausmus,
emocijas, intuiciją, kurie žadina mintis, prisiminimus, svajones…
Skaistakalnis, Nevėžio kilpa:
„Praeityje tie laikai, kai neįžengiamoje Europos sengirėje lietuvių protėviai šimtamečių ąžuolų
prieglobstyje kasmet šventino didžiąsias savo šventes.
RASA, ILGĖS, KALĖDA, UŽGAVĖNĖS. Kaip dabar įminti šiuose žodžiuose įrašytą tikrąją
švenčių prasmę? Aišku viena – šias šventes kūrė skaistūs senųjų Lietuvos girių gyventojai, turėję
visumos jausmą ir aiškią nuojautą, jog jie priklauso ne tik Žemei, bet ir amžinajai Kūrybinei
Išminčiai“.
…“ Žmogus , panašiai kaip medis, šaknimis remiasi į žemę, o šakomis bando siekti dangų.
Senieji papročiai, šventės, apeigos, visa kultūra iš protėvių paveldėta prigimtis yra dirva, kurioje
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auga mūsų sielos medžio šaknys. Šia prasme senoji mūsų kultūra mums reiškia labai daug, nors
dažniausiai tos reikšmės mes nesuvokiame, kaip nesuvokiame ir oro reikšmės tol, kol jo netrūksta.
Ar galėtume užsitikrinti ateitį, jei neturėtume mums protėvių paliktos gyvenimiškos patirties?
Netekę praeities mes liktume be šaknų, be siekių ir taptume lengvu ateities ir naujo grobiu. Nauja
visada yra abejotina ir reiškia tai, ką reikia išbandyti. Juk naujas kelias gali būti ir klystkelis. Todėl
tikroji pažanga galima tik remiantis istorijos tęstinumu ir nuomonės brandumu“…
/A.Žarskus/
Ugnies aukuras:

Ant Skaistakalnio kalnelio iš
lauko riedulių įrengiamas ugnies
aukuras,
kuriame
šventinių
renginių metu kurenama ugnis,
kuri laikoma deives Gabijos
įsikūnijimu.

Estrada:
Nevėžio kilpoje esančioje atviroje aikštelėje įrengiamas stilizuotas apeiginis „Saulės ratas“,
kurio išorėje įrengiamas labirintas ir statomi simboliniai akmenys su iškaltais Baltų didžiųjų
švenčių ženklais ir jų prasmių paaiškinimais. Centre,- akmuo su dubeniu – „Saulės laivelis“,
kuriame atsispindi saulės šviesa.

Labirintas
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Rekonstruojama esama
estrada ir jos prieigos,
naujai
suformuojant
aplinką, pritaikant ją
masinių
renginių
organizavimui.
Įrengiamas stilizuotas
amfiteatras.

Projektuojama universali aplinka:
Takeliai:
 Esamas pėsčiųjų tiltas rekonstruojamas, įrengiant patogų nusileidimą į Skaistakalnio parko
teritoriją. Formuojamas dviejų lygių pėsčiųjų takas.
 Esama takelių danga rekonstruojama įrengiant 2,5 m pločio asfaltbetonio dangą ir pritaikoma
žmonėms turintiems regėjimo negalia.
 Tarp medžių alėjų įrengiami sustiprintos dangos žvyro takeliai.
 Naujai įrengiamas „Pojūčių takelis“,- Kneipo takeliai pėdų terapijai.
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Takelių susikirtimuose (kryžkelėse) statomi akmenys; tai gali būti akmenys su iškaltomis
baltiškomis runomis, paaiškinant jų prasmę, arba akmuo su dubeniu, kuriame atsispindi Saulės
šviesos spinduliai, su mitologiniais ženklais ir jų prasmių paaiškinimais…
Šalikelės borteliai ties posūkiais ir susikirtimais rormuojami iš lauko riedulių ir
apželdinami.
Tilteliai:

Tarp griovų įrengiami natūralaus medžio tilteliai.

Ant užtvankos numatoma įrengti medinius atitvarus ir
medinę dangą. Tiltelis turėtų būti tiesus, tamsiai rudos
spalvos.

Rekonstruojamas esamas tiltelis jungiantis užtvankos
krantus. Tiltelis turėtų būti arkos formos, baltos spalvos.
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Per upelį projektuojama įrengti medinį tiltelį: „Tiltas į
Terabitiją“, - vaikų fantazijos šalį. Tiltelis apjungtų senojo
parko ir J.Čerkeso sodybos teritorijas.

Pėsčiųjų tiltas:
Nuo esamo pėsčiųjų tilto numatoma įrengti pakeltą taką, vedantį į Skaistakalnio parką. Tai
būtų gelžbetoninių konstrukcijų ŽN pritaikytas statinys su medine apdaila (turėklais). Medinę
apdailą siūlytume visam tiltui, kad tai atrodytų kaip vientisas inžinerinis statinys.
Simboliškai tai būtų „Virsmo“ tiltas,- prasideda prie kapinių (amžino poilsio vieta) ir veda
prie Ugnies ženklu pažymėtos vietos, kas yra Visa Ko atsiradimo simbolis.Taip gamtoje vyksta Visa
Ko atsinaujinimas – įsukamas „Rėdos ratas“.
Atrakcionų parkas „Orangutangas“:
Parko teritorijoje esantis atrakcionų parkas medžiuose galėtų likti, tačiau jį siūlytume pervadinti į
„Monų pinklės“,- tai labiau atspindėtų projektuojamo parko turinio esmę. Be to, siūlytume
atrakcionus palikti tik vienoje tako pusėje – toliau nuo vandens telkinio.
Informaciniai stendai:
Informaciniai stendai su parko planu bei jame planuojama veikla įrengiami parko prieigose
ir šalia projektuojamos automobilių parkavimo aikštelės.
Parko pažinimui įrengiami informaciniai stovai, kuriuose eksponuojama vaizdinė ir
rašytinė informacija. Informacija pateikiama ir Brailio raštu.
Nevežio vingio dugne, už pesčiuju tilto, guli keletas stambiu rieduliu. Vienas iš ju, gulintis
upės viduryje, gali buti šventyklos akmu, nuristas nuo Saulės kalnelio į vandenį. Po vandeniu
matosi ant akmens kupros iškalta runa TEIWAZ, reiškianti auką. Toje vietoje numatoma pastatyti
lentelę, su nuoroda į akmens vietą upeje ir paaiškinimu apie ant akmens esanti ženklą.

