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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kniaudiškių parke Molainių g.3, 
Panevėžyje projekto koncepcijos dalyje pateikiami aiškinamasis raštas ir koncepcijos brėžiniai. 

Projekto pavadinimas:  
Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kniaudiškių parke, Panevėžyje. 
Objektas:  
Kniaudiškių parko teritorija. Kniaudiškių parkas yra Panevėžio miesto centrinėje dalyje tarp 

Molainių, Žygeivių ir V. Alanto gatvių, sklypo adresas – Molainių g. 3.  
Objekto plotas: 
Bendras planuojamos tvarkyti teritorijos plotas – 7,6981 ha.  
Užsakovas:  
Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, Tel. (8 45) 501 360, el. p. 

savivaldybe@panevezys.lt. 
Projekto rengėjas: 
UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 44, LT-35173 Panevėžys, tel. (8 45)581875, el. p. 

elvyra@panprojektas.lt. 
Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai: 
Išanalizuoti Kniaudiškių parko želdynus, pasiūlyti optimaliausią sprendimą tvarkant želdynus, 

suformuluojant jiems galimas vystymosi ir priežiūros gaires, numatant takų bei informacinę sistemą. 
Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai: 
Numatyti priemones didinti kraštovaizdžio ekologinę ir estetinę būklę (gerinti želdinių ir želdynų 

būklę, kelti vietovės estetinį potencialą, atskleisti, išryškinti estetines vertybes); 
Ugdyti ekologinę visuomenės savimonę (sudaryti sąlygas visuomenei pažinti, domėtis, įsitraukti į 

puoselėjimą, kūrimą, supratingą vietovės kraštovaizdžio naudojimą). 
Finansavimo pobūdis: 
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-
019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos.  

 
Projekto esamos būklės analizė parengta vadovaujantis Užsakovo pateikta užduotimi, topografine 

nuotrauka, tyrimais, matavimais ir normatyviniais reglamentais: 
 Europos kraštovaizdžio konvencija; 
 Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacija CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 3 dėl 

Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių; 
 Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703; 

 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.5.1APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 (su 
vėlesniais pakeitimais);  
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 Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų planas (3 priedo 
reikalavimai), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu 
Nr. D1-12 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. 
birželio 28 d. nutarimu Nr. X-1241 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) 
nustatymo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 
21 d. įsakymu Nr. D1-694 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
719; 

 Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas ir Priklausomųjų želdynų 
apsaugos ir tvarkymo pavyzdinis reglamentas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62; 

 Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5; 

 Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2002 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 615; 

 Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio žemėje, priskiriami 
saugotiniems, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimu Nr. 206; 

 Invazinių organizmų rūšių Lietuvoje sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 
19 d. nutarimu Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais) ir jį įgyvendinantys teisės aktai; 

 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 
14 d. įsakymu Nr. D1-96 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos 
reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir  Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 (su 
vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. I-733 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 
1993 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. I-301 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. 
lapkričio 22 d. nutarimu Nr. I-671 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 (su vėlesniais pakeitimais); 
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 Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Seimo 1996 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I-1534 (su vėlesniais pakeitimais); 

 Reikalavimų gamtotvarkos plano turiniui aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-645 (su vėlesniais pakeitimais); 

 STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 (su 
vėlesniais pakeitimais); 

 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, 
patirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 
direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7; 

 ST 188710638.06:2004 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas, patirtintos Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. 
gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-303; 

 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07, 
patirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 
direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18; 

 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 
reikalavimų aprašas TRA SBR 07, patirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17; 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 
m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 (su vėlesniais pakeitimais); 

 STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (su vėlesniais 
pakeitimais); 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas; 

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga;  
 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
 STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 
 Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant kraštovaizdžio 

formavimo ir ekologinės būklės gerinimo Kniaudiškių parke Panevėžyje projektą; 
 Panevėžio miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 

2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-140; 

 Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas, patvirtintas Panevėžio miesto 
savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 1-241 ; 

 ir kt. 
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2. KONCEPCINIAI SPRENDINIAI 

2.1. BENDRA TERITORIJOS TVARKYMO KONCEPCIJA 

Vykdant Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose 
Panevėžio miesto savivaldybėje projektą numatoma sutvarkyti Kniaudiškių parko teritoriją. Kniaudiškių 
parkas yra Panevėžio miesto centrinėje dalyje tarp Molainių, Žygeivių ir V. Alanto gatvių, sklypo adresas 
– Molainių g. 3. Sklypo kadastrinis Nr. 2701/0021:504, žemės sklypas suformuotas kadastriniais 
matavimais, pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, 
miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos. Bendras planuojamos tvarkyti teritorijos 
plotas – 7,6981 ha. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą Kniaudiškių parkui 
suformuotas žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai. Panevėžio miesto savivaldybė 2008 metų 
liepos 30 d. yra sudariusi panaudos sutartį su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir 
valdo žemės sklypą panaudos teise. Gretimas tvarkomos teritorijos užstatymas – vienbučiai, daugiabučiai 
gyvenamieji namai. Šalia planuojamos teritorijos yra vieno didžiausių technologiškųjų universitetų 
Baltijos šalyse – Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas. Visoje 
teritorijoje auga medžiai ir krūmai. Kultūros paveldo objektų ar saugomų teritorijų Kniaudiškių parke 
nėra.    

Esamos būklės analizė parodė, kad dabartinė bendra parko teritorijos būklė rekreacijai nėra palanki. 
Parkas apleistas, nėra pritaikytas gyventojų poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, kitiems rekreaciniams 
poreikiams. Pėsčiųjų takų nėra, tik praminti takeliai, esami želdiniai netvarkingi, dauguma medžių ir 
krūmų savaiminiai, pieva nenušienauta, kūdros pakrantės netvarkomos ir nesaugios, neužtikrinamas 
ekologinės sistemos vientisumas, taip pat trūksta poilsiui pritaikytos infrastruktūros, mažosios 
architektūros elementų. 

Kniaudiškių parkas labai svarbus plėtojant Panevėžio miesto bendro naudojimo erdvių sistemą. Be 
rekreacinės svarbos miesto želdynai yra svarbi miestų urbanistinės struktūros dalis, kuri skirta ne tik 
miesto gyventojų rekreacijai ir laisvalaikiui, bet taip pat turi stiprią įtaką miesto ekologinėms sąlygoms 
bei patrauklumui. Šiems tikslams pasiekti mieste yra ar turėtų būti kuriama miestų vientisa želdynų 
sistema, kuri būtų kaip kompensacinis elementas užstatytoms teritorijoms, infrastruktūros koridoriams ir 
pramoniniams objektams.  

Iki 2007 metų pagal parengtą projektą buvo atlikta dalis reljefo formavimo darbų. Buvo supilti 
pylimai kurių aukštis 2 – 3 metrai. Jais siekiama suformuoti uždarą centrinę parko dalį.  

Norint visiškai atskleisti ir paryškinti numatomos tvarkyti vietovės kraštovaizdį, jos gamtines 
vertybes, reikalinga gerinti parko estetinę būklę formuojant, tvarkant želdynus, ekologiškai labiau 
jautriose vietose mažinant želdynų defragmentaciją, kompleksiškai įvertinant, kurias erdves, panoramas 
reikalinga atverti, kurias pridengti, numatyti pažintinės, poilsinės infrastruktūros atnaujinimą, įrengimą. 

