




Kauno miesto Nemuno ir Neries Santakos parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 2017 

 

 

2 

 

ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ 
 

 Teritorija 

Vieta Apie 17,3 ha teritorija Kauno senamiestyje, Nemuno ir Neries upių santakoje 
- žemės sklypas (kad.nr. 1901/0165:28) ir valstybinė žemė, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai 

Plotas Apie 17,3 ha 

Paskirtis Kita; Bendro naudojimo teritorijos 

Nuosavybė Lietuvos Respublika, valstybės žemė 
 

 

Situacijos vieta ir gretimybės 

Planuojama teritorija yra Kauno miesto Senamiestyje, apribota Neries upe, Papilio g., Kauno m. 

Nemuno ir Neries Santakos parko žemės sklypo (kad.nr. 1901/0165:28)  vakarine riba (Popiežiaus 

Jono Pauliaus II paminklo prieigos), Santakos g., žemės sklypo (kad.nr. 1901/0165:28)  vakarine 

riba (prie riedučių parko), Prieplaukos kr., Aleksoto g., Nemuno upe. 

Planuojama teritorija patenka į valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės – senamiesčio 

(20171) bei pavienio paveldo objekto (2978) teritorijas. 

 

Teritorijos ir statinių įvertinimas 

Parko rytinėje dalyje stovi Kauno pilis ir Šv. Jurgio bažnyčia su Bernardinų vienuolyno ansambliu, 

„Santakos“ stadionas, Popiežiaus kalnelis ir aikštė, kurioje 1993 m. lankėsi ir Šv. Mišias laikė 

popiežius Jonas Paulius II. Ant dešiniojo Nemuno šlaito 2008 m. įrengtas tūkstančio vietų amfiteatras 

(šiandieną reikalaujantis bent apdailos atnaujinimo) su kilnojama scena. Pilyje ir jos prieigose kasmet 

rengiamas „Kauno operetės“ festivalis, Mindaugo karūnavimo proga statomi istoriniai spektakliai, 

vyksta miesto šventės, į kurias susirenka ne tik kauniečiai, bet ir miesto svečiai. 2011 m. birželio 4 

d. parke atidengta popiežiaus Jono Pauliaus II statula. Parke atsiveria vaizdai į Aleksotą ir 

Vilijampolę bei Neries deltą. Santakos parke prie pagrindinio tako yra pagoniškas aukuras. 

Dėl išskirtinės parko senamiestyje padėties, pastebimas parko lankymo tikslingumas: 

• pagrindiniame take nuolat vaikščioja tėvai su vežimėliais; 

• dviratininkai; 

• bėgiojantys, sparčiai einantys (sportuojantys) žmonės; 

• aplink, prie pagrindinio tako esančius, sporto ir žaidimų įrenginius sukasi mažamečiai ir iki 

mokyklinio amžiaus vaikai su tėvais (dažnai sudarydami nesaugias situacijas taku 

važiuojančių dviratininkų atžvilgiu); 

• pikniko principu naudojama didžioji pieva, sportuojama; 
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• ateina žmonės pailsėti iš bažnyčios ar po apsipirkimo iš netoliese savaitgalį veikiančio 

turgaus; 

• ant parke esančių nedaugelio suoliukų prisėda miesto gyventojai ir svečiai (suoliukų 

trūkumas palei visą pagrindinį taką); 

• nuolat sutinkami gyventojai ir miesto svečiai su augintiniais; 

• turistų grupelės. 

 

Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2014-04-10 sprendimu Nr. T-

209, parko teritorija yra intensyviai lankymui naudojamų želdynų zonoje (žr. Pav.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 1.  Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano. 
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Parke esantys kraštovaizdžio elementai ir objektai 

• Parko teritorija yra Nemuno ir Neries upių santakoje, šių upių pakrantės, pati santaka ir ant 

pylimo įrengtas pagrindinis parko takas – svarbiausi parko kraštovaizdžio elementai, kurių 

dėka Santakos parkas yra išskirtinis iš kitų Kauno miesto parkų. 