Apšvietimas:
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Esami šviestuvai morališkai ir fiziškai
susidėvėję. Jie demontuojami ir projektuojami
nauji ekonominės klasės šviestuvai (tik parko
prieigose ir automobilių stovėjimo vietose).
Numatoma įrengti medinius, grubios formos
parko šviestuvus.

Suoliukai:

Parko teritorijoje rojektuojami
masyvūs, mediniai suoliukai,
šiūkšliadėžės, staliukai.
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Dviračių stovai:

Dviračių stovai įrengiami prie atokvėpio aikštelių, suoliukų,
pažintinių takų.

Atokvėpio vietos:
Atokvėpio aikštelėse įrengiama asfalto danga, pastatomi suoliukai, stalas, šiūkšliadėžės,
piknikas, dviračių stovai. Įranga pritaikyta ir ŽN.

Ekspozicija:
Siūlome esamą želdynų kolekciją papildyti naujais augalais, išsiskiriančiais ne tik savo forma,
spalva, bet ir tekstūra, kvapu. Formuojamos uždaros ir iš toliau apžvelgiamos erdvės. Įpatingą
dėmesį siūlome skirti sodinamų augalų sezoniškumui, spalvai, kvapui.

Šalia takelių eksponuojami miško, pamiškių ir pievų
augalai, nurodomi jų pavadinimai lietuvių ir lotynų
kalba. Informacija pateikiama ir Brailio raštu.

Eksponuojant pelkinius augalus būtina numatyti apsaugas
iš natūralių akmenų. Informacinėse lentelėse augalų
pavadinimai nurodomi lietuvių ir lotynų kalba; informacija
pateikiama ir Brailio raštu.
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Tvenkinių aplinkoje turėtų atsirasti didesnė vandens ir
pakrantės augalų įvairovė.
Eksponuojant vandens telkinio pakrantės augalus
būtina numatyti patogius ir saugius priėjimus.
Informacinėse lentelėse augalų pavadinimai nurodomi
lietuvių ir lotynų kalba. Informacija pateikiama ir Brailio
raštu.

Eksponuojant miško paklotės augalus būtina numatyti
patogius ir saugius priėjimus. Informacinėse lentelėse
augalų pavadinimai nurodomi lietuvių ir lotynų kalba.
Informacija pateikiama ir Brailio raštu.

Prie vandens telkinių įrengiami liepteliai – regyklos (vietos
paukščių ir žuvų maitinimui).
Informacinėse lentelėse tvenkinio faunos pavadinimai
nurodomi lietuvių ir lotynų kalba. Informacija pateikiama
ir Brailio raštu.

Eksponuojant parke augančius medžius reikėtų nepamiršti jų tekstūros. Tai būtų puiki
priemonė pažinti augalus ir regėjimo negalią turintiems žmonėms. Svarbu patogus ir saugus
priėjimas. Informacinėse lentelėse medžių pavadinimai nurodomi lietuvių ir lotynų kalba.
Informacija pateikiama ir Brailio raštu.
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Upelio pakrantės apželdinamos
ir eksponuojamos.
Vandens srovei pagyvinti lauko rieduliais suformuojamos
nedidelės kaskados, įrengiami perėjimai į kitą krantą.

Akmeniniai grybai:
Bene labiausia paplitusi mitologiniu
akmenu rušis Panevežio mieste ir
apylinkese yra akmeniniai grybai.
Grybai yra nelaimingi Perkuno
vaikai. Grybautojai mato, kaip rytais
jie „verkia“.
Tvoros apželdinimas:
Esama gelžbetoninių plokščių tvora apželdinama vijokliniais augalais visu parko perimetru.



Tualetai:

Moduliniai betoniniai tualetai montuojami esamų tualetų vietoje.

SKAISTAKALNIO PARKAS TAMSIU PAROS METU:
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Tai mistinė erdvė, Dvasių buveinė, Šokančios Ugnies namai.
Tamsą ir gūdumą perskrodžia Žaibas, įžiebdamas Dieviška ugnį, kuri yra Dieviška
priežastis, įdeganti Pasaulio laužą, išreiškianti meilę ir tiesą. Ji apšviečia VISĄ TAI (Visatą)..
Siūlomas parko teritorijos (medžių, žolynų, krūmų, mažosios architektūros elementų,
takelių) apšvietimas, sukuriant iliuzinę aplinką, kuri, kaip ir Ugnis, keičiasi, mainosi, užburia,
klaidina…
Čia įsijungia visos Ugnies spalvos ir atspalviai,- nuo Dieviškai baltos iki Pragariškai
juodos. Ta pati vieta, esant skirtingam apšvietimui, skirtingai suvokiama, skirtingai perskaitoma jos
informacija, suvokiama prasmė, skirtingai apibendrinama ar išskiriama iš bendro konteksto.
Teritorijoje, pasitelkiant muzikinį foną, rengiama Ugnies misterija,- Šviesos šventė. Tai
gali būti teminiai šviesos festivaliai, kurių metu organizuojami teatralizuoti pasirodymai natūralioje
gamtinėje aplinkoje.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2. J.Čerkeso – Besparnio sodyba „Pragiedruliai“ Skaistakalnio parko kontekste:

