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“Mamuto” parko vizija - supažindinti lankytojus su unikalia 
Vilniaus reljefo formavimosi istorija ir jos ypatybėmis, nes 
Vilnius - vienintelė Europos sostinė, įsikūrusi ties pačia 
paskutiniojo apledėjimo riba. Parkas supažindintų su mamutų 
radiniais, ledynmečio išplitimo riba ir raiškiomis poledynmečio 
reljefo formomis. Šeškinės šlaitai – tinkama vieta viso Vilniaus 
poledynmečio kraštovaizdžio nuosekliam formavimuisi 
atskleisti, supažindinti kaip šis kraštovaizdis tarnavo kuriantis 
sostinei ir lėmė jo augimą.

Mamuto parką sudarytų: edukacinis “Mamuto” takas, “Mamutų” 
regyklos, “Mamutų” ganyklos (žaidimų ir poilsio aikštelės, 
botaninis sodas) multifunkcis reljefo raidos muziejus įkurdintas 
amunicijos sandėliuose, “Amunicijos” takas ir naujas tiltas 
vizualiai ir emociškai papildantis edukacinio parko naratyvą. 
Savo geologinio unikalumo Europos mastu Vilnius dar nėra 
pabrėžęs, šios temos pristatymas suteikia galimybę sukurti 
nacionalinės svarbos ir traukos centrą Lietuvoje - Mamuto 
parką.

MAMUTO PARKAS
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1.1 ŠEŠKINĖS DRAUSTINIS PRIEŠ TŪKSTANČIUS METŲ

RELJEFO RAIDOS PALEOGEOGRAFINIS APRAŠYMAS 

Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijoje 
esančio reljefo ir jį sudarančių reljefo formos atsiradimas 
ir raida betarpiškai susijusi su Neries slėnio raida. Dabar 
regimi paviršiaus reljefo bruožai palaipsniui susiformavo per 
poledynmetinį  laikotarpį (12 tūkst. m.)

Tuometinis senosios Neries (ProNeries) lygis buvo vos 
žemesnis nei dabartinis Šeškinės geomorfologinio draustinio 
viršutinėje dalyje esantis paviršius. Ledyno pakraščiui etapais 
atsitraukiant iš Lietuvos teritorijos susidarė palankesnės ledo 
tirpsmo vandens ištekėjimo sąlygos, o naujas ir kaskart vis 
žemiau esantis  erozijos bazės lygis sudarė palankias sąlygas 
vandens srautui griaužtis į ledyno suformuotą paviršių . Tuomet 
realiai ir prasidėjo Neries slėnio formavimasis, apėmęs gruntų 
ardymą, rūšiavimą, išnešimą ir perklostymą, kurio metu pradėjo 
ryškėti slėnio bruožai, ir ėmė formuotis aukštutinės terasos 
Ledynui pasitraukus iš Lietuvos teritorijos ir Baltijos jūros 
lygiui tapus panašiam į šiandienos, Neries upės slėnis praėjo 
paskutinį gilinimo etapą (prieš  6 – 5  tūkstančius metu ) ir įgijo 
bruožus artimus šiandienai. 

Neriai gilinat slėnį lygiangrečiai formavosi ir šlaitų raguvynai. 
Pradžioje, kuomet paviršius nebuvo sutvirtintas augmenija 
procesas vyko intensyviau, vėliau įsitvirtinus sumedėjusiai 
augmenijai, kuri konservavo paviršių, šlaitų erozijos procesai 
stipriai sulėtėjo.  Taigi, būtina akcentuoti, kad  Šeškinės šlaituose 
esančios erozinės reljefo formos (stambios paprastos, stambios 
sudėtingos ir seklios raguvos) formavosi Neries upei gilinant 
slėnį, o jei tiksliau slėnio formavimosi paskutiniuose etapuose. 
Formuojantis raguvoms tuo pačiu išryškėjo liekaninės formos: 
stambūs ir smulkūs atragiai, bei vienas kitas kalvaragis.  Jie 
šiuo metu formuoja itin patogias Neries slėnio apžvalgos 
galimybes. Taip pat svarbu pasakyti, kad tiek Šeškinės šlaitų 
geomorfologinio draustinio reljefo formų kompleksas, tiek 
iš jo teritorijos atsiveriančiuose panoraminiuose reginiuose 
matomi reljefo kompleksai yra ne ledynmečio, o LR 
teritorijos nuledėjimo metu ir poledynmetyje pasireiškusių 
fliuvioglacialinių (ledotirpsmo vandens srautų)  ir fliuvialinių 
(upinių)  procesų  rezultatas.

GEOMORFOLOGINĖ 
TERITORIJOS 
SCHEMA
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MAMUTAI - VILNIAUS KALVŲ FOSILIJOS

Prieš 1832 m. uždarant Vilniaus universitetą jo kolekcijoje buvo 
saugomi 79 mamutų kaulai, iš jų apie 40 dantų (mamutai juos 
per gyvenimą keisdavo 6 kartus). Šie mamutų kaulų radiniai 
buvo surinkti mokslininkų ir vietos gyventojų Neries pakrantėje, 
o didelė dalis – tada buvusiame Vilniaus priemiestyje 
Šnipiškėse ir Šeškinės kalvų padėje bei šlaituose. (L. Daugnora 
2004, Mamutai Lietuvoje. Kitos Vilniaus radimvietės (buvusio 
Tėvynės kino teatro rajone, Vilniaus gatvėje ties Vyriausybe, 
Smėlio gatvėje Antakalnyje (beveik pilno skeleto 1957 m. 
“Vilniaus mamutas”) jau stipriai urbanizuotos ir prarado 
pirmykštį kraštovaizdį, todėl Šeškinės kalvų teritorija lieka 
vienintelė tinkamiausia tokio teminio parko vieta sostinėje.

VILNIUS - VIENINTELĖ EUROPOS SOSTINĖ, 
ĮSIKŪRUSI TIES PAČIA PASKUTINIOJO 
APLEDĖJIMO RIBA (ANGL. LGM – LAST 
GLACIAL MAXIMUM). ŠIAME MIESTE, 
URBANIZUOTOS TERITORIJOS VIDURY, 
ŽMONĖMS LENGVAI PRIEINAMA 
IŠRAIŠKINGA IR RETA GAMTINĖ APLINKA: 
PASKUTINIO GEOLOGINIO PERIODO 
(KVARTERO) METU LEDYNMEČIO 
ATSITRAUKIMO SUKURTAS RELJEFAS.

MAMUTO  ILČIŲ 
RADINIAI VILNIUJE
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1.2 ŠEŠKINĖS DRAUSTINIS DABAR

GEOMORFOLOGINIS DRAUSTINIS

Geomorfologinis draustinis vertingas ir moksline - istorine 
prasme. Šalia esantis Šeškinės ozas yra gamtiškai integruotas 
su Šeškinės šlaitų geomorfologiniu draustiniu ir kartu susidaro 
geologinį paminklą. Jis aprašytas garsių mokslininkų Sobolevų 
ir dar XX a. pradžioje įtrauktas į Encyclopaedia Britanica. Tai 
pirmasis Lietuvos gamtos objektas sulaukęs tarptautinio 
pripažinimo.

Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis kartu su Karoliniškių 
kraštovaizdžio draustiniu ir Verkių bei Pavilnių regioniniais 
parkais ir prasmingomis jų panoramomis aukščiau Neries yra 
vienas darinys. Tai Neries slėnio šlaitų sistema, sutampanti 
su paskutiniojo apledėjimo maksimalaus išplitimo riba, kuri 
atskiromis išlikusiomis nepaliestos gamtos atodangomis 
atsiveria Vilniaus urbanizuotoje teritorijoje.

Savo geologinio unikalumo Europos mastu Vilnius dar nėra 
niekaip pabrėžęs ir šios temos atskleidimas yra labai reikalingas 
ir būtų reikšmingas nacionaliniu mastu. Tačiau nėra nė vieno 
parko ar tako skirto šiam reikšmingiausiam ir mažiausiai laike 
nuo mūsų dienų nutolusiam laikotarpiui, kuris suformavo 
Vilniaus miesto reljefo veidą. Be supažindinimo su mamutų 
radiniais, ir ledynmečio išplitimo riba, ši teritorijoje vertinga 
ir išlikusiomis poledynmečio reljefo formomis. Vilniaus pilių 
teritorijoje ir panašiose vietose žmogaus keičiamas reljefas 

jau ilgiau nei tūkstantį metų, tačiau čia dėl netinkamos žemės 
ūkiui ar statyboms ir už senojo Vilniaus centro nutolusi 
teritorija išliko nepaliesta. Iki šiol apie Lietuvos negyvąją gamtą 
suformavusį ledynmetį gyventojai buvo supažindinami tik 
regionuose (Gražutės regioniniame parke ir kt.) Todėl Šeškinės 
šlaitai – tinkama vieta atskleisti viso Vilniaus poledynmečio 
kraštovaizdžio nuosekliam formavimuisi, supažindinti su 
kontekstu, kaip šis kraštovaizdis tiko sostinei kurtis ir kaip 
nulėmė jos augimą.
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URBANISTINĖ RAIDA

Ilgą laiką Šeškinės šlaitai buvo Vilniaus miesto priemiestis. Taigi, 
juos supo dirbami laukai, nepasiturinčių priemiesčių gyventojų 
namai. Šlaitai, ozas ir aplinkinės teritorijos nebuvo palankios 
statybų ar žemės ūkio plėtrai, todėl čia nesiplėtė, nei miestas, 
nei ūkiai. 

Lenkijos generalinis štabas, išaugus Sovietų puolimo rizikai, 
pradėjo fortifikuoti Vilnių 1922 metais. Miestas neturėjo 
įtvirtinimų ir nebuvo strategiškai apsaugotas. Buvo nuspręsta 
miestą įtvirtinti iš visų pusių, be kovinių bunkerių su ugnies 
taškais, įrengti ir amunicijos sandėlius, juos sujungiant 
siauru geležinkeliu, tiltais, keliais. Šlaito papėdėje apaugęs ir 
nenaudojamas militaristinis kompleksas yra vienas iš Vilnių 
juosiančių karinių įtvirtinimų. Šis kompleksas saugomas dėl 
architektūrinių, inžinerinių ir kraštovaizdžio savybių ir elementų 
kaip planai, supantis reljefas, tuopų alėjos, pylimas ir kiti. Be 
Šeškinės sandėlių, keturi požeminiai amunicijos sandėlių 
kompleksai įkurti Vilkpėdėje, Šnipiškėse, Antakalnyje ir Rasų 
gatvės pabaigoje. 
Kiekviename požeminiame komplekse buvo po 5 sandėlius, 
keturis vienaaukščius ir vieną dviaukštį, su laiptine ir liftu, skirtu 
amunicijai gabenti per aukštus. Kiekvienas sandėlys turėjo 
po du įėjimus. Bunkerių patalpas supa vėdinimui ir sprogimo 
smūgio sugėrimui skirtas oro tarpas. Sienose esančiose 
angose būdavo tvirtinamos žibalinės lempos, skirtos apšviesti 

sandėlių patalpas. Amunicija į bunkerių vidų keliaudavo siaurais 
geležinkelio bėgiais, o iškrauta amunicija būdavo keliama ir 
kraunama ant plačių medinių arba gelžbetoninių lentynų.
Šeškinės šlaituose statyti požeminiai amunicijos sandėliai buvo 
pritaikyti prie reljefo ir jame vizualiai užmaskuoti, nebjaurojantys 
teritorijos. Vizualinis slaptumas sustipirintas pasodinta 
tuopų alėja priešais įėjimus. Šiandien išlikusi didžioji karinio 
paveldo dalis yra formaliai saugoma, tačiau fiziškai nykstanti ir 
nenaudojama.