Kadangi Kniaudiškių parko teritorija šiuo metu yra apleista, medžiai bei krūmai neprižiūrimi, daug 
savaiminių želdynų, parko teritorijoje pirmiausia būtina atlikti sanitarinius - kraštovaizdžio formavimo 
kirtimus. Parko teritorijoje numatoma kirsti menkaverčius, ne vietoje augančius medžius. Atlikti medžių 
šakų genėjimą ir menkaverčių krūmų iškirtimą nušienauti pievas. Išsami informacija apie Kniaudiškių 
parko želdinių sanitarinę būklę ir projektuojamas ūkines priemones bus pateikta sprendinių stadijoje 
dendrologinių tyrimų dalyje. 
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 1 pav. Esamos būklės schema su pylimais ir vandens telkiniu 

2.2. KONCEPCINIAI SPRENDINIAI (I VARIANTAS) 

Atlikus esamos būklės analizę ir pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį, parengta 
Kniaudiškių parko sutvarkymo koncepcija. Pagrindiniai funkciniai ryšiai ir erdvinė kompozicija atsispindi 
koncepcijos schemoje. 

 

 
2 pav. Koncepcijos (I varianto) schema 
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PARKO PRIEIGOS 
Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas iš Žygeivių gatvės vakarinėje parko 

dalyje prie numatomos automobilių stovėjimo aikštelės. Šis įėjimas numatomas lankytojams, kurie į 
parką atvyks lengvaisiais automobiliais. Šioje vietoje projektuojamas lankytojų informacinis edukacinis 
centras ir lankytojų WC pastatas. 

 
3 pav. Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš Žygeivių gatvės 

Kitas įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas pietvakarinėje parko dalyje iš V.Alanto 
gatvės. Juo patenkama į ramiąją  parko zoną. 

 

 
4 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš V. Alanto gatvės 
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Trečias įėjimas ir įvažiavimas numatomas iš T.Tilvyčio gatvės. Šioje sklypo vietoje numatytas 
servitutas įvažiavimui. Šiuo pėsčiųjų ir dviračių taku patenkama į ramiąją parko zoną pietrytinėje parko 
dalyje.  

 
5 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš T.Tilvyčio gatvės 

 
Ketvirtas įėjimas taip pat numatomas iš T.Tilvyčio gatvės per KTU Panevėžio technologijų ir verslo 

fakulteto rūmų teritoriją. Pagrindinis rūmų fasadas ir įėjimas į rūmus orientuotas į būsimo parko pusę. 
Šalia jo įrengta renginių aikštė. Iš jos ir numatomas patekimas į parko teritoriją. Tai būtų rytinė parko 
dalis. 
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6 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką per KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto 
rūmų teritoriją 

Kiti du įėjimai/įvažiavimai numatomi iš dvylikaaukščių daugiabučių namų pusės šiaurės rytuose ir 
Molainių gatvės pusės - šiaurėje. Tai yra šiuo metu naudojamas gyventojų pramintas pėsčiųjų takas, 
kuriuo gyventojai iš daugiabučių eina į kitoje gatvės pusėje esančią maisto prekių parduotuvę.  

 
7 pav. Įėjimai ir įvažiavimai dviračiu į parką iš Molainių gatvės ir daugiabučių namų pusės 

 
PARKO PĖSČIŲJŲ IR DVIRA ČIŲ TAKŲ TINKLAS 
Parko pėsčiųjų ir dviračių takų  tinklą sudaro du žiedai pagal parko perimetrą – išorinis 

pėsčiųjų/dviračių takas ir vidinis – pėsčiųjų takas. Šie takai jungiasi statmenomis jungtimis, kurios yra 
įėjimų takų tęsiniai. Aplink išvalytą kūdrą numatomas apžvalginis pėsčiųjų takas, kuris jungiasi prie 
bendro takų tinklo ir projektuojamos estrados ant vandens bei pontoninės aikštelės su laužaviete. 

Vakarinėje parko dalyje šalia įėjimo į parką nuo KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto 
pusės, numatomas „basų kojų“ takas su suoliukais iš šiukšliadėžėmis tako pradžioje ir pabaigoje. 
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PARKO ERDVIN Ė KOMPOZICIJA 
Pagal anksčiau parengtą parko įrengimo projektą, buvo pradėtas formuoti parko reljefas ir nuo 

Žygeivių, V.Alanto bei T.Tilvyčio gatvių pusių perimetru supilti kalneliai. Jie sudaro vizualinę užtvarą 
nuo urbanizuotų vaizdų. Šie kalneliai paliekami, nuo išorinės pusės apželdinami. Ten, kur 
įėjimas/įvažiavimas iš Tilvyčio gatvės pusės atsimuša į lenktą kalnelį, jo vidinėje pusėje suformuojamas 
nuožulnus šlaitas žiemą šliuožti rogutėmis. Ant kalnelio priešais kūdrą  vakarinio šlaito projektuojamas 
amfiteatras. Šiaurės vakarinėje parko dalyje numatoma išvalyti užpelkėjusią kūdrą, vakarinėje jos dalyje 
paliekant natūralios augmenijos fragmentus. Rytinėje kūdros dalyje numatoma estrada vaidinimams ir 
pontoninė aikštelė su laužaviete. Kūdra aptveriama apsaugine tvorele. Pietinėje parko dalyje formuojama 
pieva vasaros piknikams.    

PARKO MAŽOSIOS ARCHITEKT ŪROS ELEMENTAI 
Dominuojantis elementas – edukacinis paviljonas numatomas  santūrių formų su sutapdintu stogu ir 

stiklo vitrina. Pastato spalva – tamsiai pilka. Šalia jo - panašios architektūros lankytojų WC pastatas. Prie 
pėsčiųjų takų susikirtimo šalia kūdros ir amfiteatro numatomos dvejos sūpuoklės, kurių metalinės dalys 
tamsiai pilkos spalvos, o sėdimosios dalys – natūralaus medžio spalvos ir faktūros. Lauko amfiteatrą 
sudaro betoninės atramos tamsiai pilkos spalvos ir natūralaus medžio lentų sėdimosiomis dalimis. 
Estrados ant vandens ir pontoninės aikštelės su laužaviete paviršiaus apdaila – natūralaus medžio 
impregnuotos lentos. Suoliukai  prie pėsčiųjų takų numatomi betoninės konstrukcijos su lentų apkalimu iš 
viršaus. Šiukšlių dėžės – betoninės, uždengiamos. Dviračių stovai – metalinės konstrukcijos dėžinio 
profilio, tamsiai pilkos spalvos. Parko šviestuvai numatomi 4,5 m aukščio, atramos – plieninių vamzdžių,  
tamsiai pilkos spalvos, kvadratiniais šviestuvais, šviesos srautas nukreiptas žemyn. Tvorelė aplink 
tvenkinį numatoma iš impregnuotų tašelių medžio spalvos. Dviračių takų dangos numatomos iš 
natūralaus akmens atsijų, surištų poliuretano derva, pėsčiųjų takai – iš natūralaus akmens atsijų. Dangos 
tarpusavyje ir nuo žolės atskiriamos borteliais. 

PARKO ŽELDYNAI 
Kadangi parkas kuriamas skurdžioje buveinėje, labai svarbu išlaikyti per dešimtmetį susikūrusias 

jautrias ekosistemas ir jas papildyti tokiais medžiais, krūmais ir pievų augalais, kad jie sustiprintų ir 
pagreitintų vietovės tapsmą parku.  

Pagal visą parko perimetrą siūloma pasodinti įvairių medžių – klevų, beržų, šermukšnių, pušų. Šie 
medžiai kartu su kalneliais atitvers parko erdves nuo esančio urbanizuoto užstatymo. Parko teritorijos 
viduje siūlome suformuoti gojelius iš „savaiminukų“: ąžuolų, beržų ir gluosnių. Pietrytinėje, pietinėje ir 
pietvakarinėje parko teritorijos dalyse numatoma pasodinti dekoratyvinių krūmų: sedulų, lanksvų, 
forzitijų. Kalnelius numatoma palikti neapželdintus, palikti kai kur įsitvirtinusius „savaiminukus“ 
medžius. Kalneliai ir dabar labai mėgstami lankytojų – ant kiekvieno keteros yra po išmintą takelį.  

