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BENDRIEJI RODIKLIAI 

 

1. Bendras teritorijos plotas 43,23 ha 

2. Senvagės teritorijos plotas 10 ha 

3. Senvagės teritorijos kietų dangų plotas 3978 m2 

4. Skaistakalnio teritorijos plotas 32 ha 

5. Skaistakalnio teritorijos kietų dangų plotas 3072 m2 

6. J.Čerkeso- Besparnio sodybos plotas 1,23 ha 

7. Senvagės rekonstravimo darbų kaina 2653962,00 eurų 

8. Skaistakalnio parko ir Besparnio sodybos 

rekonstravimo darnbų kaina 

1689448,00 eurų 

 



 

PANEVĖŽIO SENVAGĖS TERITORIJOS KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS 

 

 

 

Senvagė yra svarbi Panevėžio miesto rekreacinė erdvė. Teritorijos plotas – apie 10 ha. 

Panevėžiečiai čia švenčia miesto gimtadienius, čia 

rengiamos triatlono ir dviračių sporto varžybos, čia 

vyksta mugės, Rugsėjo 1-osios Žinių dienos 

minėjimas ir kiti renginiai. Miestiečiai čia vaikšto, 

bėgioja, vedžioja šunis, sėdi ant suoliukų. Išilgai 

Nevėžio upės esančiame pylime šalia tako yra  

akmens skulptūrų ekspozicija, kuria gėrisi menui 

neabejingi miestelėnai. Rudenį žvejams leidžiama 

žvejoti per metus užaugusius amūrus. Žiemą, 

nusivalę sniegą, entuziastai čiužinėja, žaidžia ledo 

ritulį. 

Nepaisant nusistovėjusių tradicijų, į 

Senvagės erdvę reikia įlieti naujų funkcijų, naujos 

architektūrinės kokybės. 

 

FUNKCINIAI RYŠIAI 

 

Senvagę pietų – šiaurės kryptimi kerta 

dviračių – pėsčiųjų takas su akmens skulptūrų 

ekspozicija. Jis yra pagrindinis praėjimo ir 

pravažiavimo takas. Siūlome įvesti dvi vakarų-rytų 

susisiekimo jungtis: Anykščių g.-Liepų alėja ir 

Kranto g.- senvagės sala. 

 

Pav.3  Senvagės teritorijos funkciniai ryšiai 

 

 

Šalia pastatyti pėsčiųjų - dviračių taką. Kaip labai svarbią dabar esančią pėsčiųjų - 

dviračių trasą, palikti esantį pėsčiųjų tiltą ties Bendruomenių rūmais. Po tiltu siūlome pratęsti dviračių 



taką palei Nevėžio upę, nuvedant jį tolyn į vakarus. Erdvėje prie Bendruomenių rūmų paliekama 

esanti takų sistema, papildant ją terasomis. 

Siūlome pabrėžti funkcinę ašį nuo būsimo Stasio Eidrigevičiaus menų centro (dabar kino 

teatras „Garsas“) iki Petro ir Povilo bažnyčios. Tai būtų takas palei šiaurinę rekonstruojamo buvusio 

Koncervų fabriko sieną, laiptais nusileidžiantis į Senvagę ir dviem tilteliais sujungiantis esančią salą. 

Senvagės saloje numatoma maža kavinukė. Pietinėje Senvagės sklypo dalyje paliekama esanti takų 

struktūra, papildant labai svarbia jungtimi – pėsčiųjų tiltu tarp Elektros g. ir Šv. Zitos gatvės.       

Vakariniame Senvagės šlaite įrengiami takai, jungiantys takus prie vandens su takais šlaito viršuje. 

 

ARCHITEKTŪRINIAI AKCENTAI 

  

Pietiniame  Senvagės šlaite siūlome įrengti amfiteatrą, 

priešais jį ant vandens plaukiojančią platformą scenai, senoje fontano 

vietoje – dainuojantį ir šviečiantį fontaną. Rekonstruoti esančius 

rytiniame šlaite suoliukus – terasas prie vandens, padidinat sėdimų 

vietų skaičių ir pakeičiant jų formą. Vakariniame šlaite, šlaito viršuje 

įrengti apžvalgos aikštelę gėrėtis vaizdu į Šv.Petro ir Povilo bažnyčią. 

Vakariniame šlaite prie rekonstruojamo Koncervų fabriko įrengti 

vingiuotas laiptuotas pasisėdėjimo terasas kaip tasą Koncervų fabriko 

vidinio kiemo erdvėms (analogas iš ,,Where the river runs – garden 

expo 2015“ (pav.2)). Vakariniame šlaite prie Panevėžio ,,Šviesos“ 

specialiojo ugdymo centro įrengti terasą su medžiais. Prie Romantic 

viešbučio paliekama esanti takų sistema, tik keičiama jų danga.  

Pėsčiųjų tiltą per Nevėžį siūlome dviejų krypčių, sujungiant Šv.Zitos 

gatvę su Sirupio gatve ir Senvagės takais. Senvagės teritorijos kampe 

prie Elektros ir Smėlynės gatvės siūlome pakelti reljefą ir įrengti 

gėlynus.   