• Santakos parko želdiniai yra svarbi šios vietos identiteto dalis. Parko želdiniuose vyrauja 

lapuočių medžių rūšys, gausu įvairių rūšių paukščių ir vabalų, neretai galima išvysti smulkių 

gyvūnų – kiškių ar ežių.  2016 m. paskelbtas saugomu Santakos gluosnis. Parke auga keli 

išskirtiniai gluosniai, kuriems būtinas nuolatinis kvalifikuotų arboristų dėmesys, bei 

reikalingos priemonės tolimesniam šių medžių gyvavimui. Parke gausiai auga ir invaziniai 

medžiai – uosialapiai klevai.  Viena pagrindinių parko savybių yra rūšių gausa ir jų tikslingas 

sugrupavimas. Esamų krūmų priežiūra yra nepakankama, dėl šios priežasties krūmai daug 

kur užstelbti.  

• Esami parko takai: pagrindinis ant pylimo einantis asfalto dangos takas, žemiau šio tako 

pakrantėse išmindžioti takai (skurdžios būklės), jaučiamas poreikis atnaujinti, sutvirtinti takus, 

jų dangas. 

• Esama parko infrastruktūra: nauji šviestuvai prie pagrindinio tako, nusidėvėję parko stendai, 

suoliukai su šiukšliadėžėmis palei pagrindinį taką; žaidimų ir sporto įrenginiai palei pagrindinį 

taką, riedučių parkas. Jaučiamas suoliukų, šiukšliadėžių trūkumas, reikalingas parko takų 

dangų atnaujinimas.  

• Esamas sporto stadionas – nusidėvėjusi asfalto danga, netinkama profesionaliam 

sportavimui. 

• Esamas Popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas, reikalingas prieigų (stadiono) sutvarkymas, 

apšvietimo naktį klausimo sprendimas. 

• Esamos apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką ir prie Vytauto bažnyčios – reikalinga 

atnaujinti dangas, trūkumas mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių ir kt). 

• Teritorija prie Nemuno krantinės – reikalingas dangų atnaujinimas, saugotinų elementų 

respektavimas. 

 

Esami inžineriniai tinklai bei įrenginiai 

Parko apšvietimui elektra tiekiama elektros kabeliais palei pagrindinį taką. 

Parko sklypo pakraščiuose vakarinėje dalyje Santakos g., Prieplaukos kr. išvedžioti vandentiekio 

tinklai, fekalinės bei lietaus kanalizacijos tinklai. 

 

Esamas susisiekimas 

Parkas pasiekiamas iš dviejų pagrindinių pusių – bendrai ateinant nuo Kauno pilies arba nuo Vytauto 

bažnyčios pusių – pagrindinis parko takas sujungia šias dvi kryptis puslankiu. Pėstiesiems parkas 
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yra lengvai pasiekiamas – dauguma aplink Rotušės aikštę esančių senamiesčio gatvių prasitęsia į 

kitas gatves arba pačios veda link Santakos parko (Prieplaukos kr., Santakos g., Rotušės a., Papilio 

g.). 

Automobiliu atvykti į parką nėra sudėtinga, parkuotis galima automobilių stovėjimo aikštelėje prie 

Kauno pilies, prie šv. Jurgio bažnyčios, automobilių stovėjimo aikštelėje prie Daugirdo g. ar 

gretimose gatvelėse. Problema – automobilių stovėjimo aikštelės ir pravažiavimai dažniausiai pilnai 

užimti automobilių. 