Valant kūdrą, jos vakarinio šlaito fragmentą numatoma palikti natūralų, o išvalyti ir suformuoti 
naujai rytinį šlaitą. Vakarinio šlaito augmeniją reikalinga papildyti vandens augalais – ajerais, 
vilkdalgiais.  

Vykdant parko įrengimo darbus, teritorijos reljefas keičiamas nebus, pažeistos bus tik tos vietos, kur 
bus įrenginėjami pėsčiųjų ir dviračių takai bei sodinami medžiai. Iškastas kūdros dumblas bus paskleistas 
toje pievos vietoje – ramioje zonoje, kur bus pasėta „Žydinti pieva“ ir reljefas toje vietoje praktiškai 
nepasikeis. Žolė aplink „Žydinti pieva“ perimetru bus pjaunama su tikslu, kad nesiveistų erkės ir kiti 
kenksmingi vabzdžiai. Bus menkai pažeistos esančios vabalų, skruzdėlių, driežų ir varlių buveinės ir, 
įrengus parką, bus sudarytos sąlygos jiems toliau čia gyventi.   
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8 pav. Siūlomi parko želdyniai  

2.3.  KONCEPCINIAI SPRENDINIAI (II VARIANTAS) 

Atlikus esamos būklės analizę ir pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį, parengta 
Kniaudiškių parko sutvarkymo koncepcija II. Pagrindiniai funkciniai ryšiai ir erdvinė kompozicija 
atsispindi koncepcijos II schemoje. 

 
9 pav. Koncepcijos (II varianto) schema 
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PARKO PRIEIGOS 
Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas iš Žygeivių gatvės vakarinėje parko 

dalyje prie numatomos 39 vietų (2 iš jų skirtos žmonėms su negalia) automobilių stovėjimo aikštelės. Šis 
įėjimas numatomas lankytojams, kurie į parką atvyks lengvaisiais automobiliais. Šioje vietoje 
projektuojamas lankytojų informacinis edukacinis centras ir lankytojų WC pastatas. 

 
10 pav. Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš Žygeivių gatvės 

 
Kitas įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas pietvakarinėje parko dalyje iš V.Alanto 

gatvės. Juo patenkama į ramiąją  parko zoną. 
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11 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš V.Alanto gatvės 

 
Trečias įėjimas ir įvažiavimas numatomas iš T.Tilvyčio gatvės. Šioje sklypo vietoje numatytas 

servitutas įvažiavimui. Šiuo pėsčiųjų ir dviračių taku patenkama į ramiąją parko zoną pietrytinėje parko 
dalyje.  

 
12 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš T.Tilvyčio gatvės 

Ketvirtas įėjimas taip pat numatomas iš T.Tilvyčio gatvės per KTU Panevėžio technologijų ir verslo 
fakulteto rūmų teritoriją. Pagrindinis rūmų fasadas ir įėjimas į rūmus orientuotas į būsimo parko pusę. 
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Šalia jo įrengta renginių aikštė. Iš jos ir numatomas patekimas į parko teritoriją. Tai būtų rytinė parko 
dalis. 

 
13 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką per KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto 

rūmų teritoriją 
Kiti du įėjimai/įvažiavimai numatomi iš dvylikaaukščių daugiabučių namų pusės šiaurės rytuose ir 

Molainių gatvės pusės - šiaurėje. Tai yra šiuo metu naudojamas gyventojų pramintas pėsčiųjų takas, 
kuriuo gyventojai iš daugiabučių eina į kitoje gatvės pusėje esančią maisto prekių parduotuvę.  

 
14 pav. Įėjimai ir įvažiavimai dviračiu į parką iš Molainių gatvės ir daugiabučių namų pusės 

 
PARKO PĖSČIŲJŲ IR DVIRA ČIŲ TAKŲ TINKLAS 
Parko pėsčiųjų ir dviračių takų  tinklą sudaro du žiedai pagal parko perimetrą – išorinis 

pėsčiųjų/dviračių takas ir vidinis – pėsčiųjų takas. Šie takai jungiasi statmenomis jungtimis, kurios yra 
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įėjimų takų tęsiniai. Aplink išvalytą kūdrą numatomas apžvalginis pėsčiųjų takas, kuris jungiasi prie 
bendro takų tinklo ir projektuojamos estrados ant vandens bei pontoninės aikštelės su laužaviete. 

Pagrindinis skirtumas nuo Koncepcijos I yra tas, kad „Basų kojų“ takas perkeliamas į vakarinę 
teritorijos pusę už kalvelės prie pėsčiųjų tako. Pietvakarinėje parko pusėje supilamas didžiausias kalnas su 
nusileidimo šlaitu į parko vidų. Pietrytinėje parko dalyje  numatoma kalvelę perskirti ir toje vietoje 
pratęsti įėjimo/įvažiavimo iš T.Tilvyčio gatvės pietrytinio kampo ir pėsčiųjų taką sujungti su vidiniu 
pėsčiųjų tako žiedu. 

 
15 pav. Perskiriama kalvelė ir sujungiami pėsčiųjų takai 

 
Prie Molainių gatvės projektuojama lengvųjų automobilių parkavimo aikštelė ir pėsčiųjų takas link 

informacinio centro bei lankytojų WC pastato. 
PARKO ERDVIN Ė KOMPOZICIJA 
Pagal anksčiau parengtą parko įrengimo projektą, buvo pradėtas formuoti parko reljefas ir nuo 

Žygeivių, Alanto bei Tilvyčio gatvių pusių perimetru supilti kalneliai. Jie sudaro vizualinę užtvarą nuo 
urbanizuotų vaizdų. Šie kalneliai paliekami, nuo išorinės pusės apželdinami. Prie kūdros esantys keturi 
maži kalneliai naikinami, jų gruntą panaudojant pagrindiniam naujam kalneliui pietvakarinėje teritorijos 
dalyje. Taip pat naikinamas kalnelis pietinėjė parko dalyje bei lenktas kalnelis padalijamas. Nuo naujai 
suformuoto kalnelio formuojamas nuožulnus šlaitas žiemą leistis rogutėmis. Ant kalnelio priešais kūdrą  
vakarinio šlaito projektuojamas amfiteatras. Šiaurės vakarinėje parko dalyje numatoma išvalyti 
užpelkėjusią kūdrą, vakarinėje jos dalyje paliekant natūralios augmenijos fragmentus. Rytinėje kūdros 
dalyje numatoma estrada vaidinimams ir pontoninė aikštelė su laužaviete. Kūdra aptveriama apsaugine 
tvorele. Pietinėje parko dalyje formuojama pieva vasaros piknikams.    

Pagrindinis erdvių komponavimo skirtumas nuo Koncepcijos I yra tas, kad šiaurinėje teritorijos 
dalyje yra kūdra – žemiausia plokštuma parke, o priešingoje – pietinėje pusėje – naujai suformuotas 
kalnas – aukščiausia parko vieta ir dominantė. 
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PARKO MAŽOSIOS ARCHITEKT ŪROS ELEMENTAI 
Dominuojantis elementas – edukacinis paviljonas numatomas  santūrių formų su sutapdintu stogu ir 

stiklo vitrina. Pastato spalva – tamsiai pilka. Šalia jo - panašios architektūros lankytojų WC pastatas. Prie 
pėsčiųjų takų susikirtimo šalia kūdros ir amfiteatro numatomos dvejos sūpuoklės, kurių metalinės dalys 
tamsiai pilkos spalvos, o sėdimosios dalys – natūralaus medžio spalvos ir faktūros. Lauko amfiteatrą 
sudaro betoninės atramos tamsiai pilkos spalvos ir natūralaus medžio lentų sėdimosiomis dalimis. 
Estrados ant vandens ir pontoninės aikštelės su laužaviete paviršiaus apdaila – natūralaus medžio 
impregnuotos lentos. Suoliukai  prie pėsčiųjų takų numatomi betoninės konstrukcijos su lentų apkalimu iš 
viršaus. Šiukšlių dėžės – betoninės, uždengiamos. Dviračių stovai – metalinės konstrukcijos dėžinio 
profilio, tamsiai pilkos spalvos. Parko šviestuvai numatomi 4,5 m aukščio, atramos – plieninių vamzdžių,  
tamsiai pilkos spalvos, kvadratiniais šviestuvais, šviesos srautas nukreiptas žemyn. Tvorelė aplink 
tvenkinį numatoma iš impregnuotų tašelių medžio spalvos. Dviračių takų dangos numatomos iš 
natūralaus akmens atsijų, surištų poliuretano derva, pėsčiųjų takai – iš natūralaus akmens atsijų. Dangos 
tarpusavyje ir nuo žolės atskiriamos borteliais. 