Skaistakalnio parko sudėtyje esančios J.Čerkeso – Besparnio sodybos plotas sudaro –
1,2300 ha.
Sodyba yra labai išraiškingoje Skaistakalnio parko vietoje, tarp vandens telkinių, Nevėžio
upės kilpoje. Sodyba įrašyta į vietinį kultūros paveldo registrą kaip turinti architektūrinę, istorinę ir
kultūrinę vertę. Šiuo metu vienas statinys iš dalies konservuotas.
Tarpukariu ši sodyba, pavadinta „Pragiedruliais“, buvo žinoma Panevėžio inteligentų
susibūrimo vieta. Name skambėjo muzika, vykdavo poezijos vakarai. Poetas mėgo skaityti ne tik
savo, bet ir kitų poetų eiles. Jo žmona Jadvyga Choleckaitė-Čerkesienė ir pati rašiusi eiles, gražiai
skambindavo fortepijonu.
Namą supo poeto pasodintas parkas, didelis sodas, gėlynai. Svečiai išvykdavo apdovanoti
gėlemis.
Prie namo buvo pastatyta tuometinio gero skulptoriaus statula „Laiminantis Kristus“
(autorius nežinomas).

Eksplikacija:
1.
2.
3.
4.

5.

Namas;
Tvarto liekanos;
Ūkinio pastato liekanos;
Namo liekanos;
Šulinys

Išeinant iš „gūdaus miško“ mus pasitinka „Pragiedruliai“.
Tai dvasios buvimo erdvė,- sielos kūnas. Tai kūrybos oazė, - vieta, kur sparnus išskleidžia
mintis, kur skamba muzika, poezija, kur gimsta idėjos ir svajonės…
Tai ORO stichijos erdvė, kuri yra ugnies stichijos dalis, tegul sąlyginai ir savarankiška.
ORAS, - tai ugnies kuriama aplinka žemei, žmogui, gyvybei reikštis.
Jei ugnis – dieviška Priežastis, švytintis žaibas, įdegantis pasaulio laužą, spinduliuojantis
Pradžios taškas ar Aukščiausiojo siunčiama dvasia – siela, tai Oras – šios dvasios buvimo erdvė bei
pirmasis sielos „kūnas“, apvalkalas – Aura.
Oras – tai bures genntis vėjas, gaivinantis vėsos dvelksmas, ežero raibuliavimo ir dūmo
plevenimo priežastis. Oras – tai galimybė išskleisti sparnus, skristi. Paukštis – dvasios įvaizdinys,
bet jis pasireiškia, savo savybes išskleidžia tik ore.
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„Ant Parnaso neskrisiu, būdams be sparnų, nes ten vietos nerasiu dėl savo dainų“, –
eiliavo poetas.
Čia gyveno
J.Čerkesas Besparnis, čia stovėjo
jo svajonių namai, - sodyba
„Pragiedruliai“, čia sparnus skleidė „Parnasas“, čia buvo kuriami ateities planai…
Kaip ir Ugny, nėra čia vien šviesios ar vien tamsios pusės. Visa mainosi, sūkuriuoja, kinta,
slegia, kelia.
Žemiškai sąmonei Oras – tai dangus; pakilti į orą – tai kilti aukštyn, į mėlynę, link
žvaigždžių, saulėn, net Dievop. Pakilti, atsiplėšti nuo žemės, pasijusti bekūniu ar tarsi ant sparnų –
visa tai jau dvasiniai oro erdvių įvaizdiniai.
Taip jaučiasi vaikai. O tai vieta, kur gyvena Elfai, sparnus skleidžia Mūzos…
Todėl kuriant sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo viziją, norisi atkurti ir
atgaivinti pačią sodybos atsiradimo idėją,- svajonę apie šviesų rytojų, prasmingą ateitį, apsuptą
meilės ir supratimo spindulių…
Jei siela – Saulė, tai saulės spinduliai – Dvasia, kuri sudrasko tamsos debesis ir
Pragiedruliais krenta ant žemės, suteikdama vilties visoms svajonėms…

PRAGIEDRULIU SODYBOS FUNKCINES PASKIRTIES VIZIJA
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Poetas J.Čerkesas- Besparnis buvo to meto modernus žmogus, o jo įkurtoje sodyboje
dažnai rinkdavosi menininkai, žymūs žmonės ir paprasti miestiečiai, būdavo rengiami vakarai.
Todėl šioje vietoje geriausia būtų išlaikyti visuomenišką bendruomenišką erdvę atvirą miesto
gyventojams bei svečiams. Tai erdvė aktyviam šeimų poilsiui su vaikais:







Gyvenamąjį
namą
siūlome
rekonstruoti
pagal
išlikusią
ikonografinę medžiagą.
Pastate siūlome įrengti Skaistakalnio
parko administracijos patalpas su
lankytoju centru, kavinuke (ledainė,
arbatinė) su lauko terasa, suvenyrų
parduotuvėle. Čia galėtų būti ir
nedidelė salė renginiams, inventoriaus
nuomos punktas, sanitarinės patalpos.
Nuomos punkte žiemą butų galima
išsinuomoti slides, rogutes. Vasarą –
dviračius, paspirtukus, riedlentes ir
kitą sporto bei pramogų inventorių.
Lankytoju
centre
įrengiama
ekspozicija apie Panevežio valstybini
dvarą, dvarininkų Karpių užveistą
parką, tarpukario Vytauto Didžiojo
parką,
J.Čerkesa-Besparnį
ir
Pragiedrulių sodybą.