 

Teritorijos reljefas 

Visoje planuojamoje teritorijoje yra skirtingas reljefas suformuotas Nemuno ir Neries upių. Aukščio 

altitudės Nemuno upės krantinėje svyruoja apytiksliai nuo 20.55 iki 27.17. Aukščio altitudės Neries 

upės krantinėje svyruoja apytiksliai nuo 20.56 iki 27.17.00. Aukščio altitudės pagrindiniame take 

svyruoja apytiksliai nuo 26.65 iki 27.30. Aukščio altitudės Nemuno krantinėje prie Vytauto bažnyčios 

svyruoja apytiksliai nuo 22.42 iki 23.59. Didžioji dalis teritorijos žemiau pagrindinio tako yra 

apsemiama. Vandens lygio svyravimo būklė (užliejimo tikimybė) 1% - alt. 28.15, 3% - alt. 26.75, 5% 

- alt. 26.15. 
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

Pagrindinė Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) 

koncepcija yra:  

• išlaikyti ir puoselėti  esamus gamtos elementus – plėtoti archajišką, gamtinę atmosferą 

žemiau pagrindinio tako (sutvirtinant esamus išmindžiotus takus, sutvarkant želdinius ir kt.) 

• ir aukščiau pagrindinio tako pritaikyti erdves šiuolaikiniam parkui būdingais 

architektūriniais elementais (suolai, šiukšliadėžės, sporto, žaidimų aikštelė, dviračių stovai 

ir kt.), bei atnaujinti takų dangas. 

Pav. 2.  Projektinių pasiūlymų ribos ir funkcinė teritorijos koncepcija 

 

Pagrindiniai projektiniai pasiūlymai: 

• Pagrindinio parko tako esamą asfalto dangą siūloma renovuoti (asfalto danga su įspaustais 

akmenukais). Įrengti suoliukus, šiukšliadėžes palei pagrindinį taką (akmens riedulių danga 

po suolais). Taip pat apšviečiant medžius kurti jaukias erdves palei pagrindinį taką tamsiuoju 

paros metu. Taip pat parke yra numatomos teritorijos laikinoms šviesos instaliacijoms (upių 

santakoje, Neries pakrantėje, prie pagrindinio tako linkio, Nemuno krantinėje prie Vytauto 

bažnyčios ir kt. (žr.brėžinį)). 

• Esami išmindžioti takai parko pakrantėse siūlomi praplatinti ir sutvirtinus gruntą atnaujinti jų 

dangas. Upių santakoje siūloma akmens riedulių kompozicija - galimybė atsisėsti - pereinanti 

į esamą akmenukų pakrantės dangą, (integruojant riedulius į esamą gamtinę aplinką, 

akmens rieduliai – galimybė atsisėsti ir mėgautis gamtos panorama). 

• Perteklinė nusidėvėjusi stadiono asfalto danga naikinama, įrengiami gumos dangos bėgimo 

takai. Stadiono pietinė dalis “pakeliama aukščiau“ ~4m siekiant išlaikyti didesnį atstumą nuo 

sklypo ribos ir projektuojant patogius dviračių ir pėsčiųjų takus, kurie nesidubliuotų su esama 
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stadiono pietine dalimi. Atnaujinama stadiono prieigose esančio šaligatvio, priešais 

Popiežiaus Jono Pauliaus II paminklą (kurį siūloma apšviesti) danga (tamsaus betono 

trinkelių danga), įrengiami suoliukai. Šioje atkarpoje esantys betono trinkelių ir asfalto 

pėsčiųjų takai siūlomi apšviesti žemais šviestuvais (neužstojant senamiesčio panoramos). 

• Tarp stadiono pietinės dalies ir pagrindinio tako esančiame “miškelyje“ siūloma įrengti 

modernią sporto ir žaidimų aikštelę skiriant didelį dėmesį įrenginiams pritaikytiems žmonėms 

su specialiaisiais poreikiais (įvairūs treniruokliai, žaidimų įrenginiai, žaidimų stovai ir kt.), 

netoliese numatyta vieta įrengti viešus tualetus (siūlomi paruošti gaminiai, tualetai “savaime 

nusivalantys“, nereikalaujantys pastovios priežiūros), vandens atsigėrimo įrenginys. 

Planuojamas naujų žaidimų ir sporto įrenginių apšvietimas. 

• Prie riedučių parko siūlomos įrengti krepšinio aikštelės ir surenkamos lauko tribūnos, taip pat 

planuojamas jų apšvietimas. Šiaurinėje riedučių parko dalyje numatoma vieta buferiniam 

želdynų apsodinimui. Taip pat netoli krepšinio aikštelių siūlomas įrenginys su WI-FI, galimybe 

prisipūsti padangas, išsikviesti pagalbą ir kt. paslaugomis. 