PARKO ŽELDYNAI 
Kadangi parkas kuriamas skurdžioje buveinėje, labai svarbu išlaikyti per dešimtmetį susikūrusias 

jautrias ekosistemas ir jas papildyti tokiais medžiais, krūmais ir pievų augalais, kad jie sustiprintų ir 
pagreitintų vietovės tapsmą parku.  

Pagal visą parko perimetrą siūloma pasodinti įvairių medžių – klevų, beržų, šermukšnių, pušų. Šie 
medžiai kartu su kalneliais atitvers parko erdves nuo esančio urbanizuoto užstatymo. Parko teritorijos 
viduje siūlome suformuoti gojelius iš „savaiminukų“: ąžuolų, beržų ir gluosnių. Pietrytinėje, pietinėje ir 
pietvakarinėje parko teritorijos dalyse numatoma pasodinti dekoratyvinių krūmų: sedulų, lanksvų, 
forzitijų. Kalnelius numatoma palikti neapželdintus, palikti kai kur įsitvirtinusius „savaiminukus“ 
medžius. Kalneliai ir dabar labai mėgstami lankytojų – ant kiekvieno keteros yra po išmintą takelį.  

Valant kūdrą, jos vakarinio šlaito fragmentą numatoma palikti natūralų, o išvalyti ir suformuoti 
naujai rytinį šlaitą. Vakarinio šlaito augmeniją reikalinga papildyti vandens augalais – ajerais, 
vilkdalgiais.  

Vykdant parko įrengimo darbus, teritorijos reljefas keičiamas nebus, pažeistos bus tik tos vietos, kur 
bus įrenginėjami pėsčiųjų ir dviračių takai bei sodinami medžiai. Iškastas kūdros dumblas bus paskleistas 
toje pievos vietoje – ramioje zonoje, kur bus pasėta „Žydinti pieva“ ir reljefas toje vietoje praktiškai 
nepasikeis. Žolė aplink „Žydinti pieva“ perimetru bus pjaunama su tikslu, kad nesiveistų erkės ir kiti 
kenksmingi vabzdžiai. Bus menkai pažeistos esančios vabalų, skruzdėlių, driežų ir varlių buveinės ir, 
įrengus parką, bus sudarytos sąlygos jiems toliau čia gyventi. 
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16 pav. Siūlomi parko želdyniai  

2.4. KONCEPCINIAI SPRENDINIAI (III VARIANTAS) 

Atlikus esamos būklės analizę ir pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį, parengta 
Kniaudiškių parko sutvarkymo koncepcija III. Koncepcijos schemoje atsispindi pagrindiniai funkciniai 
ryšiai ir dominantės. 

 
17 pav. Koncepcijos (III varianto) schema 
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PARKO PRIEIGOS 
Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas iš Žygeivių gatvės vakarinėje parko 

dalyje prie numatomos 39 vietų (2 iš jų skirtos žmonėms su negalia) automobilių stovėjimo aikštelės. Šis 
įėjimas numatomas lankytojams, kurie į parką atvyks lengvaisiais automobiliais. Šioje vietoje 
projektuojamas lankytojų informacinis edukacinis centras ir lankytojų WC pastatas. 

 
18 pav. Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš Žygeivių gatvės 

 
Kitas įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas pietvakarinėje parko dalyje iš V.Alanto 

gatvės. Juo patenkama į ramiąją  parko zoną. 

 
19 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš V.Alanto gatvės 
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Trečias įėjimas ir įvažiavimas numatomas iš T.Tilvyčio gatvės. Šioje sklypo vietoje numatytas 

servitutas įvažiavimui. Šiuo pėsčiųjų ir dviračių taku patenkama į ramiąją parko zoną pietrytinėje parko 
dalyje.  

 
20 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš T.Tilvyčio gatvės 

 
Ketvirtas įėjimas taip pat numatomas iš T.Tilvyčio gatvės per KTU Panevėžio technologijų ir verslo 

fakulteto rūmų teritoriją. Pagrindinis rūmų fasadas ir įėjimas į rūmus orientuotas į būsimo parko pusę. 
Šalia jo įrengta renginių aikštė. Iš jos ir numatomas patekimas į parko teritoriją. Tai būtų rytinė parko 
dalis. 

 
21 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką per KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto 

rūmų teritoriją 
 

Kiti du įėjimai/įvažiavimai numatomi iš dvylikaaukščių daugiabučių namų pusės šiaurės rytuose ir 
Molainių gatvės pusės - šiaurėje. Tai yra šiuo metu naudojamas gyventojų pramintas pėsčiųjų takas, 
kuriuo gyventojai iš daugiabučių eina į kitoje gatvės pusėje esančią maisto prekių parduotuvę.  
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22 pav. Įėjimai ir įvažiavimai dviračiu į parką iš Molainių gatvės ir daugiabučių namų pusės 

 
PARKO PĖSČIŲJŲ IR DVIRA ČIŲ TAKŲ TINKLAS 
Parko pėsčiųjų ir dviračių takų  tinklą sudaro du žiedai pagal parko perimetrą – išorinis 

pėsčiųjų/dviračių takas ir vidinis – pėsčiųjų takas. Šie takai jungiasi statmenomis jungtimis, kurios yra 
įėjimų takų tęsiniai. Aplink išvalytą kūdrą numatomas apžvalginis pėsčiųjų takas, kuris jungiasi prie 
bendro takų tinklo ir projektuojamos estrados ant vandens bei pontoninės aikštelės su laužaviete. 

Pagrindinis skirtumas nuo Koncepcijos I yra tas, kad „Basų kojų“ takas naikinamas ir įrengiama 
kvepiančių gėlių juosta prie pėsčiųjų tako. Vakarinėje parko dalyje naikinamas kalnelis, jo gruntas 
pasiskirsto ant rytinėje parko dalyje esančių kalnelių. Prie Molainių gatvės projektuojama lengvųjų 
automobilių parkavimo aikštelė ir pėsčiųjų takas link informacinio centro bei lankytojų WC pastato. 

PARKO ERDVIN Ė KOMPOZICIJA 
Pagal anksčiau parengtą parko įrengimo projektą, buvo pradėtas formuoti parko reljefas ir nuo 

Žygeivių, V.Alanto bei T.Tilvyčio gatvių pusių perimetru supilti kalneliai. Jie sudaro vizualinę užtvarą 
nuo urbanizuotų vaizdų. Kalneliai pietvakarinėje ir vakarinėje teritorijos dalyje naikinami, paliekami tik 
rytinėje parko dalyje, kurie nuo išorinės pusės apželdinami. Prie kūdros esantys keturi maži kalneliai 
naikinami, jų gruntą panaudojant pietrytinėje parko dalyje esančio kalnelio paaukštinimui ir nusileidimo 
šlaito suformavimui. Ant kalnelio priešais kūdrą  vakarinio šlaito projektuojamas amfiteatras. Šiaurės 
vakarinėje parko dalyje numatoma išvalyti užpelkėjusią kūdrą, vakarinėje jos dalyje paliekant natūralios 
augmenijos fragmentus. Rytinėje kūdros dalyje numatoma estrada vaidinimams ir pontoninė aikštelė su 
laužaviete. Kūdra aptveriama apsaugine tvorele. Pietinėje parko dalyje formuojama pieva vasaros 
piknikams ir „Žydinti“ pieva.    