Atstatomuose
ūkio
pastatuose
planuojama
įkurti
VšI
Menu
inkubatorių
profesionaliems
menininkams, arba tiesiog – Menu
rezidenciją,
amatų
centrą
tautodailininkams,
edukacines
patalpas vaikams, kur jie būtų
mokomi rankdarbių.

Ūkinių pastatų architektūrinė vizija





Sodybos teritorijoje siūloma atkurti sodą, gėlyną, įveisti prieskoninių ir vaistinių augalų
darželius, kurie būtų kaip pažintinės edukacinės programos dalis.
Įrengti rožyną, įveisiant jame skirtingų rūšių rožes. Tai būtų pažintinės edukacinės
programos dalis.
Šalia pastato planuojama įrengti pavėsinę – lauko estradą, kur savaitgaliais galėtų
koncertuoti pučiamųjų instrumentų orkestras. Šalia – nedidelę šokių aikštelę.
Šalia projektuojamo komplekso esančioje teritorijoje siūlome įrengti Žaidimų parką laukymės tarp medžių pritaikomos lauko žaidimams, kur šeimos galėtų praleisti laiką kartu.
Prie seno klevo būtų sekamos pasakos vaikams. Vežimo teatras čia galėtų rengti savo
pasirodymus.
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Bendra veikla, bendravimas, bendri, komandiniai, užsiėmimai suartina žmones, šeimas,
vaikus... Tai labai svarbu šiuo metu, kai didelis socialinis atotrūkis, kai kompiuteris ir televizorius
tapo vienintele laisvalaikio praleidimo forma.
Šiomis priemonėmis siūlome atkurti vietovės dvasią, kuri yra ...“savitas vietovės ar miesto
paveldosauginio, kultūrinio, architektūrinio, kraštovaizdinio, dvasinio unikalumo formavimosi
pagrindas, naikinantis aplinkos monotoniją, standartizaciją, bejausmiškumą. Tai – priešprieša
nūnai įsigalėjusiai popkultūrai“.
Želdynai:
Teritorija apželdinama želdinių grupėmis, daugiamečiai gėlynas, kurie savo žiedais,
kvapais, lapų spalva, žievės tekstūra ir lajų forma džiugintų visus metus, leistų stebėti ir stebėtis
metų sezonų kaita netgi gyvenant mieste.
Projektuojama universali, patrauklia ir patogia komplekso aplinkos infrastruktūra.
Maksimaliai išsaugomi esami medžiai ir krūmai; atveriamos ir suformuojamos atviros aikštelės
lauko žaidimams; įrengiamos dekoratyvinės pievelės; organizuiojamas aplinkos pažinimas per
pojūčius: rega, klausa, lytėjimas, jausmai, emocijos,...


Dekoratyvinės pievelės:



Sodas:



Kvapų sodas...



Daržas:



Rožynas:



Žagienio upelio pakrantės:
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Upelio pakrantės išvalomos, apželdinamos ir
eksponuojamos. Vandens srovei pagyvinti lauko
rieduliais suformuojamos nedidelės kaskados,
įrengiami perėjimai į kitą krantą.
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Mažoji architektūra ir jos elementai:


Suoliukai:



Takeliai:

Esama
takelių
danga
rekonstruojama
įrengiant
2,5 m pločio asfaltbetonio
dangą
ir
pritaikoma
žmonėms
turintiems
regėjimo negalia.



Apšvietimas:

Esami parkiniai šviestuvai kieičiami naujais, šiuolaikiškais,
ekonomiškais parko šviestuvais.
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Šiuksliadėžės:

Esamos šiukšliadėžės keičiamos naujomis.



Tiltelis:

Per Žagienio upelį projektuojama įrengti medinį
tiltelį: „Tiltas į Terabitiją“, - vaikų fantazijos
šalį. Tiltelis apjungtų senojo parko ir J.Čerkeso
sodybos teritorijas.


Lauko estrados pavilionas:

Lengvų konstrukcijų statinys parko teritorijoje.


Lauko žaidimų aikštelės:
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Apžvalgos bokštas:
Atsižvelgdami į vietos gyventojų pageidavimus, siūlome vietą
apžvalgos bokšteliui įrengti.
Tai būtų medžio konstrukcijų inžinerinis statinys už J.Čerkeso
sodybos ribų.
Nuo bokštelio atsivertų Skaistakalnio parko ir Panevėžio
senamiesčio panorama, plaąiai atsivertų Nevėžio vingiai.

Įgyvendinti projektiniai sprendiniai labai sustiprintų ir
Skaistakalnio parko turistinį potencialą, nes žmonės mėgsta
lankyti panašias poilsio ir estetinio ugdymo vietas
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas

4

3

Senvagės parko tvarkomos teritorijos ribos
Teritorijos plotas apie 10 ha. Planuojama teritorija yra Panevėžio miesto centrinėje dalyje,
labai apžvelgiamoje centro vietoje. Šiaurės rytinėje dalyje parkas ribojasi su Nevėžio upe, Smėlynės
gatve, pietinėje dalyje su Elektros gatve, vakarinėje dalyje - su Kranto gatve ir su buvusio konservų
fabriko teritorija bei su Bendruomenių rūmų teritorija (2 schema). Pietinėje šios teritorijos dalyje –
Panevėžio miesto senamiestis ir pagrindinė miesto aikštė – Laisvės aikštė.
Senvagės parkas – labiausiai Panevėžio viešąją vietą reprezentuojanti žalioji erdvė mieste
ir vienas iš didžiausių centrinių miesto želdynų su vandens telkiniu. Visas vandens veidrodžio
paviršius apie 3 hektarai.
Apie 1972 m. Senvagė buvo sutvarkyta ir tapo mėgstamiausia panevėžiečių viešoji erdvė.
Daugiausiai tuomet buvo kalbų apie įspūdingai vakare atrodysiančią apšviestą senvagės kilpą
Tai vienas labiausiai Panevėžio mieste prižiūrimų želdynų, kuriame tvarkingi pėsčiųjų ir
dviračių takai, nuolatos šienaujami žolynai, prižiūrimi medžiai ir krūmai, valomas vandens telkinys,
kuriame įrengtas fontanas. Senvagės tvenkinio pakrantės išvalytos nuo menkaverčių sąžalynų,
parko teritorija yra puikiai apžvelgiama. Parke yra suolai, pasivaikščiojimo takai, nemažai skultpūrų
ir paminklų, čia nuolatos lankosi daug lankytojų, vyksta miesto šventės ir renginiai.
Aplinkinėse teritorijose (Panevėžio miesto istorinėje dalyje) susiformavę skirtingo
užstatymo morfotipo ir kultūrinės vertės teritorijos.
Pastatų projektuojamoje teritorijoje nėra.
Išskirtume dvi jos zonas: 3. Pietinę (nuo Basanavičiaus gatvės iki pėsčiųjų tilto), ir
4. Šiaurinę (nuo pėsčiųjų tilto iki tilto J.Urbšio gatvėje).

3. Pietinė Senvagės dalis:
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Senvagė – sena vaga – VANDUO – apatinė Dangaus pusė, jo atspindys žemėje („Kaip
Danguje, - taip ir ant Žemės“, arba „Žemė – Ugnies vaizdas Vandeny“).
Tai kažkas esantis šalia, žemai, arti Žmogaus, o ne Dangiškose aukštybėse, neturi pavidalo,
yra beformis, tačiau prisitaikantis prie sudėtingiausių, tobuliausių pavidalų.
Vanduo skaidrus – matosi, kas yra jame ir po juo, o kartu ir atspindi tai, kas yra virš jo; tad
stebėtojui jis – jungtis, visapasaulinis ryšys. Tai Pasaulių pagrindas, tvėrimo medžiaga, pasaulių
įsčios, gyvybės syvai ir versmė.
Vanduo – tai atmintis, judėjimas, gyvybingumas, gaiva, valymas, gydymas, tobula forma
to, kas neturi formos…
Tekantis ir tyvuliuojantis vanduo sąlyginai aiškus. Tačiau šaltas tviskantis ledas, purus,
akinančiai baltas sniegas, stebuklingus raštus braižantis šerkšnas, baltom adatėlėm nusagstyta
šarma, neperžvelgiamas rūkas, kamuoliais kyląs garas, niūrūs juodas debesis, skaudūs krušos
riešutėliai, slaptinga besidraikanti migla – taip pat VANDUO.
Ore – paukščiai, o vandenyje – žuvys („gelmių paukščiai“).
Vanduo pritraukia viską, kas yra šalia, tirpina ir druską ir cukrų, persismelkia visomis
spalvomis, skoniais, kvapais.
Vanduo –holograma. Kiekviename laše – Viseto įrašas.
Tai miesto reprezentacinė vieta, kuri visada judėjime, įvykių sukūryje, nuolat besikeičianti,
gyva, pulsuojanti laiko ritmu erdvė.
Kadangi tai viena labiausiai prižiūrimų ir tvarkomu teritorijų, siūlomas minimalus
pertvarkymas, keičiant esamus mažosios architektūros elementus ir papildant juos naujais.
Pietinėje teritorijos dalyje, iškart už tilto, siūlome įrengti krantinę su prieplauka, kad
vandens turizmo mėgėjai galėtų palikę baidares ar kitas vandens transporto priemones, aplankyti ne
tik Senvagės teritoriją, bet ir miesto centrą, Skaistakalnio parką, dalyvauti čia organizuojamuose
renginiuose.


Prieplauka: Tai gali būti pantoninė prieplauka (pritaikyta ŽN), su galimybe pritvirtinti
plaukimo priemones.

Krantinėje siūloma įrengti atokvėpio aikštelę su
suoliukais ir gultais:



Takeliai:
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Esamą krantinės dangą siūlome keisti betono trinkelių danga
(pilka-balta)



Apšvietimas:
.

Esami parkiniai šviestuvai morališkai ir fiziškai
pasenė, neatitinka šių dienų estetinių reikalavimų.
Siūlome juos pakeisti naujais, moderniais
ekonominės klasės šviestuvais



Suolai:
Esamus suoliukus siūlome keisti, atsižvelgiant į naujai formuojamą teritorijos įvaizdį.

Senvagės teritorija – tai kasdienio veiksmo vieta.
Aikštės suolai – kilnojami (technikos pagalba) betono ir
medžio elementai su integruota dekoratyvių augalų
galimybe. Suolų išdėstymas gali būti keičiamas
priklausomai nuo renginio scenarijaus. Siūloma laisvai
nešiojama įranga – aikštės kėdės ir gultai. Tai gali būti
nuolatinis ar proginis inventorius.
Teritorijoje siūlome pastatyti kelis suolus su telefono
pakrovėjais nuo saulės baterijos. Šiais laikais tai tapo
gana aktualu.



Šiūkšliadėžės:
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Esamas šiūkšliadėžes siūlome keisti, atsižvelgiant į naujai
formuojamą teritorijos įvaizdį.