XX amžiaus antroj pusėj, sparčiai plečiant miestą, teritorija dėl 
netinkamo reljefo statyboms buvo neužstatyta, greta nutiestos 
magistralinės gatvės į naujus rajonus. Taigi, draustinio teritorija 
atsidūrė tarp intensyviausio eismo miesto gatvių ir atskyrė 
šlaitus nuo aktyvios urbanistinės veiklos. Per pastaruosius 
dešimtmečius šalia draustinio teritorijos išvystytas automobilių 
eismui pritaikytas prekybos centras ir iki šiol vystomas 
Nacionalinis stadionas. Šie objektai greičiau pasiekimai 
pėsčiomis kertant parką, todėl skatina neformalų gyventojų 
judėjimą draustinio teritorijoje.

1914-2921

2020

XIX A. 
PRADŽIA

1988
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PASIEKIAMUMAS AUTOMOBILIAIS

Nagrinėjamą teritoriją juosia miesto greito eismo gatvės 
– aukštos kategorijos gatvės: Geležinio vilko gatvė (A kat.), 
Ukmergės, Ozo gatvės (B kat.), Žalgirio gatvė (B kat.). Tai 
sukuria stiprias prielaidas į šią teritoriją patogiai ir greitai 
atvykti asmeniniu transportu. Nagrinėjamoje teritorijoje yra virš 
3000 automobilių stovėjimo vietų, o stovėjimas nemokamas. 
Tai patvirtina transporto monogamiją ir aplinką nepritaikytą 
įvairioms judėjimo galimybėms. Dėl aukštos kategorijos gatvių 
ir aukšto eismo intensyvumo, nagrinėjamos teritorijos aplinkoje 
yra: 2 skirtingo lygio transporto mazgai; 2 viadukai;

Perspektyvoje (Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano 
sprendiniais (TPDRIS, TPD Nr.K-RJ-13-16-209; 2020 m. vasario 
mėn. redakcija (galiojanti) planuojama įrengti 2 skirtingų lygių 
pėsčiųjų perėjas/dviračių pervažas bei įrengti dar vieną viaduką 
arba tunelinį pravažiavimą Geležinio vilko gatvėje;
Nagrinėjama teritorija nuo Vilniaus miesto geležinkelio ir 
autobusų stočių pasiekiama vienu tiesioginiu maršrutu 
A53 Stotis–Pylimo–Kalvarijų g.–Fabijoniškės (Fabijoniškės–

Kalvarijų–Pylimo g.–Stotis), kurio kursavimo dažnis yra geras, t.y. 
priklausomai nuo paros laiko ir savaitės dienų varijuoja nuo 3 iki 
8 kartų per valandą (nuo 8-20 val. 5-6 kartus/val.)

PASIEKIAMUMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU IR NUO JO 
STOTELIŲ

Stotelės šalia nagrinėjamos teritorijos yra tik pietinėje, šiaurinėje 
ir šiaurės vakarų dalyje. Papildomų stotelių ir jų tankinimo šios 
teritorijos aplinkoje perspektyvos dėl aukštos kategorijos gatvių 
yra silpnos. Eismo saugos ir patogumo patenkant nuo stotelių 
į nagrinėjamą teritoriją atžvilgiu, saugiausios yra nagrinėjamos 
teritorijos šiaurinėje dalyje esančios stotelės – „Šeškinės kalvos“. 
Jos yra išsidėsčiusios šalia šviesoforu reguliuojamos sankryžos. 
Vilniaus miesto BP sprendiniai, (sankryžoje numatoma skirtingų 
lygių pėsčiųjų perėja/dviratininkų pervaža) numato saugesnes 
galimybes patekti į nagrinėjamą teritoriją, tačiau specialiuosius 
poreikius turintiems žmonėms (SPTŽ), tai apsunkinanti kelionę 
aplinkybė. Iš kitų stotelių, pasiekiamumas yra komplikuotas ir 
mažiau saugus.

SUSISIEKIMO 
SISTEMA

VIEŠOJO 
TRANSPORTO 
SISTEMA

VIEŠOJO 
TRANSPORTO 

STOTELĖS

REKREACINIAI TAKAI 
TERITORIJOJE PAGAL 

SPECIALŲ PLANĄ

1.3 TRANSPORTAS IR JUDĖJIMAS
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FUNKCINIAI RYŠIAI TARP KAIMYNINIŲ RAJONŲ 
PĖSČIOMIS IR DVIRAČIAIS 

Stipriausi funkciniai ryšiai (per racionalią ir priklausančią nuo 
keliavimo būdo pasiekiamumo aplinkybę) yra su teritorijomis, 
nutolusiomis iki 3 km tiesiniu atstumu, kurias galima įveikti ypač 
darniais keliavimo būdais – pėsčiomis ir dviračiais. Dėl šios 
priežasties į teritoriją mažiau žiūrima kaip į užtikrinančią ryšius 
tarp rajonų. Todėl daugiau nagrinėjamos esamos galimybės ją 
pasiekti bevarikliu transportu.
1. Teoriškai nagrinėjama teritorija galėtų būti pasiekiama 

pėsčiomis iš didžiosios dalies Šeškinės seniūnijos, dalies 
Verkių, Šnipiškių, Žvėryno seniūnijų;

2. Mažiau patraukliu atstumu pėsčiomis, bet patraukliu 
atstumu dviračiais – Šeškinės, dalies Fabijoniškių, dalies 
Verkių, dalies Žirmūnų, dalies Naujamiesčio, Žvėryno, bei 
dalies Viršuliškių, Justiniškių seniūnijų;

3. Patraukliu atstumu dviračiais – didžiosios dalies Justiniškių, 
dalies Pašilaičių, dalies Fabijoniškių, dalies Verkių, Žirmūnų, 
dalies Senamiesčio bei Naujamiesčio, dalies Karoliniškių, 
Viršuliškių seniūnijų.

Visų kitų teritorijų gyventojams patekti į nagrinėjamą teritoriją 

yra sudėtinga. Pėstiesiems, dviratininkams reikia kirsti aukštos 
kategorijos gatves didelio intensyvumo sankryžose (paprastai 
intensyviose gatvėse arba jų atkarpose nėra įrenginėjamos to 
pačio lygio perėjos. Nereguliarus reljefas taip pat kuria ribotas 
galimybes patekti į nagrinėjamą teritoriją, dėl kurių saugesnis ir 
patogesnis patekimas į pačią teritoriją yra šiaurinėje jos dalyje. 
Esamas susisiekimo dviračiais tinklas šiuo metu yra 
fragmentiškas, tačiau perspektyvoje pagal Vilniaus miesto 
dviračių takų specialųjį ir Vilniaus darnaus judumo planus 
- numatomas tankus vientisas tinklas, užtikrinsiantis 
nagrinėjamos teritorijos pasiekiamumą šiaurinėje ir pietinėje jos 
dalyse.

Nagrinėjamos teritorijos pasiekiamumui pėsčiomis ir dviračiais 
svarbūs elementai yra saugios (eismo saugos ir socialinio 
saugumo prasme) trasos ir jungtys, formuojamos vertinant 
komforto principus (pvz. yra atokesnės nuo intensyvaus eismo 
gatvių), universalaus dizaino tose jungtyse išpildymas, saugios 
ir draugiškos pėstiesiems/dviratininkams perėjos, kuriose jie 
nėra priversti po kelias minutes laukti žalio šviesoforo signalo 
bei infrastruktūra asmeninio darnaus transporto (dviračių, 
paspirtukų) laikymui nagrinėjamoje teritorijoje.

TERITORIJOS 
PASIEKIAMUMAS

PATEKIMAS Į 
TERITORIJĄ

TRANSPORTO 
SRAUTAI

ESAMA IR 
PLANUOJAMA DVIRAČIŲ 
INFRASTRUKTŪRA



Pagrindinė Mamuto 
parko regykla

Įėjimas į 
Mamuto parką

Įėjimas į Mamuto parką, 
regykla



Įėjimas į 
Mamuto parką

Multifunkcis reljefo 
raidos muziejus

Mamuto parko 
regykla

Žaidimų aikštelė, 
paauglių zona

Žaidimų aikštelė, vaikų 
zona, miesto sodas

2

VIZIJA

(URBANISTINĖ IDĖJA)
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PARKO POZICIONAVIMO 
(SITUACIJOS) SCHEMA

2.1 MAMUTO PARKO POZICIONAVIMAS



POZICIONAVIMAS NACIONALINIU MASTU

Vilnius - vienintelė Europos sostinė, įsikūrusi ties pačia 
paskutiniojo apledėjimo riba (angl. LGM – Last Glacial 
Maximum). Šiame mieste, urbanizuotos teritorijos vidury, 
žmonėms lengvai prieinama išraiškinga ir reta gamtinė aplinka: 
paskutinio geologinio periodo metu ledynmečio atsitraukimo 
sukurtas reljefas. Geomorfologinė teritorijos raiška Šeškinės 
geomorfologiniame draustinyje suteikia galimybę sukurti 
nacionalinės svarbos ir traukos centrą Lietuvoje - Mamuto 
parką. Savo geologinio unikalumo Europos mastu Vilnius dar 
nėra niekaip pabrėžęs ir šios temos pristatymas visuomenei yra 
reikalingas ir reikšmingas nacionaliniu mastu. 

MAMUTO PARKO VIZIJA

“Mamuto” parko vizija - supažindinti lankytojus su unikalia 
kalvoto Vilniaus reljefo formavimosi istorija ir jos ypatybėmis, 
nes Vilnius - vienintelė Europos sostinė, įsikūrusi ties pačia 
paskutiniojo apledėjimo riba. Be supažindinimo su 1) mamutų 
radiniais ir 2) ledynmečio išplitimo riba, ši teritorijoje vertinga 
dar ir išlikusiomis raiškiomis poledynmečio reljefo formomis. 

Mamuto parką sudaro: interaktyvus edukacinis “Mamuto” 
takas, “Mamutų” panoraminės regyklos (apžvalgos aikštelės), 
“Mamutų” ganyklos (žaidimų ir poilsio aikštelės), multifunkcis 
reljefo raidos muziejus įkurdintas amunicijos sandėliuose, 
botaninis miesto sodas ir naujas tiltas vizualiai ir emociškai 
papildantis edukacinio parko naratyvą.. 

URBANISTINĖ PARKO INTEGRACIJA

Mamuto parko kompleksas susiejamas su Vilniuje įrengta 
ir ateityje numatoma įrengti antžemine pažintinio turizmo ir 
rekreacijos – pėsčiųjų ir dviračių takų sistema. Pagrindiniai 
įėjimai į taką projektuojami iš Šnipiškių ir Šeškinės pusių. 
Įvairios judėjimo galimybės skatintų gyventojus laisvą laiką leisti 
parke ir kasdien judėti greitesniais maršrutais. Didesnei parko 
integracijai, siūloma 100km tako trasą aplink Vilnių nukreipti ties  
naujai planuojamais takais.

Siūlomi urbanistiniai sprendiniai dera su Šeškinės šlaitų 
geinirfikiginio draustinio specialiuoju planu, juos tikslina 
(plačiau 6.2 sk.). Tuo pačiu projektiniai pasiūlymai dera ir su 
planuojamo Nacionalinio stadiono sprendiniais, egzistuojančiu 
prekybos centru bei numatomu nauju tiltu virš Ukmergės 
gatvės. Siūloma ir papildoma jungtis su pėsčiųjų perėja vedanti 
link Konstitucijos prospekto per planuojamą Linkmenų g. 2 
Japonišką sodą. Gamtinio karkaso stiprinimui, identifikuojama 
galimybė kurti ekodukto jungtį tarp Šeškinės ozo ir 
geomorfologinio draustinio, kuriuo galėtų saugiai judėti tiek 
stambieji, tiek smulkieji parko gyvūnai.