Pagrindinis erdvių komponavimo skirtumas nuo Koncepcijos I yra tas, kad šiaurinėje teritorijos 
dalyje yra kūdra – žemiausia plokštuma parke, o priešingoje – pietinėje pusėje – naujai suformuotas 
kalnas – aukščiausia parko vieta ir dominantė. 

PARKO MAŽOSIOS ARCHITEKT ŪROS ELEMENTAI 
Dominuojantis elementas – edukacinis paviljonas numatomas  santūrių formų su sutapdintu stogu ir 

stiklo vitrina. Pastato spalva – tamsiai pilka. Šalia jo - panašios architektūros lankytojų WC pastatas. Prie 
pėsčiųjų takų susikirtimo šalia kūdros ir amfiteatro numatomos dvejos sūpuoklės, kurių metalinės dalys 
tamsiai pilkos spalvos, o sėdimosios dalys – natūralaus medžio spalvos ir faktūros. Lauko amfiteatrą 
sudaro betoninės atramos tamsiai pilkos spalvos ir natūralaus medžio lentų sėdimosiomis dalimis. 
Estrados ant vandens ir pontoninės aikštelės su laužaviete paviršiaus apdaila – natūralaus medžio 
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impregnuotos lentos. Suoliukai  prie pėsčiųjų takų numatomi betoninės konstrukcijos su lentų apkalimu iš 
viršaus. Šiukšlių dėžės – betoninės, uždengiamos. Dviračių stovai – metalinės konstrukcijos dėžinio 
profilio, tamsiai pilkos spalvos. Parko šviestuvai numatomi 4,5 m aukščio, atramos – plieninių vamzdžių,  
tamsiai pilkos spalvos, kvadratiniais šviestuvais, šviesos srautas nukreiptas žemyn. Tvorelė aplink 
tvenkinį numatoma iš impregnuotų tašelių medžio spalvos. Dviračių takų dangos numatomos iš 
natūralaus akmens atsijų, surištų poliuretano derva, pėsčiųjų takai – iš natūralaus akmens atsijų. Dangos 
tarpusavyje ir nuo žolės atskiriamos borteliais. 

PARKO ŽELDYNAI 
Kadangi parkas kuriamas skurdžioje buveinėje, labai svarbu išlaikyti per dešimtmetį susikūrusias 

jautrias ekosistemas ir jas papildyti tokiais medžiais, krūmais ir pievų augalais, kad jie sustiprintų ir 
pagreitintų vietovės tapsmą parku.  

Pagal visą parko perimetrą siūloma pasodinti įvairių medžių – klevų, beržų, šermukšnių, pušų. Šie 
medžiai kartu su kalneliais atitvers parko erdves nuo esančio urbanizuoto užstatymo. Parko teritorijos 
viduje siūlome suformuoti gojelius iš „savaiminukų“: ąžuolų, beržų ir gluosnių. Pietrytinėje, pietinėje ir 
pietvakarinėje parko teritorijos dalyse numatoma pasodinti dekoratyvinių krūmų: sedulų, lanksvų, 
forzitijų. Kalnelius numatoma palikti neapželdintus, palikti kai kur įsitvirtinusius „savaiminukus“ 
medžius. Kalneliai ir dabar labai mėgstami lankytojų – ant kiekvieno keteros yra po išmintą takelį.  

Valant kūdrą, jos vakarinio šlaito fragmentą numatoma palikti natūralų, o išvalyti ir suformuoti 
naujai rytinį šlaitą. Vakarinio šlaito augmeniją reikalinga papildyti vandens augalais – ajerais, 
vilkdalgiais.  

Vykdant parko įrengimo darbus, teritorijos reljefas keičiamas nebus, pažeistos bus tik tos vietos, kur 
bus įrenginėjami pėsčiųjų ir dviračių takai bei sodinami medžiai. Iškastas kūdros dumblas bus paskleistas 
toje pievos vietoje – ramioje zonoje, kur bus pasėta „Žydinti pieva“ ir reljefas toje vietoje praktiškai 
nepasikeis. Žolė aplink „Žydinti pieva“ perimetru bus pjaunama su tikslu, kad nesiveistų erkės ir kiti 
kenksmingi vabzdžiai Bus menkai pažeistos esančios vabalų, skruzdėlių, driežų ir varlių buveinės ir, 
įrengus parką, bus sudarytos sąlygos jiems toliau čia gyventi. 

 

 
23 pav. Siūlomi parko želdyniai (medžiai) 
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24 pav. Siūlomos gėlės “Žydinčiai pievai” 

 

 
25 pav. Siūlomi aromaterapijos augalai 
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26 pav. Siūlomi drėgnų vietų želdiniai 

2.5. KONCEPCINIAI SPRENDINIAI (IV VARIANTAS) „EGL Ė ŽALČIŲ KARALIEN Ė“ 

Gavus pastabas iš Užsakovo dėl prieš tai parengtų Koncepcijos I, II ir III varijantų, parengta 
Kniaudiškių parko sutvarkymo koncepcija IV „Eglė žalčių karalienė“.  

Nagrinėjant šį apleistą ir nykų žemės lopinėlį, siūlant funkcinius, erdvinius, vizualinius sprendinius, 
kilo mintis jam suteikti pasakojimo turinį – kūdra - tai jūra, kalneliai su gojeliais – tai sūnūs ir dukrelė, o 
gyvatašakė eglė – tai Eglė, Žalčio žmona ir vaikų - Ąžuolo, Uosio, Beržo ir Drebulės mama. Kiekvienas 
kalnelis turės savo – vaiko vardą ir aplik jį žaliuos tos rūšies medžiai. Takai – kaip žalčiai, žydinti 
raudona pieva – „kraujo puta“, žydinti balta pieva – „pieno puta“. Broliai, kurie užkapojo žaltį – 
šermukšniai su raudonomis uogomis.  Aplink kūdrą veda medinių lentų Žalčio takas. Kvapniųjų 12 
vaistažolių „pagunda“ – Eglei išbandymas. Sūpynės – simbolis, išbaidantis piktąsias dvasias. Kaip 
įprasminti užduotį –Sunešioti dvylika klumpių - reikia įveikti dvylika  kalnelių šlaitų, Suverpti dvylika 
verpalų – apibėgti aplink Eglės kalnelį, kaip – išausti 12 drobių – 12 kartų pereiti „žaliuosius tunelius“. 
Reikia pasakojimą pradėti ir tęsti einant taku – maršrutu - ir beeinant atlikti užduotis: . Prie informacinio 
centro pasiimti planą, rasti „Marškinius“, juose – žaltį, po to „nunerti“ pas jį gyventi, po to susilaukti 
vaikų, po to  norėti namo, po to atlikti užduotis, po to šaukti žaltį, po to rasti jį negyvą, po to paversti 
vaikus medžiais. Kaip baisu.  
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27 pav. Koncepcijos (IV varianto) schema 

PARKO PRIEIGOS 
Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas iš Žygeivių gatvės vakarinėje parko 

dalyje prie numatomos 39 vietų (2 iš jų skirtos žmonėms su negalia) automobilių stovėjimo aikštelės. Šis 
įėjimas numatomas lankytojams, kurie į parką atvyks lengvaisiais automobiliais ar dviračiais. Šioje 
vietoje projektuojamas lankytojų informacinis edukacinis centras ir lankytojų WC pastatas. Lankytojų 
centre galima bus pasiimti lankstinuką, kuriame bus pateiktas pasakojimas apie Eglę – Žalčių karalienę - 
su schema kur, kokius simbolius bus galima pamatyti, užuosti išgirsti, pajausti ir išbandyti. Iš čia prasidės 
pėsčiųjų maršrutas, apėjus ratą – čia pat jis ir baigsis. 
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28 pav. Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš Žygeivių gatvės 

 
Kitas įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką numatomas pietvakarinėje parko dalyje iš V.Alanto 

gatvės. Juo, kirtus pėsčiųjų/dviračių taką ir praėjus įdubą tarp esančių kalvelių  patenkama į ramiąją  
parko zoną prie Žydinčios pievos. 