 

Pav.2  Senvagės vakarinio šlaito  

sutvarkymo analogas 

Bendruomenių rūmų teritorija 

Už pėsčiųjų tilto prie Bendruomenių rūmų siūlome įrengti terasas renginiams ir terasas priėjimui prie 

Nevėžio upės. Ši zona yra perskirta į dvi dalis. Viena zona – terasa žmonių susibūrimams ir 



renginiams, kita zona – poilsio su želdiniais, fontanu/riedlentininku aikštele, suoliukais ir veja 

kombinuota tarp betoninių trinkelių dangos (pav.3).  V 

 

 

 

 

 

Pav 3. Kombinuota vejos ir betoninių trinkelių danga 

 

Renginių zonoje vyksta abiturientų išleistuvių renginiai ir įrengta erdvė būtų tinkama švęsti, leisti į 

upės vandenį gėles bei pasitikti saulėtekį, todėl ši terasa pratęsiama virš upės suformuota 

konsole.(pav.4). 

 

 
Pav.4 Teritorijos prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo pasiūlymas 

 



Senvagės sala 

 

Pav.5  Senvagės plano fragmentas 

 

Esančią salą siūlome sujungti tilteliais viena linija (pav.5) pietinėje salos dalyje įrengiant 

kavinukę virš vandens, o šiaurinę salos dalį paliekant apželdintą (pav.6). Sala yra taškas kuriame 

atsiskiria aktyvi ir pasyvi senvagės zonos : pietinė dalis – su daug pasisėdėjimo, renginių vietų ir 

amfiteatrų bei terasų ir šiaurinė dalis – apželdintos, atokesnės vietos pasisėdėjimui ir 

pasivaikščiojimui.  

  

 

 Pav.6  Senvagės salos ir pakrančių sutvarkymas 

 



 

ŽELDYNAI 

Senvagės pietinis ir vakarinis šlaitai apaugę medžiais. Pietiniame šlaite auga pušys ir 

eglės, šermukšniai, uogynai ir kadagiai. Vakarinis šlaitas apaugęs klevais, obelimis ir kitais lapuočiais 

medžiais.  

Pietinį šlaitą 

siūlome truputį praretinti, 

atidarant perspektyvas į 

Senvagės erdvę. Vakarinį 

šlaitą siūlome iškirsti, 

paliekant keletą vertingų 

medžių ir apželdinti naujais 

dekoratyviniais medžiais ir 

krūmais (pav.7). 

 

Pav.7  Retinamų medžių zona  

 

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

 

Pasisėdėjimų vietose numatomi betoniai suolai su medinėmis sėdimomis dalimis (pav.8). 

Prie jų statomos ovalios betoninės šiukšlinės.  

   

Pav. 8 Betoniniai suoliukai su medinėmis sėdimomis dalimis 

   

Tiltelių ir apžvalgos aikštelių turėklai – iš medienos ir betono plokščių, metalinio ažūro, 

nerūdijančio plieno vamzdžių. Spalvos – sidabrinė (metalo), balta, pilka ir natūralaus medžio. Takų 



danga- pilkos betoninės trinkelės. Aikštėje prie bendruomenių rūmų siūlomas grindinis apšvietimas 

remiantis analogais iš  aikštės Sobre la Plaza de la Catedral de Tortosa, Ispanijoje (pav.9) ir laisvės 

aikštės Zuccotti parke, Niujorke (pav.10). Apšvietimas likuosioje seanvagės teritorijose toršeriniai 

šviestuvai (pav.11). Vietose, kur numatomos atraminės sienutės numatoma įrengti taškinius 

šviestuvmus ties grindinio ir sieuntės sandūra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pav.9  ir Pav.10  Aikščių ir aikštelių grindinio apšvietimas 

 

 

  
 

Pav.11 Toršeriniai šviestuvai 

 

 

 



PANEVĖŽIO SKAISTAKALNIO PARKO TERITORIJOS SU PRIEIGOMIS 

KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS 

 

Skaistakalnio parkas yra svarbi panevėžiečių poilsio vieta. Čia žmonės vaikšto, bėgioja, 

eina su šiaurietiškomis lazdomis, mamos vežioja mažylius, vasarą einama maudytis šeimomis, 

sveikuoliai maudosi iki pirmųjų šalčių, žmonės vedžioja šunis, vaikšto įsimylėjėliai, močiutės lesina 

antis ir gulbes. Skaistakalnyje vasarą vyksta įvairios šventės. Parkas gūdus, priaugęs senų aukštų 

medžių, apaugęs brūzgynais ir krūmais. 