Atvykimui į nacionalinės reikšmės parką, sprendiniuose 
numatyta galimybė naudoti jau egzistuojančią aplinkinę 
infrastruktūrą - automobilių aikšteles - kuriant multimodalinius 
atvykimo į parką taškus Akropolio ir Žalgirio Rimi parduotuvių 
aikštelėse.
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KURIAMA MAMUTO PARKO TAKŲ SISTEMA

Teminiai “Mamuto” ir “Amunicijos” takai atskleidžia pagrindines 
ir išskirtines vietos savybes. Papildomi takai jungia pagrindinius 
takus, yra sunkiau pasiekiami, atokesni ir dėl to skatinantys 
įvairesnį aplinkos pažinimą. Takų sistemos pagrindinės 
funkcijos yra rekreacinė ir edukacinė, takai formuoja lankytojų 
srautus bei tuo pačiu nukreipia lankytojus suformuotais 
maršrutais. Tai apsaugo draustinio vertingąsias savybes. 

“Mamuto” takas įveiklina draustinį rekreaciniam ir pažintiniam 
naudojimui. Ledynmečio įtaką galime suvokti ir šiandien, 
todėl parkas keliais skirtingais aspektais atskliedžia ledyno ir 
poledyninių kraštovaizdžių specifiką eksponuojant geologinę 
sandarą, miesto kraštovaizdžio panoramas, paveldo objektus ir 
suformuojant charakteringą augalijos aplinką. 

KULTŪROS PAVELDO ĮVEIKLINIMAS

Siūlome sukurti visiems prieinamą, aktyvią erdvę, įkuriant 
multifunkcį reljefo raidos muziejų įvairioms veikloms 
pernaudojant kultūros paveldo saugumus penkis amunicijos 
bunkerius. Dėl atokios padėties mieste, čia būtų itin patogu 
organizuoti renginius, kuriems reikia daug garso ar šviesos dėl 
storų bunkerių sienų. 

Amunicijos sandėlių unikali požeminė planinė struktūra leidžia 
šias erdves įveiklinti ir pernaudoti įvairiems miesto poreikiams, 
ypač išryškinant edukacinę funkciją, kuri perteiktų unikalaus 
geomorfologinio Šeškinės draustinio reljefo raidą. Tokios 
funkcijos ir veiklos ne tik prikeltų apleistą kultūros paveldą, bet 
ir galėtų sukurti naują traukos centrą įveiklinant lauko erdves su 
reprezentacine muziejaus zona šalia saugomų tuopų alėjos ir 
įėjimų į sandėlius.

STIPRINAMAS GAMTINIS KARKASAS

Remiantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais, jungtys 
tarp draustinio ir aplinkinių šlaitų yra vienos svarbiausių mieste. 
Augalija atlieka daug funkcijų reiklingų miestui: miesto plaučiai, 
garso kempinė. Tad šiame parke itin svarbu užtikrinti saugomas 
baltąsias zonas bioįvairovės apsaugai, kurios būtų nelankomos 
žmonių ir nebūtų atliekami pomiškio valymo darbai. 

Stiprinant gamtinį karkasą, kuriami edukaciniai želdynai, 
atkuriamas miškas,  naujai sodinamos medžių alėjos, 
kuriamos  žydinčios pievos ir naikinami invaziniai augalai. 
Identifikuojama galimybė ir ekodukto jungčiai tarp Šeškinės ozo 
ir geomorfologinio draustinio, kuriuo galėtų saugiai judėti tiek 
stambieji, tiek smulkieji parko gyvūnai.

2.2 URBANISTINĖ VIZIJA
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PROJEKTUOJAMOS VANDENS SISTEMOS

Lietaus vandeniui surinkti siūloma išnaudoti natūraliai 
susiformavusias griovas, daubas ir pievas. Perteklinį vandenį 
rekomenduojama nukreipti į rytuose nuo Geležinio Vilko gatvės 
egzistuojančius vandens telkinius. Kalno viršuje ir apačioje 
siūloma įrengti lietaus vandens sodus, rinkti lietaus vandenį nuo 
esamų ir būsimų pastatų ir jį pernaudoti parko priežiūrai.

GERINAMAS PASIEKIAMUMAS IR FORMUOJAMI 
PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI

Parko pasiekiamumas iš gretimų teritorijų šiuo metu yra itin 
sudėtingas dėl jį supančių intensyvaus motorinio transporto 
ašių. Atsižvelgiant į esamą situaciją ir jau numatytus aplinkinius 
ateities projektus, siūlome stiprinti pėsčiųjų ir dviračių jungtis su 
aplinkiniais rajonais, ypač išryškinant ir kuriant funkcinę jungtį 
link Konstitucijos prospekto. 

Numatome galimybę naudoti jau egzistuojančią aplinkinę 
infrastruktūrą - automobilių aikšteles - kuriant multimodalinius 
atvykimo į parką taškus Akropolio ir Žalgirio Rimi parduotuvių 
aikštelėse. Numatomi pagrindiniai įėjimai atliepia jau dabar 
natūraliai susiklosčiusius žmonių judėjimo srautus bei 
numatomus pokyčius artimoje aplinkoje.

KURIAMA DIDESNĖ BIOĮVAIROVĖ

Teritorijoje išsaugomas jau egzistuojantis vientisas medynas, 
gamtinės buveinės ir sudaromos palankios sąlygos naujų 
rūšių įsikūrimui: išskiriamos Baltosios zonos, kurios skirtos 
sąmoningai nukreipti lankytojus suplanuotais maršrutais, 
paliekant erdves laukinei gyvūnijai. Atvirose vietose atkuriami 
laukinių pievų plotai, šalinami invaziniai žoliniai augalai. 

Atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas, atliekamas 
biologinės įvairovės būklės vertinimas ir stiprinimas. Intensyvi 
žmonių veikla numatoma tik tose zonose, kuriose planuojamos 
veiklos netrikdytų natūraliai susiformavusios faunos ir floros.
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3

MAMUTO PARKO KONCEPCIJA

(ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA)
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3.1 MAMUTO PARKO MARŠRUTŲ KONCEPCIJA

SKLYPO SUTVARKYMO 
SPRENDINIŲ PLANAS
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Pagrindinė teritorijos sutvarkymo idėja - sukurti nuoseklią 
pažintinių, edukacinių ir funkcinių takų sistemą apjungiančią 
kuriamas parko apžvalgos aikšteles (regyklas), poilsio aikšteles 
ir žaidimų aikšteles (ganyklas) ir kuriamą multifunkcį reljefo 
raidos muziejų. Takų žiedinė struktūra - vienas iš esminių plano 
sprendinių nuosekliam lankytojų judėjimui formuoti.

Pagrindiniai įėjimai formuojami strateginėse teritorijos 
lokacijose, į kurias galima lengvai atkeliauti pėsčiomis ar 
dviračiu iš kitų miesto rajonų ar atvažiuoti motorine transporto 
priemone į planuojamus multimodalinius atvykimo taškus. Šalia 
pagrindinių įėjimų kuriama visa pažintiniam parkui reikalinga 
infrastruktūra (info stendai, rodyklinės nuorodos, šiukšliadėžės, 
suoliukai, informacija apie pažintinių takų ilgį, trukmę ir kt.)

Pačią parko struktūrą sudaro vieni kitus papildantys funkciniai, 
teminiai ir mažieji takai, kurie su pritaikyta infrastruktūra 

apjungia nenutrūkstantį ir įvairų parko panaudojimą. Funkciniai 
takai - greičiausias perėjimas per parką, jungiantis aplinkinius 
rajonus ir būsimą stadiono kompleksą. Teminiai “Mamuto” ir 
“Amunicijos” takai atskleidžia pagrindines ir išskirtines vietos 
savybes ir formuoja vietos identitetą. Papildomi takai jungia 
pagrindinius takus, yra sunkiau pasiekiami, atokesni ir dėl to 
leidžiantys įdomiau pažinti aplinką. 

“Mamuto” takas įveiklina draustinį rekreaciniam ir pažintiniam 
naudojimui, kurį sudaro teminiai ledynmečio reikšmę 
atskleidžiantys takai ir bendroji informacija apie šiandieninį 
parką. Ledynmečio įtaką galime suvokti ir šiandien, todėl parkas 
keliais skirtingais aspektais atskliedžia ledyno ir poledyninių 
kraštovaizdžių specifiką ekponuojant geologinę sandarą, miesto 
kraštovaizdžio panoramas, paveldo objektus ir suformuojant 
charakteringą augalijos aplinką.

MAMUTO PARKO 
KONCEPCINĖ 
SCHEMA
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4

SPRENDINIŲ APRAŠYMAS IR 

FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
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4.1 MAMUTO TAKAS

MAMUTO TAKO 
SCHEMA

PASKIRTIS:         PAŽINTINIS, REKREACINIS
ILGIS:           2.512km
TRUKMĖ:          30-45min
PRIEINAMUMAS:      UNIVERSALUS

Formuojamas pažintinis Mamuto takas (ledynmečio faunos, 
augalijos kaitos ir formų, bei riedulių) supažindinantis su 
vietovės ir viso Vilniaus gamtine istorija, reljefo ypatumais ir 
augalija. Mamuto tako maršrutas formuojamas tarsi vėrinys 
- takas su skirtingų savybių ir informacijos vietomis pakeliui, 
apjungiant svarbiausius gamtos, kultūros, architektūros bei 
paveldo viešuosius objektus. Jungiantys funkciniai takai leidžia 
judėti po parką ratu. Maršruto kompleksas susiejamas su nuolat 
kuriama pėsčiųjų ir dviračių takų sistema Vilniuje. Esminiai 
maršruto akcentai - tai formuojamos apžvalgos aikštelės, nuo 
jų atsiveriančios panoramos ir poilsio aikštelės, išsidėsčiusios 
palei takus. Jose įrengiami pažintiniai edukaciniai ženklai ir 
informaciniai stendai. 

Mamuto tako koncepcija remiasi pažintinio tako principais. Iš 

abiejų pusių jo pradžią žymi apžvalgos aikštelės. Toliau takas 
formuojamas tarsi laiko juosta: nuo tarpledynmečio pradžios 
iki jo numatomos pabaigos (tarpledynmetis žymi dabartį). Tako 
turinį kuria skirtingos augalijos salelės reprezentuojančios 
konkretų laikotarpį - nuo šalto atšiauraus klimato, vėliau šiltesnio, 
iki optimalaus klimato su šiltamėgių plačialapių medžių rūšimis. 
Kelio pabaiga kviečia interaktyviai diskusijai: kaip žmogus keis 
gamtą, ir, ar tarpledynmetis pasibaigs laipsnišku augalijos 
natūraliu nuskurdinimu, ar tai bus žmogaus išnaikintos 
rūšys. Edukacinius želdynus papildys aiškinamieji stendai. 
Tokio pobūdžio takas būtų pirmasis Lietuvoje, kuriame visi 
norintys (tame tarpe ir mokyklinės ekskursijos) turės galimybę 
atsispausdinti užduočių lapus ir mokytis gamtoje. Siūlomos trys 
pagrindinės edukacinės temos: mamutai ir ledynmečio fauna, 
augalijos kaita ir reljefo formos ir skandinaviškieji rieduliai
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MAMUTAI IR LEDYNMEČIO FAUNA
Kurią sudaro stambieji atstovai: 
mastodontai, gauruotieji raganosiai, 
kardadančiai tigrai ir t.t. Pasakojama 
ir iliustruojama apie jų radimvietes, 
gyvenimo būdą, santykį su pirmaisiais 
Lietuvos gyventojais medžiotojais ir 
išnykimą.

AUGALIJOS KAITA 
Iliustruojama tako intervaluose 
apsodintuose būdinga poledynmečio 
augalija, pradedant nuo pirmų ledo 
atlaisvintą žemę užkariaujančių augalų 
(samanų, berželių keružių, švylių 
iki spygliuočių, beržų ir galiausiai 
šilumamėgių plačialapių liepų, ąžuolų, 
bukų ir kitų medžių.