Dviračių stovai:
Nevėžio upės kairiuoju krantu praeina dviračių takas,
jungiantis Skaistakalnio parko erdves su Senvagės teritorija
ir Kultūros bei poilsio parku. Teritorijoje numatomos vietos
dviračiams pastatyti, kad į parko ir miesto centrinės dalies
teritoriją pritraukti lankytojus.



Želdiniai:
Esama želdinių būklė patenkinama. Būtina juos tvarkyti: genėti, šalinti menkaverčius,
panoramą užstojančius, pažeistus ir sergančius medžius bei krūmus. Šie darbai turi būti
atliekami tik prižiūrint apželdinimo specialistams.



Laiptai:
Laiptų būklė prasta. Juos būtina remontuoti, pritaikyti ŽN, kad Senvagės teritorija būtų
pasiekiama visiems.



Apžvalgos aikštelė;
Senvagės šlaite, šalia sakuromis užsodints terasos, siūlome įrengti apžvalgos aikštelę. Iš čia
gerai apžvelgiama Panevėžio miesto panorama ir Senvagės teritorija.



Fontanas:
Esamas fontanas tvenkinyje morališkai pasenes, todėl atsižvelgdami į pasiūlymo idėją,
siūlome iš principo peržiūrėti jo, kaip tokio, būtinumą.
Kaip žinome, - vanduo į viršų neteka. Tai prieštarauja gamtos dėsniams. Kadangi projektu
siekiame darnos su supančia aplinka ir visata, siūlome peržiūrėti nusistovėjusią „fontano“
koncepciją.
Musų atveju tvenkinio Vandens paviršius – tai ekranas, o Vanduo – holograma.
Pasinaudojant šiuolaikinės technikos galimybėmis siūlome teritorijoje įrengti 3D arba 4d
Holograminį fontaną. Tai būtų netikėtas efektas tiek dienos šviesije, tiek vakare ar naktį.
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Vaizdai gali atsirasti tiek vandenyje, tiek jo paviršiuje. Tai būtų nuolat besikeičianti aplinka,
atsižvelgiant į poreikius: stovintis tvenkinio vanduo staiga gali „virsti“ srauniu upeliu,
kriokliu, banguojančia jūra, ar giliu ežeru… Galima būtų pamatyti jo gelmes ir jose
gyvenančias būtybes,- tiek mistines, tiek realias. Tai gali būti vandens augalai, žuvys
paukščiai, vabzdžiai… Vanduo įvairiomis savo būvio formomis gali keistis čia pat mūsų
akyse,- pradeda lyti, snigti, pustyti, tvenkinys užšala, išdygsta Kalėdinė eglutė, pasdirodo
pasakų personažai… Ir visa tai – tik iliuzija, sukurta mūsų fantazijos ir tų kas parengė
atitinkamą programėlę.
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Šalia esančiame pėsčiųjų take siūlome įrengti ir Rūko fontaną, kuris bendrame komplekse
galėtų sustiprinti įspūdį rengiant holograminių projekcijų kompozicijas.

4. Šiaurinė Senvagės dalis:
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Senvagė – sena vaga - ŽEMĖ. Žemė tai vandens elemento dalis. Žemės be Vandens tiesiog
nėra. Žemės spalva – žalia. Tai – gyvybė, sodyba, medis. Medis yra Žemės ašis, jos centras. Tai –
gyvybė, žydėjimas, lapojimas, augimas, maistas, šiluma, apsauga...
„Žemė – tai, visų pirma, maitinanti dirva – sotinančios duonos kasdieninės pradžia; sodų ir
girių saugotoja bei penėtoja; žydinčių pievų ir povandeninių dumblių Motina. Žemė pagimdo ir
šventąjį ąžuolą ir lanksčią smilgelę. Tad vienas nuostabiausių žemės pasireiškimų – žaliasis
augalijos pasaulis... Tačiau grūdas nesudygtų, daigas neužaugtų, vaisius nesubręstų be vandens,
oro ir ugnies – saulės.
Aiškesnė, labiau apibrėžta, griežta, kieta žemė – tai akmenys, kalnai, uolos. /.../ Kalnas ir
akmuo, kaip jau minėtas medis, tinka būti Pasaulio ašies, vidurio, centro (stuburas, stabas, s t a b sakmuo) įvaizdžiu.“...
/R.Ambraziejienė/
Taigi, Akmuo - tai materijos amžinumas, namai (kertinis akmuo, slenksčio akmuo,
ugniakuro akmuo, altoriaus akmuo, aukuras (aukojimo akmuo), paminklinis akmuo. Tai išminties,
energijų sankaupa, mokymo vieta.
Tačiau akmuo vis dėl to kažkada virsta smėliu. Smėlis – smulki, byranti žemė, todėl tinka
būti amžinybės, begalinio laiko byrėjimo simboliu.
O štai dulkės, kuria buvai ir kuria pavirsi, viskuo ir niekuo kartu, įvaizdis – pelenai.
Dirva, molis,- minkšta, vandeniu persmelkta žemė, imli paslanki, leidžiasi minkoma,
lipdoma įgauna reikiamą pavidalą.
„Žemė – tai ir dykuma, ir oazė, ir vandenyno dugnas, ir snieguota viršukalnė, ir
gelžbetoninis didmiestis,,, ir svajingas kaimas, ir nuogas šaltas meteoritas, ir neįžengiamos
džiunglės.
Žmogus – taip pat žemės vaikas, „nulipintas iš molio“.
/R.Ambraziejienė/
Atsižvelgiant į visą tai,
formavimui ir poreikiams:

šioje zonoje svarbus dėmesys skiriamas Žmogui, jo kūno



Automobilių parkavimas:
Įvertinus teritorijos ypatumus ir pasiekiamumą, siūlome padidinti esamą automobilių
parkavimo aikštelę, įrengiant asfaltbetonio dangą.