• Įrengiamos apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką ir prie Vytauto bažnyčios 

(atnaujinama danga, įrengiami suolai, šiukšliadėžės, sutvarkomi želdiniai). 

• Siūloma atnaujinti nusileidimo tako link krantinės dangą konservuojant po susidėvėjusiu 

asfaltu esančią grindinio dangą. 

• Prie pagrindinio parko tako puslankio (nuo kur veda takai link upių santakos) puslankiu 

išdėstomi dvipusiai parko suolai, (po jais, kaip ir prie viso pagrindinio tako, siūloma akmenų 

danga). Žemiau  nuo pagrindinio tako link upių santakos sutvarkomas reljefas išardant 

akmens sienutes, dalį sienučių užpilant gruntu ir formuojant organiškos formos aikštelę 

išsaugant viduryje augančius medžius.  

• Siūloma sutvarkyti Nemuno upės krantinę priešais amfiteatrą atnaujinant istorinės krantinės 

akmens riedulių dangą, bei esamą vejos dangą krantinėje pakeisti į betono dangą, tvarkomi 

kiti saugotini paveldosauginiai elementai (atitvariniai balti betoniniai stulpeliai ir kt.), akmens 

grindinio šlaitus siūloma pašviesti išryškinant šlaitų reljefą. 

• Siūloma remontuoti amfiteatrą Nemuno krantinėje atskiru projektu, šalia kurio yra numatoma 

teritorija, kurioje esant poreikiui numatyta įrengti paviljoną visuomeninės / komercinės 

paskirties objektams. 

• Futbolo aikštės veją ir pagrindinę parko pievą (dalį jos) siūloma remontuoti išlyginant kupstus 

(su tikslu, kad būtų tinkama sporto žaidimams) – plotus tikslinti techninio projekto metu. 

• Siūloma atnaujinti / remontuoti dalį Prieplaukos kr. ir Santakos gatvių atnaujinant dangas, bei 

šaligatvius. 

 

PASTABA: kultūros paveldo objekto teritorijoje esančių saugotinų elementų įvertinimas ir tvarkyba 

sprendžiama Techninio projekto metu Paveldo tvarkybos darbų dalyje. 
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Upių santakos vystymo koncepcija 

 

Pav. 3.  Nemuno ir Neries upių santakos esama situacija: 

takas skurdžios būklės, nėra galimybių atsisėsti, 

 

Pav. 4.  Nemuno ir Neries upių santakos vystymo koncepcija: praplatinti, atnaujinti esamo tako 

dangą; sukurti organišką akmens riedulių kompoziciją (su galimybe atsisėsti) pereinančią į esamą 

akmenukų pakrantės dangą. 
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Krantinės sutvarkymo koncepcija 

 
Apžvalgos aikštelėse priešais riedučių parką ir prie Vytauto bažnyčios danga keičiama į tamsiai pilko 

betono trinkeles (pagal reikalavimus rekonstruojamiems senamiesčio šaligatviams), įrengiami 

suoliukai, šiukšliadėžės, sutvarkomi želdiniai. Krantinėje esančius akmens grindinio šlaitus siūloma 

pašviesti šviestuvais įrengiamais šlaito viršuje. Siūloma atnaujinti nusileidimo tako link krantinės 

dangą konservuojant po susidėvėjusiu asfaltu esančią grindinio dangą, paliekant esamas akmens 

grindinio juostas tako šonuose. Siūloma sutvarkyti krantinę atnaujinant istorinės krantinės akmens 

riedulių dangą, bei esamą vejos dangą krantinėje pakeisti į betono dangą. Prieplaukos gatvėje 

esančių šaligatvių dangą siūloma atnaujinti tamsaus betono trinkelių danga. Krantinėje esantį 

amfiteatrą siūloma remontuoti atskiru projektu. 