RELJEFO FORMOS IR RIEDULIAI
atskleidžia ledo tirpsmo vandenų 
poveikį, didžiosios poledynmečio 
upės (Pro-Neries) slėnio formavimasį, 
griovų, raguvų, kalvų ir kt. reljefo formų 
susidarymą. Taikomas metodas, kada 
būdinguosius riedulius galima nustatyti 
iš kurios pusės atslinko ledynas.

MAMUTUKŲ TAKAI IR LAIPTAI
Mažieji takai skirti patirti reljefą: griovas, 
raguvas, kalvas, tai maršrutas skirtas 
nuotykiams. Takai jungia ir papildo 
pagrindinius - Mamuto bei funkcinius 
takus ir kuria alternatyvius, greitesnius 
maršrutus. Dėl sudėtingoskonfiguracijos 
ir dangos negali būti prieinamas 
lankytojams su judėjimo negalia.
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4.2 MAMUTŲ REGYKLOS

VIRŠUJE:
MAMUTŲ 

REGYKLOS
PASKIRTIS:       PAŽINTINIS, REKREACINIS
KIEKIS:         3
PRIEINAMUMAS:    UNIVERSALUS

Regyklos (apžvalgos aikštelės) - tai ledynmedžio poveikį Vilniaus kraštovaizdžiui pasakojančios vietos. Šiuose 
taškuose lankytojai turi galimybę ne tik pasigrožėti miesto panoramomis, bet ir susipažinti su po ledynmečio 
susiformavusiu Neries slėniu ir skirtingomis jo terasomis. Šiame maršrute kuriamos ir stiprinamos 3 
svarbiausios ir aprėpiančios prasmingiausias panoramas apžvalgos aikštelės. Šiose aikštelėse matoma, 
kokia didinga upė kadaise tekėjo ir kas stūksojo kitapus - Antakalnio kalvos ir jų tebe žaliuojantys šlaitai. 
Atsiveria panoramos į ledynmečio ir Pro-Neries suformuotus reljefo darinius, matoma skirtingo urbanistinio 
kraštovaizdžio raida.

Viena iš pagrindinių savybių - konstrukcijos aukštis neviršija medžių lajų aukščio. Taigi, aikštelės ir naujai 
kuriama infrastruktūra nėra akivaizdžiai matoma iš kitų miesto vietų ir vizualiai nekonkuruoja su kitomis 
vertingomis miesto vietovėmis kaip Senamiestis. Regyklos plano forma yra tarsi sumažintas Neries modelis. 
Forma kartoja toliuose esančius upės vingius. Architektūrinė išraiška tampa tako pažintinio pasakojimo 
dalimi. 
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PIRMA REGYKLA
maršrutą pradeda iš vakarų pusės yra 
atverianti vaizdus į Žvėryną ir Karoliniškių 
draustinį. 

ANTRA REGYKLA
fokusuoja vaizdą į Neries fragmentus ir 
Senamiestį. 

TREČIA REGYKLA matomas Šiaurės 
miestelis ir Sapieginės kalvynas rytuose. 

MAMUTŲ REGYKLA
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4.3 AMUNICIJOS TAKAS

AMUNICIJOS TAKO 
SCHEMAPASKIRTIS:         PAŽINTINIS, ŽYGIŲ

ILGIS:           0.3 km
TRUKMĖ:         5-10 min
PRIEINAMUMAS:      VISIEMS

Amunicijos takas - tai viena iš pagrindinių 
kultūrinių-edukacinių parko traukos vietų. 
Visiems prieinamas ir lengvai pasiekiamas nuo 
Žalgirio gatvės multimodalinės aikštelės takas 
siejamas su požeminiais amunicijos sandėliais. 5 
atskirai stovintys sandėliai formuoja kompleksą, 
sudarytą iš daug skirtingų erdvių, tad požeminės 
erdvės ir aplinka gali būti įveiklintos įvairiomis 
veiklomis skirtingu metu. Pirmenybė teikiama 
geomorfologinės parko temos atskleidimui 
planuojamame Geomorfologijos raidos muziejuje 
ir visiems lauke prieinamose erdvėse. Likusiuose 

sandėliuose gali būti atliekamos veiklos, kurioms yra 
mažai tinkamų erdvių mieste: triukšmingi naktiniai 
renginiai, alternatyvios, ne pelno siekiančios veiklos, 
šviesos nereikalaujanti veikla ir panašios. 
Vertingos ir autentiškos tuopų alėjos efektą 
siūloma sustiprinti krūmais ir medžiais. Ji formuoja 
uždaresnę, bet kartu erdvią aplinką priešais įėjimus 
į sandėlius, izoliuoja eismo keliamą garsą. Dėl 
pritaikytos dangos, žemos augalijos ir autentiško 
pylimo ir lauke galimos įvairios aktyvios veiklos: 
meninės, kultūrinės, improvizuotos, sportinės ar 
edukacinės.

*Kurti požeminį reljefo kaitos info centrą - jau sena idėja. Tokį muziejų buvo siūloma įrengti prie ozo iškasto žvyro vietoje, kad būtų užpildyta sužaloto gamtos paminklo erdvė. Bendradarbiaujant 
su Vilniaus universiteto Geologijos ir Mineralogijos katedros bei kitais muziejais, galima dalį jų turimų eksponatų, liečiančių ledynmečio periodą, eksponuoti čia. Siūloma Geomorfologijos muziejų 
kurti kaip Vilniaus miesto muziejaus filialą su VU Geologijos ir mineralogijos muziejaus eksponatais. Rekomenduojama įtraukti Aplinkos ministeriją kaip steigėją, kuriai priklauso akmenų muziejus 
Mosėdyje, Zoologijos muziejus Kaune ir Kelių muziejus Vievyje.
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GEOMORFOLOGIJOS RAIDOS 
MUZIEJUS
Tuščiame sandėlių komplekse įkuriamas 
multifunkcis Reljefo raidos muziejus 
su atviromis edukacinėmis erdvėmis. 
Bunkerio įėjimo siena atvaizduoja 
Neries slėnio ties Šeškinės šlaitu 
pjūvį ir supažindina su geologiniais 
jo sluoksniais. Požeminėse patalpose 
įsikūręs informacinis centras, interaktyviai 
eksponuojantis geomorfologinio 
draustinio ir ledynmečio istoriją, galėtų 
būti naujai įsikūrusio Vilniaus miesto 
muziejaus filialas.* 

SANDĖLIŲ DAUGIAFUNKCIS 
ĮVEIKLINIMAS
Likę sandėliai gali būti naudojami 
daugiafunciškai, įvairiu paros, savaitės 
bei metų laiku, pritaikant prie miestiečių 
poreikių. Siūloma plėtoti ir atskleisti 
istorinę, gynybinę, karo, paveldo, miesto 
istorijos temas. 

POŽEMINĖ PERĖJA
Šį kompleksą papildo ir edukacijai 
pritaikomas požeminis Geležinio vilko 
g. kertantis požeminis tunelis. Jis kaip 
alternatyvi jungtis su Šnipiškėmis gali 
būti naudojamas patekimui į muziejų 
atvykusiems ekskursijų dalyviams, 
moksleivių grupėms nuo multimodalinės 
aikštelės. 
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4.4 MAMUTŲ GANYKLOS IR ŽAIDIMO AIKŠTELĖS

MAMUTŲ 
GANYKLOS

TILTAS
Kabantis tiltas yra vienintelis planuojamas 
tiltas parko ir draustinio teritorijoje. 
Tokia konstrukcija funkciškai jungia ir 
kuria visiems prieinamą taką aplenkiant 
sudėtingą netolygaus, ne visiems 
prieinamo reljefo vietą šiaurėje tarp 
automobilių parkavimo aikštelių. 
Objektas vizualiai ir emociškai papildo 
tako naratyvą, pabrėžia reljefo aukščio ir 
augalijos kontrastus, pajaučiamus einant 
juo bei jungia kelis funkcinius takus ir 
pagrindinį pažintinį taką.
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ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS / PAAUGLIŲ 
ZONOS  
Žaidimo aikštelės papildo “ganyklas” 
- poilsio aikšteles ir yra tako aktyvių 
veiklų zonos. Jos formuojamos taip, 
kad sukurtų kuo įvairesnes judėjimo ir 
patyrimų galimybes - aukščio, greičio, 
taiklumo, pusiausvyros, poilsio, žaidimų 
grupėse. Nors žaidimo aikštelės 
dažniausiai skirtos vaikams, tačiau čia 
integruojami ir paauglius bei suaugusius 
aktyviai įsitraukti provokuojantys 
elmenetai. Architektūrinė dizaino išraiška 
neatsiejama nuo “Mamuto” tako temų ir 
objektai kuriami iliustratyvių formų: ragų, 
kaulų, augalų, mamutų. Naudojamos 

GANYKOLOS (POILSIO AIKŠTELĖS) 
 tai rekreacinės-edukacinės erdvės, 
skatinančios priartėti arčiau prie gamtos 
ir per aktyvų judėjimą bei kitus pojūčius 
suvokti aplinką bei maršrute aptariamas 
temas. Tai daugiafunkciai aktyvių veiklų 
traukos taškai. Tuo pačiu tai reikalingą 
parko infrastruktūrą lankytojams 
užtikrinančios sustojimo vietos. Šiose 
erdvėse įvairioms amžiaus grupėms 
pritaikyta infrastrukūra leis pasilyginti su 
mamuto ilčių dydžiu, sužinoti kuo skiriasi 
ir iš kur atkeliavę skirtingi akmenys 
(rieduliai) bei susipažinti su augalijos 
kaita ir jos ryšiu su klimato permainomis. 
Formuojamos 5 įvairių dydžių bei funkcijų 
rekreacinės erdvės, išdėstytos palei 





5

ŽELDINIŲ KONCEPCIJA
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5.1. ŽELDINIŲ KONCEPCIJA

ŽELDINIŲ PLANAS

SKLYPO ŽELDYNO 
TVARKYMO 

SPRENDINIŲ 
PLANAS

VILNIAUS GAMTINIO 
KARKASO SCHEMA
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Pagrindinė teritorijos želdinimo idėja - gerinti vietos ekosistemą 
ir supažindinti parko lankytojus su augalijos raida nuo 
poledynmečio laikų iki dabar. Visa tai bus galima patirti judant 
per skirtingas želdinių grupes, išdėstytas palei taką.

Ištisiniai pušynų guotai suteikia natūralių miškais apaugusių 
kalvotų vietovių įspūdį ir namus laukiniams gyvūnams. Siekiant 
žmogaus ir gyvūnijos darnos, teritorijoje išskiriamos “Baltosios 
zonos” (Saugomi, neliečiami miškai), į kurias sąmoningai nebus 
nukreipiamas parko lankytojų srautas. 

Teritorijoje bendrai siūloma išsaugoti krūmus, nevalyti 
pomedžio nuo virtuolių ir kirsti ne daugiau krūmų ir medžių 
negu būtina takams ir aikštelėms įrengti ir sukurti saugią 
aplinką. Šio parko augalija labai svarbi valant automobilių 
išmetamosiomis dujomis užterštą orą ir sugeriant garsą greta 

Geležinio vilko, Ozo gatvių ir Ukmergės plento. Siekiant dar 
labiau gerinti aplinkos kokybę numatomas tam tikrų zonų 
užsodinimas medžiais.

Viršutinėje terasoje, lygiojoje teritorijos dalyje, vyrauja 
žvyringas dirvožemis ir nederlingų vietų augalai - plyti 
lendrūnų plotai. Kaip ir visose apleistose miesto vietose 
didžiausias erdves užgrobia invazinės žolės - kanadinės 
rykštenės. Rekomenduojama jas naikinti ir siūloma atkurti pievų 
ekosistemas su krūmų salomis.

Būsimo stationo teritorijoje siūloma sukurti laikiną miesto sodą, 
kuris papildytų jau dabar egzistuojančias vaismedžių grupes 
ir suformuotų patrauklią aplinką papildomą poislio erdvę parko 
lankytojams.