 
29 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš V.Alanto gatvės 
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Trečias įėjimas ir įvažiavimas numatomas iš T.Tilvyčio gatvės. Šioje sklypo vietoje numatytas 
servitutas įvažiavimui. Šiuo pėsčiųjų ir dviračių taku patenkama į ramiąją parko zoną pietrytinėje parko 
dalyje. Pėsčiųjų/dviračių takas „atsimuša“ į lenktą „Uosio“ kalnelį, kuris vizualiai pridengia už jo esančią 
pievą. 

 
30 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką iš T.Tilvyčio gatvės 

 
Ketvirtas įėjimas taip pat numatomas iš T.Tilvyčio gatvės per KTU Panevėžio technologijų ir verslo 

fakulteto rūmų teritoriją. Pagrindinis rūmų fasadas ir įėjimas į rūmus orientuotas į būsimo parko pusę. 
Šalia jo įrengta renginių aikštė. Iš jos ir numatomas patekimas į parko teritoriją. Tai būtų rytinė parko 
dalis. Šis įėjimas/įvažiavimas taip pat kerta pėsčiųjų/dviračių taką ir virsdama medinių lentų taku veda 
link kūdros ir aplink ją. 
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31 pav. Įėjimas ir įvažiavimas dviračiu į parką per KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto 

rūmų teritoriją 
 
Kiti du įėjimai/įvažiavimai numatomi iš dvylikaaukščių daugiabučių namų pusės šiaurės rytuose ir 

Molainių gatvės pusės - šiaurėje. Tai yra šiuo metu naudojamas gyventojų pramintas pėsčiųjų takas, 
kuriuo gyventojai iš daugiabučių eina į kitoje gatvės pusėje esančią maisto prekių parduotuvę ir atgal.  

 
32 pav. Įėjimai ir įvažiavimai dviračiu į parką iš Molainių gatvės ir daugiabučių namų pusės 

 
PARKO PĖSČIŲJŲ IR DVIRA ČIŲ TAKŲ TINKLAS 
Parko pėsčiųjų ir dviračių takų  tinklą sudaro du žiedai pagal parko perimetrą – išorinis 

pėsčiųjų/dviračių takas ir vidinis – pėsčiųjų takas. Šie takai jungiasi statmenomis jungtimis, kurios yra 
įėjimų takų tęsiniai. Išoriniu pėsčiųjų/dviračių taku galima apeiti/apvažiuoti visą parko teritoriją ir 
apžvelgti kalnelius „Beržas“, „Ąžuolas“, „Uosis“ ir “Drebulė“ su medžių gojeliais prie jų. Vidinis 
pėsčiųjų takas iš medinių lentų suteikia galimybę apžvelgti kalnelius iš vidinės parko erdvės. Aplink 
išvalytą kūdrą numatomas apžvalginis pėsčiųjų takas – „Žalčio takas“, kuris jungiasi prie bendro takų 
tinklo ir projektuojamos estrados ant vandens bei pontoninės aikštelės su laužaviete. Šioje vietoje bus 
galima kurti Joninių laužą, deginti Morę ir švęsti kitas šventes. 
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PARKO ERDVIN Ė KOMPOZICIJA 
Pagal anksčiau parengtą parko įrengimo projektą, buvo pradėtas formuoti parko reljefas ir nuo 

Žygeivių, V.Alanto bei T.Tilvyčio gatvių pusių perimetru supilti kalneliai. Jie sudaro vizualinę užtvarą 
nuo urbanizuotų vaizdų. Šie kalneliai paliekami, nuo išorinės pusės apželdinami. Ant aukščiausio 
vakarinio kalnelio rytinės pusės šlaito  suformuojamas nuolydis žiemą šliuožti rogutėmis. Ant kalnelio 
priešais kūdrą  vakarinio šlaito projektuojamas amfiteatras. Šiaurės vakarinėje parko dalyje numatoma 
išvalyti užpelkėjusią kūdrą, vakarinėje jos dalyje paliekant natūralios augmenijos fragmentus. Rytinėje 
kūdros dalyje numatoma estrada vaidinimams ir pontoninė aikštelė su laužaviete. Kūdra aptveriama 
apsaugine tvorele. Pietinėje parko dalyje formuojama pieva vasaros piknikams ir balta pieva – „Pieno 
puta“ bei raudona pieva – „Kraujo puta“.   

PARKO MAŽOSIOS ARCHITEKT ŪROS ELEMENTAI 
Dominuojantis elementas – edukacinis paviljonas numatomas  santūrių formų su sutapdintu stogu ir 

stiklo vitrina. Pastato spalva – tamsiai pilka. Šalia jo - panašios architektūros lankytojų WC pastatas. Prie 
pėsčiųjų takų susikirtimo šalia kūdros ir amfiteatro numatomos dvejos sūpuoklės, kurių metalinės dalys 
tamsiai pilkos spalvos, o sėdimosios dalys – natūralaus medžio spalvos ir faktūros. Lauko amfiteatrą 
sudaro betoninės atramos tamsiai pilkos spalvos ir natūralaus medžio lentų sėdimosiomis dalimis. 
Estrados ant vandens ir pontoninės aikštelės su laužaviete paviršiaus apdaila – natūralaus medžio 
impregnuotos lentos. Suoliukai  prie pėsčiųjų takų numatomi metalinės konstrukcijos tamsiai pilkos 
spalvos su lentų apkalimu iš viršaus. Šiukšlių dėžės – metalinės, tamsiai pilkos spalvos, uždengiamos. 
Dviračių stovai – metalinės konstrukcijos dėžinio profilio, tamsiai pilkos spalvos. Parko šviestuvai 
numatomi 4,5 m aukščio, atramos – plieninių vamzdžių,  tamsiai pilkos spalvos, stačiakampiais 
šviestuvais, šviesos srautas įstrižai nukreiptas žemyn. Tvorelė aplink tvenkinį numatoma iš impregnuotų 
tašelių medžio spalvos. Dviračių takų dangos numatomos iš natūralaus akmens atsijų, surištų poliuretano 
derva, pėsčiųjų takai – iš natūralaus akmens atsijų. Dangos tarpusavyje ir nuo žolės atskiriamos borteliais. 
3 mediniai vabalų viešbučiai numatomi „Žydinčioje pievoje“. 

PARKO ŽELDYNAI 
Kadangi parkas kuriamas skurdžioje buveinėje, labai svarbu išlaikyti per dešimtmetį susikūrusias 

jautrias ekosistemas ir jas papildyti tokiais medžiais, krūmais ir pievų augalais, kad jie sustiprintų ir 
pagreitintų vietovės tapsmą parku.  