Krantinės šlaito viršuje esančią vandens matavimo stotį siūloma perkelti atskiru projektu. Aplink šią 

stotį esančią betono blokų dangą šlaite siūloma atkurti į buvusią akmens riedulių šlaito dangą. 

 

Pav. 5.  Nemuno krantinės esama situacija 

 

Pav. 6.  Nemuno krantinės sutvarkymo projektiniai pasiūlymai 
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Santakos parko ir prieigų erdvių apšvietimo koncepcija  

Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko ir prieigų erdvių koncepcija apima esamus šviesos 

elementus, tokius kaip esami šviesos akcentai urbanistinėje aplinkoje – apšviesti Aleksoto tiltas, 

Vytauto bažnyčia, Rotušė, Šv. Jurgio bažnyčia, Kauno pilis, esami šviesos šaltiniai pačiame parke 

– esami šviestuvai palei pagrindinį tako parką, bei siūlomi nauji šviesos akcentai – siūloma apšviesti 

atrinktas medžių grupes išryškinant medžių kamienus ir lajas, bei projektinių pasiūlymų stadijoje 

pasiūlant preliminarias vietas laikinoms šviesos instaliacijoms. Taip pat yra numatoma apšviesti 

naujas žaidimų ir sporto aikšteles, popiežiaus paminklą, pėsčiųjų takus palei stadioną. 

 

      

Pav. 7.  Popežiaus Jono Pauliaus II paminklo apšvietimo preliminari koncepcija 

(tikslinama techninio projekto metu) 

Pav. 8.  Kauno miesto Nemuno ir Neries santakos parko ir prieigų erdvių apšvietimo 

projektiniai pasiūlymai 
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Apžvalgos aikštelė prie Vytauto bažnyčios 

Pav. 9.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš pietvakarių pusės. 

 

Pav. 10 Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš viršaus. 
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Pav. 11.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš  rytų pusės. 

 

Pav. 12.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš vakarų pusės. 
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 Pav. 13.  Apžvalgos aikštelės prie Vytauto bažnyčios 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės vakarų pusės 

 

Apžvalgos aikštelė priešais riedučių parką 

Pav. 14.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. 
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 Pav. 15.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš viršaus. 

 

 

Pav. 16.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš pietryčių pusės. 
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Pav. 17.  Apžvalgos aikštelės priešais riedučių parką 

ir aplinkos projektinių pasiūlymų vaizdas iš šiaurės rytų pusės. 

Žaidimo ir sporto įrenginių aikštelė 

 

Pav. 18.  Žaidimų ir sporto įrenginių aikštelė iš paukščio skrydžio nuo stadiono. 
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Pav. 19.  Žaidimų ir sporto įrenginių aikštelė iš paukščio skrydžio nuo stadiono. 

 

Pav. 20. Daugiafunkcis laipiojimo tinklas žaidimų ir sporto aikštelėje. 
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Sporto aikštelių kompleksas 

 

Pav. 21.  Aikštelių vaizdas iš paukščio skrydžio iš paukščio skrydžio. 

 

Pav. 22.  Aikštelių vaizdas iš paukščio skrydžio iš paukščio skrydžio 
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Pav. 23.  Aikštelių vaizdas ateinant iš parko. 

 

Pav. 24.  Aikštelių vaizdas ateinant nuo Prieplaukos krant. 
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Santakos parko želdiniai 

Santakos parko želdiniai yra svarbi šios vietos identiteto dalis. Siekiant išsaugoti erdvių unikalumą, 

rengiant sprendinius buvo atidžiai įvertinti esami želdiniai ir jų būklė, bei rūšinė sudėtis. Teritorijoje 

tikslinga puoselėti esamus želdinius, tačiau reikia atkreipti dėmesį į esamas parko vertybes bei 

problemas. Parke auga keli išskirtiniai gluosniai, kuriems būtinas nuolatinis kvalifikuotų arboristų 

dėmesys, bei reikalingos priemonės tolimesniam šių medžių gyvavimui. Parke gausiai auga ir 

invaziniai medžiai – uosialapiai klevai. Viena pagrindinių parko savybių yra rūšių gausa ir jų tikslingas 

sugrupavimas. Būtina išsaugoti šiuos guotelius. Vietomis parke reikia medžių grupes retinti, kad būtų 

sudarytos galimybės atsikurti apatiniam augalijos ardui ir likusiems medžiams sėkmingiau vystyti 

savo lajas. Dalyje medžių grupių pažeistų, senų šakų genėjimas ir užstelbtų medžių šalinimas būtų 

pakankama priemonė. Praretinus nustelbtus ir invazinius medžius, ateityje numatomas pagal poreikį 