MAMUTO 
PARKO ŽELDYNŲ 
TVARKYMO 
KONEPCINĖ 
SCHEMA
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TVARKOMI ŽELDYNAI APLINK 
TAKUS 

10 - 15 m. atstumu nuo pagrindinių takų, 
jie įrengiami želdiniai, vadovaujantis 
principu “mažai priežiūros”: įrengiama 
vieną - du kartus per metus šienaujama 
pomiškio augalija, kurią sudaro sėtinės 
pievos (raudonžiedžiai šakiniai, šilkažiedė 
gaisrena, baltagalvė ramunė) ir įsodintų 
daugiamečių pomiškio augalų (triskiautės 
žibutės, meškinis česnakas, kelminiai 
paparčiai) sodinukų mišinys.

EDUKACINIAI ŽELDINIAI 

Mokomąją vertę turinčios želdinių 
grupės, išdėstytos palei Mamuto taką. 
Šie želdiniai atspindi draustinio augalijos 
raidos istoriją nuo ledynmečio tirpsmo iki 
dabar per keturis ryškius etapus, pagal 
kuriuos ir siūloma įrengti 4 edukacinius 
želdynus: 
1. Tik atsitraukus ledynui būdingi 
tundriniai augalai berželiai keružiai, 
driados, arktinės avietės;
2. Vėliau įsivyravo žemos berželių giraitės, 
kuriose vis gausėjo pušų;
3. Galiausiai pradėjo rastis vis daugiau 
šilumamėgių plačialiapių alksnynų su 
liepomis ir guobomis, lazdynai, ąžuolai ir 
bukai;
4. Lankytojams pristatoma ir šių dienų 
kalvų vertikalaus pjūvio augalija;

BALTOSIOS ZONOS  (SAUGOMI, 
NELIEČIAMI MIŠKAI)

Tai saugomos miško teritorijos, skirtos 
miško gyventojams, o ne lankytojams. Šių 
zonų pagrindinės savybės:
- Į jas nėra nukreipiamas lankytojų 
srautas;
- Jose nėra valomas pomiškis - paliekami 
virtuoliai, neatliekami retinimo darbai;

NAIKINAMOS RŪŠYS 
šalinami invaziniai uosialapio klevo 
sąžalynai, išraunant kelmus (nes kitaip 
atželia iš šaknų). Vietoj jų siekiant atkurti 
medyną, tankiai sodinami vietinės kilmės 
medžiai).

5.2 ESAMŲ IR NAUJŲ ŽELDYNŲ TVARKYMO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS
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REPREZENTACINIAI ŽELDYNAI: 

Želdynai, skirti sukurti jaukią ir įdomią 
aplinką parko lankytojams bei didinti 
teritorijos bioįvairovę:
- dekoratyvių augalų zona kartu su 
integruotais vaiskrūmiais ir vaismedžiais;
- ekstensyvaus naudojimo zonoje, 
siūloma sėti žydinčias pievas;
- bunkerių betoninių konstrukcijų 
viršutinės dalys apželdinamos 
samanomis;

FUNKCINIAI ŽELDYNAI: VAIKŲ 
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS, PAAUGLIŲ 
ZONA, MIESTO SODAS, PIKNIKO 
ZONOS:

-  Funkciniuose želdynuose formuojami 
kelių stilių želdynai: 
a) dekoratyvių augalų zona kartu su 
integruotais vaiskrūmiais ir vaismedžiais;
b) atviroje aktyvaus veikimo zonoje 
įrengiama paprasta veja,ekstensyvaus 
naudojimo zonoje, siūloma sėti žydinčias 
pievas.
- Lietaus sodai sudaryti iš užliejamos 
tankiai apželdintos teritorijos, suformuotų 
kraštų iš augalų ir lėto vandens 
nubėgimo takų.

ATKURIAMAS MIŠKAS / KURIAMAS 
BUFERIS NUO GATVĖS TRIUKŠMO

Tai želdiniai, kurie sustiprina jau 
egzistuojančias parko struktūras ir jų 
teikiamas paslaugas Vilniaus miestui 
- oro taršos mažinimas ir triukšmo 
sugėrimas. Šie želdiniai numatomi 
palei Ukmergės ir Geležinio Vilko 
gatves, siekiant sukurti buferines zonas, 
naudingas tiek visam miestui, tiek ir 
parko lankytojams.





6 

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI
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6.1 TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDINIAI

SKLYPO EISMO 
PLANAS

Numatoma galimybė Ekodukto jungčiai link Šeškinės ozo
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MULTIMODALINIAI TAŠKAI

Pasiekiamumas automobiliais ar autobusais 
yra išskirtinai patogus dėl teritoriją ribojančių 
aukštos kategorijos gatvių ir jungčių su užmiesčio 
magistralėmis. Svarbiausia parko lankytojus į parką 
ir aplinkinius objektus atvykusius automobiliais 
ar autobusais, paskatinti naudotis „Statyk ir 
eik“ aikštelėmis. Prioritetas teikiamas esamos 
infrastruktūros panaudojimui, todėl siūlomos 2 
multimodalinės aikštelės rytuose ir šiaurėje esančiose 
parakavimo aikštelėse (prekybos centrų: Linkmenų 
RIMI ir Akropolio aikštelės). Jas sudarytų dalinimuisi 
skirtų automobilių, dviračių, autobusų, kitų priemonių 
parkavimas, informacinė, vieta, transporto priežiūros 
infrastruktūra, jungtys su parku, takais ir gatvėmis.
 
VIEŠASIS TRANSPORTAS (V.T.) IR STOTELĖS

Autobusai iš stoties kursuoja dažnai, tačiau parko 
pasiekiamumas nuo stotelės gali būti klaidus 
ir nepritaikytas pėsčiajam, sudėtinga užtikrinti 
pasiekiamumą iš kitų rajonų. Dėl aukštos gatvių 
kategorijos, v.t. stotelių beveik neįmanoma įrengti 
Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvėse. Tačiau prie 
Ukmergės ir Ozo gatvių sankryžos esančią stotelę 
planuojama perkelti prie projektuojamo pėsčiųjų 
viaduko. Tai sustiprintų viaduko naudą, sukurtų svarbią 
pėsčiųjų ir dviratininkų sankryžą ir kompleksiškai į 
miestą integruotų bendrojo plano sprendimus.
Viena iš svarbiausių aplinkinių gatvių yra Žalgirio 
gatvė, kuri pritaikyta v.t. Joje esanti Linkmenų stotelė 
galėtų tapti viena pagrindinių viešąjį transportą prie 
parko užtikrinančių vietų. Ši stotelė turi būti integruota 
į siūlomą multimodalinį centrą.

ESMINIAI TRANSPORTO PAKEITIMAI:

• Įrengiamos 2 multimodalinės aikštelės;
• Perkeliamos VT stotelės Ukmergės ir Žalgirio 

gatvėse;
• Užtikrinamas draustinio pasiekiamumas 

pėsčiomis nuo Šeškinės kalvų ir Šeškinės 
stotelių;

• Kuriamos naujos keliavimo dviračiais, elektriniais 
paspirtukais jungtys siejant su esamais takais;

• Formuojami saugūs priėjimo takai iki draustinio 
rekreacinių takų tinklo 4-iuose įėjimuose;

• Įrengiama dviračių/paspirtukų laikymo 
infrastruktūra draustinio teritorijoje;

• Įrengiama antžeminė perėja pietinėje dalyje, 
jungiant būsimą Japonišką sodą ir “Mamuto 
parką”.
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FUNKCINIAI IR DVIRAČIŲ TAKAI

Svarbiausias yra esamų ir būsimų jungčių vientisumas 
ir nuoseklus bei saugus priėjimas iki parko, tad 
dėmesys skiriamas vientisam ryšiui kertant gatves ar 
parkuojant dviračius.

Pirmiausia formuojami saugūs priėjimo takai iki 
draustinio takų tinklo. Taip kuriami ir stiprinami ryšiai 
su aplinkiniais rajonais: Šeškine, Žvėrynu, Šnipiškėmis 
ir Konstitucijos prospektu. Susiformavęs pagrindinis 
takas šlaite iš pietų į šiaurę kuriamas kaip funkcinis, 
jungiantis pagrindinį įėjimą, patekimą iš miesto centro 
į Stadiono teritoriją, prekybos centrą ir kitus rajonus.

Likę takai siejami su stadiono infrastruktūra, prekybos 
centro įėjimais ir patekimais į parką. Funkcinis takas 
iš šiaurės į pietus, einantis šalia Geležinio Vilko gatvės 
jungia vieną svarbiausių įėjimų pietuose ir siūlomą 
įėjimą iš ozo pusės. Vakarų pusėje analogiškai 
palei šlaitą sujungiami planuojamas pėsčiųjų tiltas 
ir siūloma perėja link Konstitucijos prospekto ir 
Šnipiškių. Lygiagrečiai Pietinės funkcinio tako dalies 
jungiama visam miestui svarbi dviračių tako jungtis, 
vadovaujantis specialiuoju dviračių taku planu. Šis 
dviračių ir pėsčiųjų takas ties Geležinio vilko gatve 
neturėtų nutrūkti, bet rekomenduojama svarstyti 
perėją, kuri jungtų tiek naują funkcinį taką, tiek 
planuojamą sodą kitoje gatvės pusėje. Tai kurtų 
vientisą pėsčiųjų infrastruktūrą, patogią jungtį su 
Senamiesčiu ir apjungtų fragmentuotas gamtines 
rekreacines miesto erdves.

Šiaurėje esantis viadukas yra labiau pritaikytas 
automobilių eismui, tad rekomenduojama pritaikyti 
viaduką ir pėsčiųjų, dviračių sklandžiam judėjimui. 
Visose perėjose ar sankryžose turi būti užtikrintas 
pravažiavimas dviračiais, elektriniais paspirtukais. 
Tačiau ne mažiau svarbu sukurti privažiavimus ir 
parkavimo vietas ne tik multimodalinėse aikštelėse, 
bet ir prie įėjimų į parką.

Įrengiama atspindinti rekreacinės teritorijos tematiką ir 
architektūrinę raišką dviračių laikymo infrastruktūra

INTEGRAVIMO Į MIESTO SUSISIEKIMO 
INFRASTRUKTŪRĄ SCHEMA

UKMERGĖS G. FUNKCINIS TAKAS SU DVIPUSIO 
JUDĖJIMO DVIRAČIŲ JUOSTA
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PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI

Dalis įėjimų į parką yra jau sukurti ir naudojami, tačiau 
stokoja saugumo, greito pasiekiamumo, transporto 
pasirinkimo galimybių. Vakaruose ir šiaurėje 
įėjimai į parką siejami su planuojamu stadionu ir 
jo infrastruktūra. Įėjimas iš vakarų - su planuojamu 
pėsčiųjų ir dviračių tiltu, jungiančiu Žvėryną ir 
Nacionalinį stadioną, o šiaurėje - su antžemine perėja 
jungiančia dviračių ir pėsčiųjų taką, kur planuojama 
kelių lygių perėja.

Pietvakariuose susiformavusį taką ir įėjimą į draustinį 
svarbu ne tik pritaikyti vaikščiojimui bet ir sustiprinti 
saugų atėjimą iki jo. Įėjimas pasiekiamas per dabar 
naudojamas perėjas Geležinio vilko gatvėje prie “Rimi” 
prekybos centro ir prie sankryžos su Ukmergės gatve. 
Tačiau pilnavertiškai viešųjų ir žalių erdvių sistemai, jų 
saugiam pasiekiamumui iš miesto centro, jungtimi su 
planuojamu sodu pietryčiuose planuojama alternatyvi 
perėja greta Ukmergės gatvės viaduko. Tai itin svarbi 
pėsčiųjų ir dviratininkų jungtis su miesto centru, 
Konstitucijos prospektu ir stadionu bei aplinkiniais 
rajonais.