 

Pav. 12 Skaistakalnio parkas 

 

 



FUNKCINIAI RYŠIAI 

Skaistakalnio parkas yra miesto centre, bet psichologiškai žmonėms atrodo, kad yra 

sunkai pasiekiamas. Tai yra todėl, kad nepažymėti įėjimo takai, jų maža. Siūlome keturis pagrindinius 

priėjimo takus nuo Smėlynės g. tilto, iš Ukmergės gatvės, iš Vilniaus – Biliūno gatvės sankryžos. Iš 

Biliūno gatvės, nuo Ekrano marių užtvankos, per esantį pėsčiųjų tiltą ir per naujai įrengiamą pėsčiųjų 

tiltą Tiškevičiaus gatvės tąsoje. Skaistakalnio parke siūlome takų ratų sistemą – didijį ratą, vidutinį 

ratą, mažąjį ratą. Aplink kalnelį formuojami nauji takai, atkuriamos sunkiai įžvelgiamos senųjų 

medžių alėjos. Per Žagienės upelį iš Besparnio sodybos tako tąsoje siūlome įrengti tiltelį.  

ARCHITEKTŪRINIAI AKCENTAI 

Pagrindinis architektūrinis akcentas – amfiteatras renginiams ir mitologinis kalnelis, ant 

kurio siulomas organiškos formos paviljonas, simbolizuojantis buvusį religinį akmenį. Už mitologinio 

kalnelio siūlome įrengti apšviestų medžių zoną su pasivaikščiojimo takeliais. Kiti akcentai – esančio 

pėsčiųjų tilto pandusas, žydinti pieva prieš tilto laiptus, nauji tilteliai per Žagienės upę, naujas pėsčiųjų 

tiltas per Nevėžį į Tiškevičiaus gatvę, suoliukai, parko šviestuvai ir kitos mažosios architektūros 

formos. Prie tilto su pandusu planuojama aktyvi zona, su treniruokliais, vaikų žaidimų aikštele ir 

tinklinio aikštele. Išlikusiose medžių alėjose siūlome įrengti pasivaikščiojimo tokus, o alėjos lūžio 

vietoje įrengti sūpynes su vaizdu į alėją ir bažnyčios bokštus. Nevėžio krantinėje siūloma įrengti 

laisvo planavimo betoninius suoliukus ant vejos.  

Prie Ekrano marių užtvankos siūlome įrengti betoninius suoliukus ant apžvalgos terasų 

suformuotų iš žemės architektūros užtvankai stebėti potvynių metu. Skvere prie Velžio kelio siūlome 

organiškos formos vartus į Skaistakalnio parką, taip sustiprinant ryšį tarp parko ir skvero. Palei 

Žagienės upelį siūlomas takelis su minimaliu apšvietimu. Ties įėjimais į parką siūlome įrengti parko 

logotipą vaizduojančius ženklus. Parko logotipas gali būti sukurtas bendradarbiaujant su VDU 

studentais.  

  

Pav. 13 Betoniniai suoliukai su atlošu Pav. 14 Betoniniai suoliukai krantinėms 



 

ŽELDYNŲ SUTVARKYMAS 

Skaistakalinio parko būdingas bruožas aukšta ir tanki medžių laja. Išryškinamos esamos 

alėjos, nevertingi medžiai išvalomi, atsodinami nauji medžiai. 

 

J.ČERKESO-BESPARNIO SODYBOS (SKAISTAKALNIO PARKE) PASTATO 

IR TERITORIJOS KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS 

 

Pav. 15 J.Čerkeso-Besparnio sodyba 

 

J.Čerkeso-Besparnio sodyba apleista stovi nuo 1998 metų ir laukia tapti svarbiu 

kultūriniu centru parko teritorijoje.  

FUNKCINIAI RYŠIAI 

Įvažiavimus į sodybą numatome rytų - vakarų kryptimi  iš Ukmergės ir iš Biliūno gatvės. 

Pėsčiųjų prieigos – šiaurės pietų kryptimi iš gyvenamo kvartalo ir nuo Žagienės upelio.  

 



SKLYPO SUTVARKYMAS 

Siūlome atkurti buvusį medžių eilės kontūrą, išsaugoti išlikusias obelis, atkurti buvusį 

kiemą, apribotą ūkiniais pastatais. Radus vertingų medžių, juos išeksponuoti iškertant nevertingus 

aplink juos. Kiemo tekelius įjungti į projektuojamų parko takų sistemą. 

ESANTIS SODYBOS PASTATAS 

Esantį sodybos pastatą siūlome atkurti išlaikant vertingąsias savybes ir pritaikyti menų 

centro veiklai. J.Čerkeso-Besparnio sodyboje senajame pastate numatoma kavinė-galerija. Kuri 

pritrauktų daugiau lankytojų ne tik į pastatą bet ir Skaistakalnio parką.  

PRIESTATAS 

Šalia atkuriamo sodybos pastato numatomas priestatas – paviljonas su apžvalgos bokštu. 

Priestate gali veikti įvairūs edukaciniai renginiai, lauko kavinė, menų dirbtuvės. Žemesnioji statinio 

dalis savo aukštingumu nekonkuruoja su esamu pastatu. Naujame statinyje numatomos požeminės 

patalpos su apšvietimu per stoglangius. Šalia naujų statinių numatoma terasa – scena, skirta lokaliems 

renginiams. Pastato stogai veiktų kaip amfiteatras. 

 