želdinių atsodinimas.  

Esamų krūmų priežiūra yra nepakankama, dėl šios priežasties krūmai daug kur užstelbti. Dalį šių 

krūmų reikia atnaujinti nugenint pasenusius stiebus. Užstelbtus ir visai nuskurdusius krūmynus reikia 

šalinti.  

Esami gėlynai parkui yra netinkami ir nereikalingi. Smulkios kompozicijos su ryškiaspalviais žiedais 

iškrenta iš parko bendro konteksto, kuria netvarkos pojūtį.  

 

Pav. 25.  Upių santaka iš paukščio skrydžio. Esamą gėlyną su mūro sienelėmis, bei šalia esančias 

sieneles (pažymėta punktyru) siūloma naikinti išrenkant sieneles arba užpilant gruntu ir šioje 

vietoje išlyginti reljefą. 
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Mažoji architektūra 
 
Šviestuvai 
 

 
 

 
Esami šviestuvai prie pagrindinio tako. 
Konstrukcija – aliuminis. 
Spalva – RAL 7022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medžius apšviečiantys šviestuvai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 

 

Medžius apšviečiantys šviestuvai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akmens šlaitus apšviečiantys šviestuvai (ant stulpelio 
10 - 30 cm). 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
 
 
 
 
 
 



Kauno miesto Nemuno ir Neries Santakos parko sutvarkymo (rekonstrukcijos) 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 2017 

 

 

21 

 

 

Siūlomi pėsčiųjų takus prie stadiono, popiežiaus 
skulptūros apšviečiantys šviestuvai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
 

Šiukšliadėžės 
 

 

 
 

Parke siūlomų šiukšliadėžių pavyzdys. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas, 
Mobili vidinė dalis – cinkuotas plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
 

 
Dviračių stovai 
 

 

 
 

Dviračių stovų pavyzdys. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Spalva – RAL 7022 (derinama prie esamų šviestuvų 
prie pagrindinio tako). 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
 
Brėžinyje pažymėta V6. 
 

Parko suolai 
 

 

 
 

Pagrindiniai parke numatyti suolai. 
Konstrukcija – cinkuotas, dažytas metalas. 
Mediena – alyvuotas tropinis kietmedis. 
Metalo konstrukcijos spalva – RAL 7022 (derinama 
prie esamų šviestuvų prie pagrindinio tako). 
Medienos lentelių spalva – šviesiai ruda – pilkšva. 
Matmenys – 1805x700x810 h mm 
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Taip pat parke yra numatyti dvigubi, bei suolai be 
atlošų (palei pagrindinį taką, kur vaizdas atsiveria į 
upę) – jų dizainą derinti prie viršutinėje iliustracijoje 
pateiktų suolų dizaino. Suolų dizainą ir modelį tikslinti 
techninio projekto metu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įrenginys vandeniui atsigerti 
 

 
 
 

Principinis galimo dizaino pavyzdys (tikslinamas 
techninio projekto metu) siūlomo vandeniui atsigerti 
įrenginio, planuojamo įrengti naujoje sporto ir vaikų 
žaidimų aikštelėje. 
Matmenys – 280x500x850 mm 
Konstrukcija – cinkuotas metalas su antikorozine 
apsauga. 
Kiekis  – 1 vnt. 
 
Brėžinyje pažymėta V9. 
 