Parko pasiekiamumui pėsčiomis ir dviračiais 
svarbiausi kokybės aspektai yra socialiai ir eismo 
prasme saugios trasos ir jungtys, formuojamos 
vertinant komforto principus (pvz. yra atokesnės 
nuo intensyvaus eismo gatvių), universalaus dizaino 
išpildymas, saugios ir draugiškos pėstiesiems/
dviratininkams perėjos, kuriose nereikia laukti žalio 
šviesoforo signalo kelias minutes bei infrastruktūra 
asmeninio darnaus transporto (dviračių, paspirtukų) 
laikymui parko prieigose.

FUNKCINIŲ RYŠIŲ SPRENDINIŲ SCHEMA

PAGRINDINIS ĮĖJIMAS IŠ GELEŽINIO VILKO G. 
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6.2 ATITIKIMAS SPECIALAUS PLANO SPRENDINIAMS

ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO 
DRAUSTINIO SPECIALUSIS PLANAS (2017M.)
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MAMUTO PARKO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 
SPRENDINIŲ ATITIKIMAS SPECIALAUS SPLANO 
SPRENDINIAMS

Ribų plano sprendiniai
1.1 Draustinio ribų tikslinimas
Projekte draustinio ribų nesiūloma keisti ir parkas bei jo 
infrastruktūra formuojami vientisai draustinio teritorijoje ir už jo 
ribų.
Palaikomas specialiojo plano sprendimas prie draustinio 
teritorijos prijungti nurodytus plotus. 

2.1 Kraštovaizdžio tvarkymo zonų suvestinė
Sprendiniai atitinka nustatytus tvarkymo zonų plotus, ribas ir 
kraštovaizdžio tvarkymo zonų sprendinius.

2.2 Tvarkymo nuostatos ir priemonės
2.2.1 Gamtos ir kultūros paveldo apsaugos nuostatos ir 
priemonės. 
Konkursiniame projekte specialųjį planą atitinkantys sprendiniai:
- Paveldo ir jo aplinkos įveiklinimo sprendiniai remiasi 
pagrindiniu šios zonos vystymo tikslu: skatinama veikla, 
sauganti, puoselėjanti, išryškinanti vertingus gamtinius 
bei kultūrinius kompleksus: filiuvioglacialinio Neries slėnio 
šlaitų fragmentą ir Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos 
Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksą.

Siekiant išsaugoti ir tinkamai eksponuoti raiškų Neries upės 
filiuvioglacialinio senslėnio šlaitų krašotvaizdį, konkursiniame 
projekte specialųjį planą atitinkantys sprendiniai: 
- Šio projekto augalų tvarkymo ir priežiūros plane nurodoma 
naikinti savaime plintančias invazines medžių, krūmų ir žolių 
rūšis. 
- Visame parke nurodoma palaikyti natūraliam miškui 
būdingą medynų rūšinę sudėtį, ir medynų vertikaliąją 
struktūrą su tam tikrais išimtiniais edukaciniais fragmentais.
- Vietose, kur atkuriama ar naujai kuriama miško, pievos ar 
kitokia aplinka formuojamos artimos natūraliam miškui ir 
šiam drasutiniui būdinga rūšinė sudėtis iš mišrių medynų.
- Palaikomas sprendimas rengti miškotvarkos projektus 
remiantis ir konkursiniu projektu ir specialiuoju planu. Turi 
būti užtikrintas sprendinių vientisumas ir integralumas.
- Siūloma formalių takų sistema padės reguliuoti lankytojų 
srautus. Tokių vietų intensyvesnis naudojimas leidžia 
apsaugoti jautresnes draustinio vietas: šlaitus, griovas, 
augalinę dangą. - Baltosios zonos identifikuoja vietas, kur 
lankytojai visiškai nepageidaujami. 
- Gerinant estetinę kraštovaizdžio vertę formuojamos miško 
laukymės, pievos ir stiprinama esančiųjų bioįvairovė bei 
augalų rūšinė sudėtis. Zonos nurodytos augalų tvarkymo 
plane.
Projekte numatomas specialus informacinis ar kitoks 
žymėjimas prie pagrindinių įėjimų, objektų, traukos vietų ir 
panašiose vietose. Siūlomos informacinės vietos atitinka 
plane pažymėtas ir įrengiamos daugiau vietų.
- Tvarkant ir įveiklinant paveldo objektus - bunkerius svarbu 
užtikrinti alternatyvias šikšnosparnių žiemavietes arba 
rūšinės įvairovės stabilumą. Nenaudojamuose bunkeriuose 
šiuo metu apsistoja europiniai plačiaausiai Barbastella 
barbastellus ir vandeniniai pelėausiai Myotis daubentonii. 

Išsaugant ir pritaikant viešajam pažinimui kultūros paveldo 
objektą, konkursiniame projekte specialųjį planą atitinkantys 
sprendiniai: 
- Tam kad būtų apsaugotos paveldo vertybės, sprendiniuose 
laikomasi kraštovaizdžio tvarkymo zonos principų ir 
reikalavimų.
- Į informacinius stendus integruojama informacija apie 
objektą ir jo lokaciją.

2.2.2 Rekreacinio naudojimo plėtros kryptys ir priemonės
Planuojant Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio pažintinę 
rekreacinę sistemą, konkursiniame projekte specialųjį planą 
atitinkantys sprendiniai:
- Parko pagrindinė funkcija - pažintinis lankymas ir ramus 
trumpalaikis poilsis.
- Draustinyje išsaugomas vyraujantis gamtinio 
kraštovaizdžio pobūdis, kartu integruojant ir kuriant 
rekreacinės infrastruktūros kokybę. 
- Plačiai atveriami ar pritaikomi pažinimui vertingiausi 
draustinio objektai, savybės, vietos: panoramose, aikštelėse, 
raguvose, pievose, šlaituose.
- Suformuojama rekreacinės infrastruktūros sistema 
remiantis vietos savybėmis, apsaugant gamtines zonas.

Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, konkursiniame 
projekte specialųjį planą atitinkantys sprendiniai:
- Spec. plane numatytose ir papildomose vietose siūlomi 
įrengti pažintiniai pėsčiųjų takai. 
- Pažintiniai takai ženklinami ir informacijos vietose, ir pačio 
tako trasoje.
- Numatyti rekreaciniai statiniai ir mažosios architektūros 
objektai atitinka spec. Plano nurodytas vietas ir planuojami 
daugiau vietų. Jų kiekis ar specifika tam tikroje vietoje 
konkretizuojama ir koreguojama. 
- Apžvalgos bokštas neįrengiamas, tačiau jo atitikmuo - 
siūlomos apžvalgos aikštelės - atlieka tą pačią funkciją.
- Rytinėje draustinio dalyje planuojama apžvalgos aikštelė.
- Numatytą pažintinę rekreacinę sistemą sudaro daugiau 
nei numatyta spec. plane elementų: apžvalgos, atokvėpio, 
žaidimų aikštelės, pažintinės zonos ir mažieji takai, 
informaciniai stendai.





7

SPRENDINIŲ DETALIZACIJA
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APŽVALGOS AIKŠTELĖS (MAMUTŲ REGYKLOS)

Koncepciniai sprendiniai:
• Neries upės vingio formą atkartojančių formų koncepcija;
• Architektūrinis dizainas kuriamas taip, kad pagrindinį dėmesį sutelktų į pateikiamą informaciją ir tai, kas matoma regyklose ir 

parko aplinkoje;
• Regyklos papildo panoraminius vaizdus ir aktualizuoja iformaciją apie ledyno įtaką reljefui, geomorfologiją, upės savybes ir 

miesto raidą. 

Naudojamos medžiagos, konstrukciniai sprendiniai:
• Pamatams naudojama polinė konstrukcija;
• Aikštelių takų paviršiams, informaciniams stendams ir turėklams naudojama mediena, tamsintų uosio lentų danga;
• Metalinės konstrukcinės atramos susijungia su apsauginių turėklų konstrukcija;
• Aikštelė pakyla maksimaliai iki medžių lajų viršūnių (14m.);

Papildomas aprašymas:
• Aikštelių konfigūracija ir architektūrinis sprendimas gali būti 3 tipų, priklausomai nuo reljefo ir medžių aukščių bei savybių;
• Informaciniuose stenduose papildomi panoramoje atsiveriančios pagrindinės miesto dominantės ir išryškinama matoma 

geomorfologinė reljefo struktūra;
• Polinė konstrukcija integruojama tarp esamų medžių ir augalų taip, kad atitiktų augalų formavimo zonos principus, kurioje yra 

statoma. Po konstrukcija taip pat skatinami želdynai;
• Įrengtas apšvietimas netrikdo gamtinių procesų ir gyvūnų elgesio bei paros ritmo;
• Aikštelės pritaikytos lankytojams su spec. poreikiais;
• Regykloje esantys elementai: suolai, informacijos stendai.

7.1 ARCHITEKTŪRINIŲ ELEMENTŲ DETALIZACIJA
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POILSIO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS (MAMUTŲ GANYKLOS)

Koncepciniai sprendiniai:
• Poilsio aikštelių raiška formuojama taip, kad pagrindinis dėmesys būtų skiriamas aplinkos suvokimui ir įvairių edukacinių veiklų 

galimybėms;
• Šioms zonoms parinktos vietos pasižymi didesniu emociniu krūviu, jose stipriau suvokiamas gamtinis reljefas ar augmenija ar 

pro medžių lajas veriasi miesto panoramos;
• Aikštelės aplinkoje formuojamas įvairesnių tūrinių savybių želdinimas: įvairių aukščių krūmai, daugiametės gėlės, pievos.

Naudojamos medžiagos, konstrukciniai sprendiniai:
• Naudojamos judėjimui patogios mineralinių medžiagų dangos, pratęsiama pagrindinio tako danga;
• Architektūriniams objektams naudojamos perdirbtos žaliavos (nukirsta mediena, laukui pritaikyta mediena, rieduliai);
• Poilsio zonoms šalia aikštelių naudojamas rištas žvyras ar akmens skalda;

Papildomas aprašymas:
• Poilsio zonas sudaro pirminio poreikio parko infrastruktūra: suoliukai, stovyklavimo vietos, stalai, informaciniai stendai, 

universali intensyvaus naudojimo erdvė;
• Keliose aikštelėse įrengiamas geriamo vandens fontanai;
• Žaidimų elementai siejami su tako pažintine funkcija, iliustruojant pateikiamą informaciją;
• Aikštelėse integruojama informacija kuri perteikiama visame take: mamutai ir ledynmečio fauna, augalijos kaita ir reljefo 

formos bei skandinaviškieji rieduliai;
• Įrengtas apšvietimas netrikdo gamtinių procesų ir gyvūnų elgesio bei paros ritmo;
• Aikštelės įrengiamos vietose, kur reljefas lygus, atsižvelgiant į esamus želdinius, juos išsaugant;
• Aikštelės prieinamos visiems parko lankytojams.
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MAMUTO TILTAS

Koncepciniai ir konstrukciniai sprendiniai:
• Kontrukcija formuojama taip, kad būtų kuriama kuo mažiau atramos taškų;
• Tilto galuose formuojami atramos ir konstrukcijos įtempimo taškai;
• Dominuojančios medžiagos: lynai ir medžio danga derinama su kitų apžvalgos ir poilsio aikštelių danga;

LAIPTAI

Koncepciniai ir konstrukciniai sprendiniai:
• Mediniai laiptai įrengiami atkarpose su didžiausiu reljefo peraukštėjimu;
• Laiptų konstrukcija formuojama pagal universalaus dizaino principus;
• Laiptai savo išraiška neužgožia natūralios gamtinės aplinkos;
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MULTIFUNKCIS RELJEFO RAIDOS MUZIEJUS