Pagal visą parko perimetrą siūloma pasodinti įvairių medžių – beržų, ąžuolų, uosių,  drebulių, 
šermukšnių, pušų, klevų. Kalneliai turės savo vardus – Beržas, Ąžuolas, Uosis ir Drebulė. Šie medžiai 
kartu su kalneliais atitvers parko erdves nuo esančio urbanizuoto užstatymo. Parko teritorijos viduje 
siūlome suformuoti gojelius iš „savaiminukų“: ąžuolų, beržų ir gluosnių. Pietrytinėje, pietinėje ir 
pietvakarinėje parko teritorijos dalyse numatoma pasodinti dekoratyvinių krūmų: sedulų, lanksvų, 
forzitijų. Kalnelius numatoma palikti neapželdintus, palikti kai kur įsitvirtinusius „savaiminukus“ 
medžius: ąžuolus, beržus, tuopas, liepas; ir genėjant suformuotus krūmus: sedulas, šaltalankius . Kalneliai 
ir dabar labai mėgstami lankytojų – ant kiekvieno keteros yra po išmintą takelį. Kertant savaime 
prižėlusias blindes, karklus, laukines obelis, kriaušes, slyvas, šaltalankius, reikalinga šalinti tik mažiausius 
augalus, paliekant didžiausius. Laukinius vaismedžius - obelis, kriaušes, slyvas – šalinti  visus. Netoli 
Molainių gatvės esantį trikamienį trapųjį gluosnį reikalinga apgenėti ir palikti kaip seniausią parko medį. 
Ant dviejų gulinčių kamienų galėtų laipioti ir nuo jų šokinėti vaikai. Šalia šio gluosnio esančiame 
sąžalyne, jį iškertant, palikti 11 beržų ir 5 tuopas. Toliau, prie gyventojų išminto tako link Molainių 
gatvėje esančios  maisto prekių parduotuvės gojelyje yra 2 dideli beržai ir 2 didelės liepos. Juos apgenėti, 
palikti augti. Šalia informacinio centro siūloma pasodinti gyvatašakę eglę – Eglę.  
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Valant kūdrą, jos vakarinio šlaito fragmentą numatoma palikti natūralų, o išvalyti ir suformuoti 
naujai - rytinį šlaitą. Vakarinio šlaito augmeniją reikalinga papildyti vandens augalais – ajerais, 
vilkdalgiais.  

Vykdant parko įrengimo darbus, teritorijos reljefas keičiamas nebus, pažeistos bus tik tos vietos, kur 
bus įrenginėjami pėsčiųjų ir dviračių takai bei sodinami medžiai. Iškastas kūdros dumblas bus paskleistas 
toje pievos vietoje – ramioje zonoje, kur bus pasėta „Žydinti pieva“ ir reljefas toje vietoje praktiškai 
nepasikeis. Žolė aplink „Žydinti pieva“ perimetru bus pjaunama su tikslu, kad nesiveistų erkės ir kiti 
kenksmingi vabzdžiai. Bus menkai pažeistos esančios vabalų, skruzdėlių, driežų ir varlių buveinės ir, 
įrengus parką, bus sudarytos sąlygos jiems toliau čia gyventi.   

Lankytojams bus sukurta jauki ir sveika gamtinė erdvė aktyviam ir pasyviam poilsiui. 
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33 pav. Siūlomi parko želdyniai (medžiai) 
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34 pav. Siūlomos gėlės “Žydinčiai pievai” 

 

 
35 pav. Siūlomi aromaterapijos augalai 
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36 pav. Siūlomi drėgnų vietų želdiniai 
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2.6. MAŽOSIOS KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKT ŪROS ELEMENTŲ PASIŪLYMAI 

Mažosios architektūros sprendiniai turi stilistiškai derėti tarpusavyje.  
Visus parko teritorijoje augančius ir pasodintus medžius bei krūmus siūloma prižiūrėti atsižvelgiant 

į dendrologų rekomendacijas. Projekte numatyti sprendiniai žymiai pagerins šios teritorijos 
kraštovaizdžio kokybę, padidins patrauklumą. 

 

Nuotrauka Aprašymas 

 

 
 

 
SUOLIUKAS (I, II koncepcija) 
 
Betoninis lauko suoliukas su natūralaus 

granito skaldelės apdaila ir medine sėdimąja 
dalimi. 

Galimos įvairios apdailos akmenukų 
spalvos. 

 

 

ŠIUKŠLIAD ĖŽĖS (I, II koncepcija) 
 
Galimos įvairios apdailos akmenukų 

spalvos. Betoninė dalis – pagaminta iš min. C 40 
klasės betono su natūralaus granito 2-5mm 
frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne 
klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą 
gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Tai 
užtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skaldelę nuo 
byrėjimo eksploatacijos metu ar nuo minimalaus 
mechaninio poveikio. 
 

 

  
SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIAD ĖŽES (III 

koncepcija) 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

P/01416 – 00 – KTP – K.AR-1 34 38 0 

 

 

 

 

 
 

 
SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIAD ĖŽES (IV 

koncepcija) 
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRA ČIŲ TAKAI 
 
Nesurištos natūralaus akmens skaldelės – 

žvyro dangos takai. Dangos yra laidžios 
vandeniui, atsparios šalčiui ir kitiems atmosferos 
poveikiams, silpnai dulka, nėra teplios. Nors ir 
nesurištos, jos pasižymi pakankamai tvirtu ir 
stabiliu paviršiumi, todėl puikiai tinka dviračių 
takams ir automobilių eismo zonoms bei yra 
pritaikytos neįgaliųjų vežimėliams. 

 
 

 
 

 
DVIRA ČIŲ STOVAS (I, II koncepcija) 
 
 
Dviračių stovas gyvatėlė pagamintas iš 

kvadratinio profilio cinkuoto metalo. Dviračių 
stovas pasirinktinai gali būti dažomas norima 
spalva, arba būti cinko spalvos.  Ilgis pagal 
kliento pageidavimus.  

 

 
DVIRA ČIŲ STOVAS (III koncepcija) 
 

 

 
DVIRA ČIŲ STOVAS (IV koncepcija) 
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PARKO ŠVIESTUVAI (I, II, III 

koncepcija) 
 

 

 
PARKO ŠVIESTUVAI (IV koncepcija)  
 

 

 
 

 
BASŲ KOJŲ TRASA(I, II, III 

koncepcija) 
 

Ertmės užpildomos akmenimis, smėliu, 
skiedromis, šienu, medžio rąstais, kankorėžiais ir 
t.t. 
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SŪPYNĖS 

 

 
 

 
LAUKO ESTRADA 

 

 

 
INFORMACINIS PAVILIJONAS 
Spalva tamsiai pilka 

 

 
DVIRA ČIŲ SALELĖS (III, IV  

koncepcija) 
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VABZDŽI Ų „VIEŠBUTIS“ (IV 

koncepcija) 

 

 
ŽALIASIS TUNELIS (IV koncepcija) 

 

 
MEDINIS TAKAS ( IV koncepcija) 
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Tvarkomos teritorijos riba

Esami statiniai

Esamo sklypo riba

Vandens telkinys
Užpelkėjusi pieva

Natūrali pieva

Esami medžiai

Praminti takai

Fotofiksacijos vieta ir kryptis

Situacijos schema

Krūmai

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

Ryšių linijų apsaugos zonos

Elektros linijų apsaugos zonos

Vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos

Dujotiekių apsaugos zonos

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos
zonos

Pastabos:
1. Apsaugos zonos:
1.1. Ryšių linijų apsaugos zona žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba
orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą;

1.2.Elektros oro linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių
elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos
zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:

- iki 1 kV – po 2 metrus;
- 6 ir 10 kV – po 10 metrų;
- 35 kV – po 15 metrų;
- 110 kV – po 20 metrų;
- 330 ir 400 kV – po 30 metrų;
- 750 kV – po 40 metrų.

   1.3. Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos
konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių – 0,6 metro.
   1.4. Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po
2 metrus abipus vamzdyno ašies. Dujų reguliavimo punkto apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šio
punkto sienas.
   1.5.  Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo
kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos.
   1.6. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio,
lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus
nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra
žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis
– po 30 metrų, o vandentiekio bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų įrenginių – ne mažiau kaip po 10 metrų nuo išorinių
sienelių.