Takeliai:
Esamos krantinės (pėsčiųjų ir dviračių takas) danga prasta,
todėl siūlome ją keisti įrengiant betono trinkelių dangą (kaip
ir zonoje 3).
Taip pat siūlytume pakeisti ir suvienodinti visas teritorijoje
esančias pėsčiųjų takų dangas.



Apšvietimas:
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Esami parkiniai šviestuvai morališkai ir fiziškai
pasenė, neatitinka šių dienų estetinių reikalavimų.
Siūlome juos pakeisti naujais, moderniais
ekonominės klasės šviestuvais (kaip ir zonoje 3).



Suolai:
Esamus suoliukus siūlome keisti, atsižvelgiant į naujai formuojamą teritorijos įvaizdį.
Tai turėtų būti betoniniai gaminiai su medžio intarpais.

Teritorijoje siūlome pastatyti kelis suolus su
telefono pakrovėjais nuo saulės baterijos.
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Šiūkšliadėžės:

Esamas šiūkšliadėžes siūlome keisti, atsižvelgiant į naujai
formuojamą teritorijos įvaizdį.



Dviračių stovai:
Nevėžio upės kairiuoju krantu praeina dviračių takas,
jungiantis Skaistakalnio parko erdves su Senvagės teritorija
ir Kultūros bei poilsio parku. Teritorijoje numatomos vietos
dviračiams pastatyti, kad į parko ir miesto centrinės dalies
teritoriją pritraukti lankytojus.

 Želdiniai:
Esama želdinių būklė gera. Siūlome juos išsaugoti ir papildyti naujais, teritorijoje formuojant
atskiras veikos zonas: atokvėpio, aktyvaus ir pasyvaus sporto, žaidimų.
 Laiptai:
Laiptų būklė patenkinama. Juos būtina remontuoti.
 Lauko kavinė:
Teritorijoje siūlome įrengti vasaros kavinę. Tai būtų statinys iš surenkamų betoninių
konstrukcijų modelių.



Dviračių, riedučių trąsa:

Teritorijoje siūlome ėrengti dviračių – riedučių trąsą. Tai gali būti ir surenkama modulinė trąsa.



Treniruokliai:
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Esamų treniruoklių komplektą siūlome papildyti treniruokliais kitoms raumenų grupėms
treniruoti. Tap pat siūlome pastatyti treniruoklius Senjorams bei treniruoklius pritaikytus
ŽN.

Taip pat siūlytume įrengti ir gatvės gimnastikos įrenginių aikštelę, kas šiuo metu labai
populiaru jaunimo tarpe.



Vaikų žaidimų aikštelės:
Šalia planuojamos kavinės siūlome įrengti vaikų ir paauglių žaidimo aikštelę su įranga.



Atokvėpio aikštelėse prie upės statomi gultai:

Įgyvendinus projektinius pasiūlymus, Senvagės teritorija taps patrauklia ne tik jaunimui, bet
ir vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms turintiems fizines negalias, Jaunoms šeimoms su vaikais,
miesto svečiams ir gyventojams.
Kaip matome – visur yra grįžtamasis ryšys: Ugnis negali būti be Oro – kūrybos negali
būti be Ugnies; Žemė negali būti be Vandens – augimo negali būti be Žemės.
Keturi „drambliai“, laikantys Visatą, keturios pagrindinės stichijos, kūrimo elementai
ir Visatos sąrangos svarbiausios dalys- tai UGNIS, VANDUO, ORAS ir ŽEMĖ. Jų visuma –
keturdalis ratas ar kryžius, kurio vidury, ašyje – visa jungianti ir žadinanti tveriančioji galia.