 
 

Informaciniai stendai 
 

 

 

Siūlomi įrengti parko pradžią reprezentuojantys 
informaciniai stendai. Iliustracijoje pateikiamas 
principinis galimo dizaino pavyzdys (tikslinamas 
techninio projekto metu). Savo architektūra – 
medžiagiškumu, spalviniu sprendimu informaciniai 
stendai turi derėti su kitais siūlomais mažosios 
architektūros elementais taip įsiliedami į bendrą parko 
kompoziciją.  
Medžiagos – metalas. Dizainas tikslinamas techninio 
projekto metu. 
Kiekis – 2 vnt. 
 
Brėžinyje pažymėta V14. 
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Multifunkcinis mobilusis įrenginys 
 

 
 

Principinis galimo multifunkcinio mobilaus įrenginio 
dizaino pavyzdys (tikslinamas techninio projekto metu) 
– aikštelė su WI-FI, galimybe prisipūsti dviračio 
padangas, išsikviesti pagalbą ir kt. 
Siūloma įrengti prie krepšinio aikštelių netoli 
pagrindinio tako.  
Kiekis  – 1 vnt. 
 
Brėžinyje pažymėta V15. 

 

Dangos 
 

 
 

Prie pagrindinio tako esančių suoliukų pagrindo siūloma 
danga – akmens grindinys (tikslinama techninio projekto 
metu). 
 

 
 

Krantinės betono dangos pavyzdinė iliustracija 
(sprendiniai tikslinami techninio projekto metu). 
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Stadiono susidėvėjusi asfalto danga keičiama gumos 
danga. Gumos danga taip pat įrengiama naujoje žaidimų 
ir sporto zonoje. Stadiono bėgimo dangos spalva  - 
tamsiai žalia, žaidimų aiktelių – tamsiai pilka/juoda 
(spalvas tikslinti techninio projekto metu) 
 

 
 

Esamą krantinės šlaitų akmens grindinio dangą siūloma 
apšviesti šviestuvais nuo šlaito viršaus išryškinant 
dangos faktūrą.  
 

 
 

Krantinėje atnaujinama (restauruojama) vietose išnykusi 
buvusi akmens grindinio danga 

 
 

Esamus savaiminius išmindžiotus gruntinius takus 
numatoma praplatinti ir atnaujinti dangą.  
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Tamsaus pilko betono trinkelių be nuožulų danga 
(siūloma atnaujinant šaligatvių dangas Prieplaukos 
krantinėje ir prie Popiežiaus paminklo, bei įrengti 
apžvalgos aikštelėse prie Vytauto bažnyčios ir priešais 
riedučių parką). 
 
 

 

Naujus ir esamus parko takus siūloma įrengti asfalto 
danga, pagrindinį parko taką (ant pylimo) siūloma 
atnaujinti asfalto danga su įspaustais akmenukais (visas 
dangų įrengimo detales tiklsinti techninio projekto metu) 

 

Vaikų žaidimų ir sporto zona 
 

 

Įrengiami žaidimų įrenginiai - spyruokliukai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 3 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 1 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V0. 
 

 

 
Įrengiamos sūpuoklės. Konstrukcija – nerūdijantis 
plienas. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 1 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 3 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V1. 
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Įrengiami žaidimų įrenginiai – besisukantys žiedai. 
Konstrukcija – nerūdijantis plienas, plastikas. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 3 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 6 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V2. 
 
 

 

 
Įrengiama daugiafunkcinė sporto aikštelė. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 1 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 15 metų 
Pritaikyta žmonėms su specialiais poreikiais 
 
Brėžinyje pažymėta V3. 
 

 

 
 

 
Įrengiami batutai tinkami patogiai naudotis ir 
žmonėms su specialiaisiais poreikiais. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 2 vnt. 
Amžiaus grupė: bet kokio amžiaus 
 
Brėžinyje pažymėta V4. 
 
 
 
 
 
 

 

Įrengiama multifunkcinė laipynė su tinklu. 
Dizainą ir modelį tikslinti techninio projekto metu. 
Kiekis – 1 vnt. 
Amžiaus grupė: nuo 5 metų 
 
Brėžinyje pažymėta V5. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 