Dviračių takas (2,5m)

Žiemos atrakcionams
 (rogutėms)
 pritaikyti pylimai

Basų kojų trasa

Sūpynės

Šviestuvas

Suoliukas ir šiukšliadėžė

Pėsčiųjų takas(1,2m)

Basų kojų trasa

Dviračių stovai

INFO/EDUKACINĖS
 ERDVĖS

WC

LAUŽAVIETĖ

INFO/EDUKACINĖS ERDVĖS, WC

APSAUGINĖ TVORA

Laužavietė

SŪPYNĖS

NAUJAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI

Basų kojų trasa

APSAUGINĖ TVORA (APIE TVENKINĮ)

ŽIEMOS ATRAKCIONAMS (ROGUTĖMS)
 NUSILEIDIMO TRASA

WC

INFO/EDUKACINĖS ERDVĖS

SODINAMI  MEDŽIAI

 SODINAMI KRŪMAI

Esantis dviračių takas

Esantis dviračių takas

KERTAMI MEDŽIAI

ĮRENGIAMA TERASA

Suoliukas

Šiukliadėžė

Dviračių
stovas

Apšvietimo
stulpas
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Tvarkomos teritorijos riba

Esami statiniai

Esamo sklypo riba

Vandens telkinys
Užpelkėjusi pieva

Natūrali pieva

Esami medžiai

Praminti takai

Situacijos schema

Esami krūmai

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

Ryšių linijų apsaugos zonos

Elektros linijų apsaugos zonos

Vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių
apsaugos zonos

Dujotiekių apsaugos zonos

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos
zonos

Pastabos:
1. Apsaugos zonos:
1.1. Ryšių linijų apsaugos zona žemės juosta, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba
orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą;

1.2. Elektros oro linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių
elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos
zonos plotis nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą:

- iki 1 kV – po 2 metrus;
- 6 ir 10 kV – po 10 metrų;
- 35 kV – po 15 metrų;
- 110 kV – po 20 metrų;
- 330 ir 400 kV – po 30 metrų;
- 750 kV – po 40 metrų.

   1.3. Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos
konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių – 0,6 metro.
   1.4. Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po
2 metrus abipus vamzdyno ašies. Dujų reguliavimo punkto apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šio
punkto sienas.
   1.5.  Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo
kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos.
   1.6. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio,
lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus
nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra
žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis
– po 30 metrų, o vandentiekio bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų įrenginių – ne mažiau kaip po 10 metrų nuo išorinių
sienelių.

Dviračių takas (2,5m)

Žiemos atrakcionams (rogutėms)
 pritaikyti pylimai

Basų kojų trasa

Sūpynių vieta

Šviestuvas

Suoliukas ir šiukšliadėžė

Pėsčiųjų takas(1,2m)

Basų kojų trasa
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Dviračių salelės
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13
12

2
5

P

AROMATERAPIJOS AUGALAI
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Vingiorykštė
(Filipendula ulmaris)

Raudonėlis
(Origanum vulgare)

Čiobrelis
(Thymus coccineus)

Mėta dirvinė

(Mentha arvensis)

Tikrasis lipikas

(Galium verum)

Kvapnioji aniužė

(Elsholtzia ciliata)

Juozažolė

(Hysopus officinalis)
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Tvarkomos teritorijos riba
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Esamo sklypo riba

Vandens telkinys
Užpelkėjusi pieva

Natūrali pieva

Esami medžiai

Praminti takai

Esami krūmai

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

Ryšių linijų apsaugos zonos

Elektros linijų apsaugos zonos

Vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
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apsaugos zonos

Dujotiekių apsaugos zonos

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos
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PARKO ŠVIESTUVAI

DVIRAČIŲ SALELĖS

DVIRAČIŲ STOVAI

VABZDŽIŲ "VIEŠBUTIS" (galimi variantai)

AKMENŲ "BORTELIAI"

7
9

UOSIO  kalva

DREBULĖS kalva

3
3

3
4

3
4

7
6

PVC∅600 vamzdis

12
1

6
6

BERŽO kalva

ĄŽUOLO
 kalva

5
7

5
7

6
3

Dviračių takas (2,5m)
atsijų, surištas polimerinę dangą

Supynių vieta

Šviestuvas

Suoliukas ir šiukšliadėžė

Pėsčiųjų takas(1,5m)
atsijų, surištas polimerinę dangą

Aromaterapijos augalai

Laužavietė

NAUJAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ SUTARTINIAI ŽENKLAI

Apsauginė tvora (apie tvenkinį)

Žiemos atrakcionams (rogutėms)
 nusileidimo trasa

Kertami esami medžiai ar krūmai

Įrengiama terasa
 lauko esradai

Medinis takas (1,5m)

Dviračių salelės

LIETUVOS PIEVŲ GĖLĖS

Pievų gėlės

Aguona (Papaver)

Rugiagėlė

(Centaurėja)

Ramunė
(Matricia recutita)

Gaisrena
(Lychnis floscuculi)

Laukinė tulpė
(Tulipa sylvestris)

Smaliukė
(Lychnis viscaria)

Kraujažolė
 (Achillea millefolium)

Bitkrėslė
(Tanacetum vulgare)

Tūbė

(Verbascum)

Vėdrynas aitrusis
(Rununculus acris)

Naikinamos kalvos

Drėgnų vietų želdiniai

Rasakila
(Alchemilla)

Paprastoji linažolė
(Linaria vulgaris)

Vingiris sinavadlapis
 (Thalictrum aquilegifolium)

Vingiris siauralapis
 (Thalictrum lucinum)

Akmenų aikštelė

 Sinavadas
(Aquilegija vulgaris)

Žaliasis "tunelis" (gluosniai)

Aitrusis šilokas
(Sedum acre)

Varliagyvių pralaida
PVC∅600 vamzdis

Info/edukacinės erdvės

Vabzdžių "viešbutis"

       Kraujalakė
 (Sanguisorba officinalis ) 

Pievinis snaputis
(Geranium pratense)

Lieknoji plukė
(Anemone sylvestris)

      Jonažolė
 (Hypericum perforatum)  

   Trūkažolė
 (Cichorium intybus)  

   Pievinis katilėlis
(Campanula patula)

Paprastoji gyvatžolė
(Persicaria bistorta)

Lendrūnas
(Calamagrostis ) 

ŽELDINIŲ ŽYMĖJIMAS

1

2

3

4
Karpuotasis beržas
(Betula pendula)

5

Ąžuolas
(Quercus robur)6

Šeivamedis
 (Sambucus nigra)9

10

Ieva
(Prunus padus)8

Uosis
(Fraxinus exelcior)

Drebulė
(Populus tremulus)

Eglė paprastoji
 (Picea abies)

Eglė paprastoji 'Virgata'
gyvatšakė
(Picea abies 'Virgata')

7

Šermukšnis
(Sorbus aucuparia)

Pušis kablelinė
(Pinus uncinata)

11
Klevas paprastasis
(Acer platanoides)

12

ŽYM.       PAVADINIMAS                        PVZ.

Gluosnis svyruoklinis
(Salix babilonica)

13

Maumedis
(Larix decidua)

Dviskiautis ginkmedis
 (Ginkgo biloba)

14
5

14

Kukmedis
 (Ginkgo biloba)

15

15
5

SUPYNĖS

INFORMACINIS PAVILIJONAS

MEDINIS TAKAS

ŽALIASIS "TUNELIS"

Naktižiedė
(Silene vulgaris)

SUOLIUKAS

ŠIUKŠLEDĖŽĖS

APSAUGINĖ TVORELĖ

INFO/EDUKACINĖS
 ERDVĖS

AIKŠTELĖ SU LAUŽAVIETE
(Kompozito lentos su
metaline įduba laužui
 ir apsaugine juosta)

 41 vieta automo
biliams

Tamsiai pilka
 spalva

Plačialapis šaukštis
(Petasites officinalis)

Pelkinis snaputis
(Geranium palustre)

Neužmirštuolė pelkinė
(Myosotis scorpioides)

Puriena
(Calthus palustris)

Ajeras
(Acorus calamus)

Geltonasis vilkdalgis
(Iris pseudocorus)

Trilapis puplaiškis
(Menyanthes trifoliata)

      Kemeras kanapinis
     (Eupatorium canabinum)

AKMENŲ TAKAS

Akmenų takas
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