Koncepciniai ir konstrukciniai sprendiniai:
• Tuščiame sandėlių komplekse įkuriamas multifunkcis Reljefo raidos muziejus su atviromis edukacinėmis erdvėmis. 
• Bunkerių medžiagiškumas turi išlikti natūralus ir nepakitęs, išvalytas, grindų dangas siūloma nušlifuoti;
• Bunkerio įėjimo siena atvaizduoja Neries slėnio ties Šeškinės šlaitu pjūvį ir supažindina su geologiniais jo sluoksniais;
• Požeminėse patalpose įsikūręs informacinis centras, interaktyviai eksponuojantis geomorfologinio draustinio ir ledynmečio 

istoriją, galėtų būti naujai įsikūrusio Vilniaus miesto muziejaus filialas;
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7.2 TAKŲ SPECIFIKACIJA IR DETALIZACIJA

PAGRINDINIAI EDUKACINIAI TAKAI  (MAMUTO 
TAKAS, AMUNICIJOS TAKAS)

• Tako plotis: 1.8 - 2 m.;
• Tako prieinamumas: visiems;
• Medžiagiškumas: surišto žvyro mineralinė 

danga/ medinė impregnuoto uosio lentų danga;
• Metalinių plokštelių bortai, skaldos įrėminimas

FUNKCINIAI TAKAI

• Tako plotis: 1.2 m.;
• Tako prieinamumas: visiems;
• Medžiagiškumas: epoksidinė mineralinė / surišto 

žvyro danga;
• Metalinių plokštelių bortai, skaldos įrėminimas

1m

- Epoksidinė mineralinė/ surišto žvyro danga, 6cm
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkios 
mineralinės meždiagos, 15cm
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 20cm   

Metalinių plokštelių bortai
skaldos įrėminimas

Nuolydis 2°

1m

- Surišto žvyro danga, 8cm
- Išlyginamasis pagrindo sluoksnis, 8cm
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 20cm   

Nuolydis 1.5°

Metalinių plokštelių bortai
skaldos įrėminimas
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DVIRAČIŲ TAKAI  (MAMUTO TAKAS, 
AMUNICIJOS TAKAS)

• Tako plotis: 2 m. (divejų juostų);
• Tako prieinamumas: dviratininkams, 

paspirtukinikams;
• Medžiagiškumas: asfaltbetonis;
• Betoniniai borteliai, skaldos įrėminimas

ALTERNATYVŪS TAKAI (MAMUTUKŲ TAKAI)

• Tako plotis: 0.8 m.;
• Tako prieinamumas: nepritaikytas spec. 

poreikiams;
• Medžiagiškumas: skalda/akmenukai;
• Metalinių plokštelių bortai, skaldos įrėminimas

1m

- Skalda/akmenukai, 6cm
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkios 
mineralinės meždiagos, 15cm  

Nuolydis 4°

1m

- Dviračių tako danga, asfaltbetonis, 6cm
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkios 
mineralinės meždiagos, 15cm
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 20cm   

Betoniniai borteliai
skaldos įrėminimas

Nuolydis 1.5°



54 / 64

7.3 MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI

INFORMACINIAI ŽEMĖLAPIAI
Juose turėtų būti rodomi visi maršrutų 
žemėlapiai su skirtingomis kryptimis į 
juos.

INFORMACINIS STULPELIS

Šie stulpeliai rodytų maršruto žymėjimą 
take, kiekvienas maršutas turėtų skirtingą 
žymėjimą ant stulpelio.

INFORMACINĖS RODYKLĖS

Šios rodyklės rodytų kryptis į skirtingus 
maršrutus.

INFORMACINIAI STENDAI

Minimalistiniai informaciniai stendai 
iš aliuminio plokštelės turėtų pasakoti 
informaciją apie esminius takų objektus 
pagal maršruto koncepciją
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INFORMACINIAI KASPINAI

Subtilus žymėjimas ant medžių leistų 
lengviau susiorientuoti lankytojui.

INFOGRAFIKA

Visai infografikai siūloma naudoti 
aliuminio metalo plokštes, ant kurių būtų 
išgraviruojama informacija ir užpildoma 
dažais, jog kiekvienas maršrutas išsiskirtų 
savita spalvų gama.

INFORMACINIŲ 
KASPINŲ 
PAVYZDŽIAI

ALIUMINIO 
GRAVIRAVIMO 
TECHNIKOS 
PAVYZDYS

SUOLIUKAI

Suoliukus siūloma projektuoti 
iš natūralios medienos masyvo. 
Priklausomai nuo suoliuko vietos 
–  urbanizuotoje teritorijoje ar miško 
– galėtų skirtis suoliuko dizainas, bet 
medžiagiškumas turėtų išlikti vienodas.
- Vietinių resursų panaudojimas
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7.4 ATITIKIMAS DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPAMS

ENERGIJĄ TAUPANTYS SPRENDINIAI

• Svarbiausias tikslas parko teritorijoje 
sunaudoti kuo mažiau energijos. Teikiamas 
prioritetas “pasyviam dizainui”, kuris naudoja 
aplinkos dinamiką ar žmonių judesius 
ir nenaudoja elektros energijos iš tinklo. 
Pavyzdžiai: geriamo vandens pumpavimas 
rankomis, lietaus vandens surinkimas tam 
skirtose pievose ir jo valymas, nuvedimas 
į lietaus surinkimo kanalus. Tako ribos 
šviečiančios nuo sugertos šviesos. 

• Maži elementai naudojantys energiją, gali ją 
išgauti vietoje, ir nebūti integruoti į bendrą 
tinklą. Apšvietimo elementai, info stendai, 
parkavimo ir viešojo transporto stotelės gali 
naudoti iš saulės išgaunamą energiją per 
juose integruotus kolektorius. Pavyzdžiai: 
šviestuvai su vietiniu šviesos kolektoriumi, 
dviračiu pakraunami 

• Sistemos, kurios negali atsisakyti bendro 
energijos tinklo turi būti taupančios ją. 
Svarbiausios vietos: multimodalinės aikštelės 
ir amunicijos sandėliai. Pavyzdžiai: elementų 
veikimas pagal judesį, nenaudojimo metu, 
išjungiami. 

• Ne mažiau svarbu sukurti prielaidas energijos 
išgavimui, jei tai įmanoma. Tuo galėtų 
naudotis parkas, o perteklių galėtų naudoti 
ir aplinkiniai objektai. Pavyzdžiai: vandens 
tėkmės energija, takas surenkantis energiją iš 
žingsnių, miesto vėjo jegainės.
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ATLIEKOS
Tvarus atliekų tvarkymas, šiukšlių transportavimas, 

perdirbimas poilsio aikštelių objektams
VANDUO

Lietaus vandens ir nuotekų 
pernaudojimas želdiniam ir kitoms parko 

reikmėms

MAISTAS
Mamuto parko miesto sodo natūralaus 
maisto produkcija edukaciniais tikslais

ENERGIJA
Efektyvinamas elektros energijos 

naudojimas, diegiami saulės 
kolektoriai

MEDŽIAGOS
Tvarių statybinių medžiagų naudojimas, 

šiukšlių ir atliekų pernaudojimas, 
kompostavimas, naudojama mediena ir žievė 

iš kertamų medžių

ATLIEKOS
Tvarus atliekų tvarkymas, šiukšlių transportavimas, 

perdirbimas poilsio aikštelių objektams
VANDUO

Lietaus vandens ir nuotekų 
pernaudojimas želdiniam ir kitoms parko 

reikmėms

MAISTAS
Mamuto parko miesto sodo natūralaus 
maisto produkcija edukaciniais tikslais

ENERGIJA
Efektyvinamas elektros energijos 

naudojimas, diegiami saulės 
kolektoriai

MEDŽIAGOS
Tvarių statybinių medžiagų naudojimas, 

šiukšlių ir atliekų pernaudojimas, 
kompostavimas, naudojama mediena ir žievė 

iš kertamų medžių

ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PRINCIPŲ TAIKYMAS VISUOSE 
MAMUTO PARKO REALIZACIJOS ETAPSUOE
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7.5 INŽINERINIAI SPRENDINIAI

APŠVIETIMO PRINCIPAI

Parko apšvietimą tikimasi įrengti pasitelkiant 
tiek atsinaujinančius energijos šaltinius (saulės 
baterijas), tiek jungiantis prie miesto elektros 
linijos - ESO elektros tinklų, esančių pietrytinėje 
teritorijos dalyje. Tokiu būdų užtikrinamas 
visų parko takų ir naujai įkuriamo muziejaus 
apšvietimas.

VANDENS GERYKLŲ ĮRENGIMAS

Pagrindinėse parko poilsio aikštelėse numatomos 
vandens gėryklos, į kurias atvedamas geriamas 
vanduo iš dviejų skirtingų taškų: viršutinėje 
terasoje - atvedamas nuo akropolio, apatinėje 
terasoje - jungiamasi prie vandens tinklų, 
einančių palei Geležinio Vilko gatvę. Nubėgantis 
vanduo nuvedamas ir panaudojamas dirvožemio 
drėkinimui.

LIETAUS VANDENS PERNAUDOJIMAS

Didžioji dalis lietaus vandens yra surenkama 
sklype, kur susigeria į dirvožemį bei susirenka 
ir nusistovi tam specialiai įrengtose drėgnose 
pievose. Esant stiprioms liūtims, pasitelkiamas 
antžeminis vandens surikimo būdas. Speciailiai 
lietaus vandeniui suformuotais grioveliais jis teka 
žemyn šlaitais, yra pravedamas po Geležinio Vilko 
gatve uždaruose vamzdžiuose ir taip nutekinamas 
į kitapus gatvės esančius vandens telkinius, tokiu 
būdu juos maitinant.

ELEKTROS TINKLŲ SCHEMA

VANDENTIEKIO SCHEMA



59 / 64

MAMUTO PARKAS - 010203

DRAUGIŠKAS LAUKIANIAMS GYVŪNAMS 
APŠVIETIMAS

Dirbtinis apšvietimas daro didelę įtaką 
biologiniams procesams, tokiems kaip augalų 
fotosintezė, gyvūnų orientacija ir migracija bei 
žmogaus paros ritmas.
“Mamutų” parke siūlome apšvietimą, kuris būtų 
kaip įmanoma draugiškesnis laukinei gamtai:
• Šviestuvai turėtų būti kaip įmanoma žemesni 

ir turėti gaubtą, kuris neleistų šviesai per daug 
išsisklaidyti bei apšviesti dangaus;

• Reikalingas apšvietimas nakties metu turėtų 
būti pažemiui ir nukreipta tik ten, kur ji 
reikalinga; 

• Kur reikalingas platus didelės teritorijos 
apšvietimas, rekomenduojama jį įjungti 
trumpam laikotarpiui su judesio jutikliais, kada 
reikalinga, o kitu metu laikyti išjungtą;

• Siūlome naudoti ilgų bangų (tokių kaip 
galtonos, oranžinės, gintaro spalvos, 
raudonos) šviesą. Toks apšvietimas suteikia 
pakankamai šviesos žmonėms matyti aplinką, 
tačiau tai nėra ta šviesą, kurią didžioji dalis 
gyvūnų pastebėtų. Ši šviesa neblaškys 
naktinių gyvūnų.

• Jutiklių naudojimas šviestuvams įjungti / 
išjungti, nuo tam tikros valandos paliekami 
apšviesti tik funkciškai reikalingi takai. Nakties 
metu parkas užleidžiamas gyvūnams - 
mažinamos elektros energijos sąnaudos.

LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA

• Griovose palei takus formuojamas lietaus 
vandens surinkimas ir nuvedimas. Jis 
įjungiamas ir kitąpus Geležinio Vilko gatvės 
esančius vandens telkinius, juos pravedant 
po gatve.

• Aukštutinėje ir žemutinėje parko terasose 
įrengiami lietaus sodai, kurie liūčių metu 
surenka ir sulaiko lietaus vandenį, kartu 
tapdami atraktyviomis ir įdomiomis erdvėmis 
vaikams žaisti ir tyrinėti.

• Rekomenduojama naudoti kuo didesnę dalį 
vandeniui laidžių dangų tiek parko teritorijoje, 
tiek už jos ribų. 