Tai - raktas į miesto Širdį, kurią atrakinti patikėta čia gyvenantiems

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS
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Parengto pasiūlymo dėl viešųjų erdvių sutvarkymo ir atnaujinimo sprendinių pasekmių
poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:
Socialiniu, ekonominiu:
Neigiamas poveikis socialiniu ir ekonominiu aspektu nenumatomas. Teigiamas poveikis –
teritorija taps patraukli verslui, atsiras galimybė pritraukti privačias investicijas, padidės gretimose
teritorijose esančio nekilnojamojo turto vertė, jo konkurencingumas nekilnojamojo turto rinkoje,
pagerės gyvenamosios aplinkos kokybė, planuojamos teritorijos tvarkymo darbai vyks ne stichiškai,
o pagal poreikį ir galimybes.
Įgyvendinus projektinius sprendinius teritorija bus jauki ir saugi, interaktyvi visoms
socialinėms žmonių grupėms.
Žinant, kokius darbus reikės atlikti, kiek ir kokios įrangos pirkti, galima nuosekliai
planuoti darbus ieškant rėmėjų ar kitų finansavimo šaltinių, kai kuriuos darbus galima atlikti savo
jėgomis talkų metu ar bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis bei organizacijomis. Tai skatins
žmonių socialinį bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, visuomeniškumą.
Gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio:
Neigiamas poveikis aplinkos kokybei ir būklei nenumatomas. Teritorijoje esantys vertingi
želdiniai maksimaliai išsaugomi. Šalinami tik peraugę, sergantys, savaime ne vietoje išaugę ar
netinkamoje vietoje pasodinti medžiai ir krūmai (keliantys grėsmę gyventojų sveikatai, saugumui ir
pastatų priežiūrai). Šie želdiniai keičiami naujais, sodinant juos kitoje vietoje, vadovaujantis
Želdinių tvarkymo ir priežiūros reikalavimais.
Tvarkoma teritorija urbanizuota. Todėl projekto rengimo metu keliami šie reikalavimai:
o išlaikyti ryšį su natūralia gamta;
o naudoti ilgaamžes natūralias medžiagas.
o urbanizuotos gamtos poveikiui sumažinti būtina rūpintis žaliaisiais plotais, jie turi būti
prižiūrimi, parenkant tinkamiausius tai vietovei augalus ir medžius.
Siekiant apsaugoti dirvožemį ir atmosferą nuo užteršimo numatomos šios priemonės:
Reljefo apsaugos srityje
Esamas reljefas išsaugomas jo nekeičiant.
Grunto apsaugos srityje
o Buitinės nuotekos ir atliekų surinkimas tvarkomi centralizuotai.
o Neužterštas lietaus (tirpstančio sniego) vanduo bus pašalintas surenkant ir nuvedant į
miesto tinklus bei natūralios filtracijos į gruntą būdu.
Dirvožemio apsaugos srityje
Prieš pradedant žemės kasimo darbus, nuimamas augalinis sluoksnis su velėna,
sandėliuojamas netoliese (statybos aikštelės pakraštyje), užbaigus statybos darbus,
paskleidžiamas 20 cm sluoksniu laisvoje teritorijoje – naudojamas vejos įrengimui.
Atliekami teritorijos sutvarkymo darbai. Atliekant žemės kasybos darbus, būtina išsaugoti
derlingąjį dirvožemio sluoksnį. Planuojant teritoriją numatoma išsaugomas esamas
reljefas.
Augmenijos apsaugos srityje
Esami medžiai ir krūmai maksimaliai išsaugomi.
Atmosferos apsaugos srityje
Teritorija skirta pėsčiųjų eismui, ja važinės tik specialus transportas, skirtas teritorijos
priežiūrai, todėl pavojus aplinkai nenumatomas. Kenksmingų teršalų, didelio triukšmo,
dulkių teritorijoje nebus. Teritorijoje numatoma veikla neturės žymaus poveikio supančiai
aplinkai ir gyventojams. Teritorijos gretimybėse nėra stambių pramonės objektų, kurių
sanitarinė zona darytų įtaką projekto sprendiniams.
Buitinių atliekų tvarkymo srityje
Planuojamoje teritorijoje susidarys buitinės atliekos, kurios bus išvežamos į buitinių
atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal sutartį su buitines atliekas
tvarkančia įmone.
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Kraštovaizdžio srityje
Esamas kraštovaizdis išsaugomas. Gerinama jo kokybė. Gyvenamosios paskirties
pastatai integruojami į esamą gamtinę aplinką. Numatomas minimalus esamų želdynų
pertvarkymas. Planuojamos veiklos mastas nesukels reikšmingo poveikio ekosistemos
sutrikimams bei biologinės įvairovės pakitimams.
Įgyvendinus projektinius pasiūlymus, pagerės gamtinė aplinką, neigiamos įtakos
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai projektiniai sprendiniai neturi, priešingai,planingas teritorijos apželdinimas pagerins kraštovaizdžio kokybę.
Planuojamoje teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai ir jų aplinka bus
sutvarkyti, prieinami visuomenei, lankomi.
Aplinkos kokybės:
Planuojamų darbų ir numatomos veiklos teritorijoje poveikis aplinkai minimalus.
Įgyvendinus projektinius sprendinius pagerės teritorijos urbanistinė kokybė ir vientisumas.
Urbanistiniu ir architektūriniu:
Planuojant teritorijos tvarkymo darbus numatomas pėsčiųjų takų dangų remontas, naujų
dangų įrengimas, esamų želdynų rekonstravimas ir naujų želdynų įrengimas, esamo apšvietimo
pertvarkymas, teritorijoje esamų atskirų funkcinių zonų sutvarkymas keičiant dangas, statant ir
keičiant jų funkciją atitinkančią įrangą. Siūloma vieninga mažosios architektūros elementų išraiška
yra šiuolaikiška, moderni, korektiška unikalioje aplinkoje ir užtikrina mastelio, proporcijų,
medžiaginio, spalvinio sprendimų darną su supančios aplinkos elementais.
Higieninės būklės:
Planuojama teritorija nėra tarši, todėl nenustatys sanitarinės apsaugos zonos kitoms greta
esančioms kaimyninėms teritorijoms. Greta planuojamos teritorijos taršos šaltinių nėra.
Teritorijos vystymo darnai:
Įgyvendinus projektinius sprendinius tikimasi ilgalaikių teigiamų rezultatų, bus įsisavinta
teritorija, sukurta nauja jauki gyvenamoji ir poilsio aplinka.
Apželdinimo:
Siekiant pagerinti aplinkos kokybę bei visuomenės sveikos gyvensenos poreikius,
planuojami želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, tvarkymo darbai. Esamų želdynų plotai
nemažinami. Numatoma šalinti tik peraugusius, sergančius ir pavojingus medžius bei krūmus.
Todėl, kaip kompensacija tam, numatomas naujų medžių sodinimas ir gėlynų įrengimas.
Psichologiniu:
Numatomas teigiamas psichologinis poveikis,- pagerėjusi teritorijos aplinkos kokybė pagerins ir
joje gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę, užimtumą. Įgyvendinus projektinius pasiūlymus teritorija
bus saugesnė, prieinama įvairaus amžiaus ir socialinius poreikius turintiems žmonėms. Tai skatins
bendravimą, pasitikėjimą, saviraišką, ugdys discipliną, pilietiškumą.