• Rekomenuojame įrengti lietaus vandens 
surinkimą nuo Akropolio stogo ir esant 
galimybei jį apželdinti.

SPALVŲ POVEIKIS 
PAGAL GYVIŲ RŪŠĮ
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7.6 UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAI

DANGOS

Neslidžios, neblizgios, greitai sugeria vandenį;

Neturi ryškių spalvų ar akcentų (neklaidina, nenurodo kliūties);

Natūralios ir grūdintos dangos, vietinis žvyras;

Įprastu žvyru dengiami natūralūs, grūdinti ir didelio tankumo paviršiai, birių akmenukų spindis 

ne didesnis kaip 5 mm.

Skirtingos spalvos žymi skirtingų temų takus.

Nelaidžios dangos dengiamos pramaišiui su pralaidžia danga.

TAKŲ PLOTIS 

ne mažesnis kaip 2 m. Vietose, kur tokio pločio įrengimas neįmanomas dėl reljefo ar medžių - 

bent 1,2m plotis.

Poilsio vietos maždaug kas 30 m įrengiamos ilguose maršrutuose. 

Šiukšliadėžių aukštis virš žemės - 1,3m, atidarymo vieta – 1 m.

SĖDIMOSIOS VIETOS 

įrengiamos vienodais intervalais ir šalia laiptų, didesnių nuolydžių. Sėdimosios vietos įrengtos 

0,6 m nuo vaikščiojimui skirto tako ribos - netrukdo praeiviams. Sėdimasis paviršius tvirtas, 

stabilus, tolygus (medinis). Grindinio paviršiuje, šalia sėdimų vietų įrengtas 0,9 m dydžio 

kvadratas, skirtas neįgaliesiems, tėvams su vaikiškais vežimėliais.

Tipinė sėdimoji vieta yra 450 mm aukščio ir 450 mm pločio. Kai kurios vietos įrengiamos 500-

750 mm aukščio ir skirtos lengviau atsistoti nuo sėdimos vietos su 100 mm įdubimu.

Sėdėjimo vietos su atlošais ir kai kurios su porankiais, įtaisytais maždaug 200 mm virš sėdynės 

paviršiaus. Sėdimų vietų tipai įrengiami vienodi visai eilei nesukeliant problemų silpnaregiams 

žmonėms.

Maksimalaus atstumų be jokios poilsio vietos neviršija 50 m (rekomenduojamų atstumų):

Žmonėms su regėjimo sutrikimais -150 m

Vežimėliais judantys neįgalieji - 150 m

Žmonės, vaikštantys be pagalbinių priemonių - 100 m

Žmonės, ėjimą pasilengvinantys lazdomis ar kitomis priemonėmis - 50 m

 

VIZUALUS KONTRASTAS

Renkantis paviršių apdailas, siekiama sukurti jų vaizdinį kontrastą.

 

LAIPTAI, TILTAS, PANDUSAI, AIKŠTELĖS

Laiptų tako viršuje ir apačioje įrengiamos taktilinės juostelės, įspėjančios apie būsimą paviršiaus 

pasikeitimą. Pandusų nuolydis neviršija 8,3 proc., pakilimas ne didesnis kaip 450 mm po 

kiekvienos lygios aikštelės. Pandusai neilgesni kaip 9 m, nuolydžiai tiesūs, o plotis ne mažesnis 

kaip 1,5 m. Pagrindiniuose takuose plotis - 2 m. Pandusų viršuje ir apačioje yra aikštelė lygiu 

paviršiumi bent 2,4 x 2,4 m. Panduso ir aplink jį esantis paviršius yra vizualiai kontrastingi. 

Panduso apšvieta - 150 liuksų.

Laiptų plotis ne siauresnis nei 1,2 m. Bendras pakilimas tarp maršų neviršija 1,5 m. Jeigu reikia 

įrengti daugiau nei vienerius laiptus, tai jų laiptų skaičius - vienodas.

 

LAIPTŲ, TILTO, PANDUSŲ, AIKŠTELIŲ TURĖKLAI 

įrengti abiejose ėjimo pusėse ir tęsiasi per visą objekto ilgį. Turėklai įrengiami 0,9-1 m 

aukštyje virš tako. Aikštelėse įrengiami 0,9-1,1 m aukštyje. Apžvalgos aikštelėse 1,3 m ar 

aukštesni. Lygiagrečiai įrengiami ir žemesni turėklai – 0,6-0,75 m nuo paviršiaus. Turėklai 

pradžioje ir pabaigoje pratęsiami 0,3 m. Turėklų patogiam apėmimui naudojami 30-50 mm 

skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio turėklai arba ne platesni kaip 40 

mm stačiakampio formos skerspjūvio turėklai. Žemesnių turėklų ranktūrių apimtis - 25–32 mm, 

patogesnis vaikams. Abu turėklai nuo kitų paviršių atitraukti 50-75 mm per visą turėklo ilgį. 

Turėklų laikiliai tvirtinami prie paviršiaus iš apačios, kad galima būtų sugriebti turėklą bet kurioje 

vietoje.

Turėklų ranktūrių galai (150 mm) užriečiami į sienos pusę arba žemyn, kad pažymėtų atkarpos 

su turėklu pabaigą ir pradžią. Tarp turėklų ir laiptų, tako ar panduso kuriamas vizualus 

kontrastas, kad juos aiškiai matytų visi naudotojai. Porankiai ir turėklai mediniai arba plastiku 

aptraukti metaliniai – nešaldo rankų.

Laiptai, pandusai, aikštelės, tiltas apšviesti taip, kad išryškėtų įvairios detalės: pakopos, 

popakopiai, pandusų šlaitai. Apšvietimas sureguliuotas taip, kad nesusidarytų šešėliai ant laiptų 

ar pandusų paviršių. Šviesos šaltiniai įrengiami taip, kad būtų matoma tik šviesa, o ne šviestuvai, 

nes jie gali blizgėti. Nenaudojamas apšvietimas prožektoriais.

 

APŠVIETIMAS

Apšvietimas įrengiamas prie visų pagrindinių įėjimų, funciniuose takuose, “Mamuto” ir 

“Amunicijos” takuose, prie dažnai naudojamų lauko įrenginių aikštelėse bei ženklams apšviesti.

Vieta   Apšvietimas (liuksais)

Įėjimai į pastatus  100

Pėsčiųjų maršrutai ir praėjimai 30

Laiptai, pandusai, ir aikštelės  100

Keleivių išlaipinimo taškai  30

 

ŽENKLAI IR BRAILIO RAŠTAS

Kryptį, specifines funkcijas ir veiklas skelbiantys ženklai  kuriami reljefiški, kad juos būtų galima 

užčiuopti. Reljefinių raidžių iškilumas - 1-1,5 mm, o brūkšnių plotis - 1,5 - 2 mm. Reljefinių 

raidžių kraštai nedengia nei brūkšnio viršaus, nei jo apačios, jie neaštrių formų. Informacija 

negraviruojama, bet reljefiškai iškeliama, palengvinant skaitymą. Reljefinių ženklų aukštis - 

16-50 mm. Ženklų galai atviri, tarpai tarp raidžių, lyginant su standartiniu raštu, padidinti 20% 

–30%, kad raidės būtų lengviau atpažįstamos. Tarpai tarp žodžių, lyginant su standartiniu raštu, 

padidinti 25%.

Brailio rašto vietose pavieniai žodžiai rašomi pirmojo Brailio rašto lygio, o žodžių junginiai – 

antrojo Brailio rašto lygio, kuriuos naudoja pradedantieji žmonės. Ženklai ir daug kitų dalykų 

rašomi Brailio antrojo lygio raštu. Brailio raštas rašomas žemiau verčiamo teksto ir rašoma iš 

kairės į dešinę. Jeigu ženkle yra rodyklė, tai ji - reljefinė, kad parodytų rašto kryptį. Jeigu ženklas 

atliktas Brailio raštu, tai jo buvimas pažymimas skirtuku ar įpjova ženklo kairiajame krašte. 

Reljefiniai ženklai ir Brailio raštas išdėstomi paviršiuje, pasvirusiame į skaitančio žmogaus pusę 

45 – 60 laipsnių kampu, kad būtų lengviau perskaitomi.

 

TAKTILINIAI ŽEMĖLAPIAI IR MODELIAI

Taktiliniai žemėlapiai padeda susidaryti takų išdėstymo vaizdą, jį lengva nešiotis su savimi. 

Taktilinius modelius nelengva nešiotis, tačiau jais sukuriamas geras trimatis vietovės vaizdas.

Žemėlapiai ir modeliai tvarkingi, o jų pavieniai elementai, aiškiai atskirti. Integruojama 

aiškinamoji ir kontekstinė informacija, kaip simbolių paaiškinimas, mastelio skalės bei Šiaurinės 

žvaigždės sukūrimas. Itin svarbiose informacinėse vietose ir prie įėjimų pateikiama garsinė 

naudojimosi instrukciją.

 

ŽENKLINIMAS IR INFORMACIJA

Informacija pateikiama aiškiais ženklais, su paveikslėliais ar logotipais. Ženklai įrengiami ten, 

kur jie geriausiai matomi, patogiu matymo kampu, pasiekiami Brailio raštu atlikti užrašai. Ženklai 

įrengiami maršruto strateginiuose taškuose, ir būtinai – tose vietose, kur kertasi ar išsiskiria 

keliai. Pagrindiniuose takuose ženklai, kuriais žymimos kryptys į tam tikras erdves ar įrenginius, 

pakartojami kelis kartus. Ženklai, su daigiau išsamios informacijos, įrengiami ten, kur juos 

skaitantys žmonės netrukdys kitiems praeiviams. Pagrindiniame pažintinaime ir funkciniuose 

takuose maršrutų ženklai įrengiami prieinamose vietose, kad juos galėtų nesunkiai perskaityti 

neįgaliųjų vežimėliuose sėdintys žmonės. Ženklų paviršius kuriamas ryškios tamsios spalvos, 

matinis. Visi ženklai tolygiai apšviesti – 200 liuksų.

 

ŽENKLŲ TIPAI

Inormaciniai. 

Padeda bendrai orientacijai. Suteikia informacijos apie vidines ir išorines aplinkas.

Krypties

Įrengiami pastato/aplinkos teritorijoje. Dažniausiai vaizduojamos rodyklės. Pavyzdžiai: lentelės 

su vietovių pavadinimais ir daugybe rodyklių arba viena rodykle ir vienu vietovės pavadinimu

Atpažinimo

Nurodomi konkretūs objektai: pastatai, vienviečiai kambariai,įrenginys arba paslauga. 

Neįmanoma įtraukti rodyklių. Pavyzdžiai: pastato pavadinimo ženklai, kambario numeriai arba 

simboliai.

Privalomieji

Reikalingi saugumo palaikymui. Tipas, stilius ir spalva pagal Europos standartus. Pavyzdžiai: 

ženklai, įspėjantys apie gaisrą, kitus pavojus, ženklai bei sveikatos ir saugumo nurodymai.
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Konkurso teritorijos bendrieji rodikliai

Projektuojamos arba esamos zonos Plotas, m2

Geomorfologijos draustinis, saugoma teritorija 289500

Kultūros paveldo saugoma teritorija 21800

Miškinga, apželdinta teritorija 243617

Naujai įveisiamas miškas 771.8

Naikinami invaziniai augalai 37295.8

Aplink takus tvarkomi želdiniai 69005

Edukaciniai želdiniai 3614.1

Vidaus patalpos - ledynmečio muziejus (saugomi sandėliai) 2652.2

Nauji funkciniai takai 3585

Mamuto takas 4801.6

Mažieji mamutukų takai 587.84

Amunicijos takas 744

Nauji dviračių takai 835.6

Vaikų žaidimo aikštelės 3173.4

Apžvalgos aikštelės 404

Vandens telkiniams skirtas plotas 494.5

Intensyviai naudojamos ir prižiūrimos teritorijos 74830.6

Ekstensyviai naudojamos teritorijos 236469.4
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