
 Projektuojamo sklypo dydis: 0,3 ha

 Reljefas: plokščias, su nežymiu nuolydžiu į pietvakarius. Problema – stovintis 
paviršinis vanduo ant dangų

 Orientacija, saulės judėjimas, apšviestumas: sklypas orientuotas į pietų pusę, tačiau 
didžiąją dalį teritorijos ištisai dengia brandžių lapuočių lajos. Atvira – tik apie 3 a 
dydžio aikštelė pietinėje dalyje.

 Augalų klimato zona: 4

 Triukšmo šaltiniai: Gedimino prospektas pietuose

 Miesto oro tarša: aktualu

 Esama vertinga mažoji architektūra, dangos (ne optimalios būklės):

1. Takai: charakteringos pailgo stačiakampio formos betono plokštės, lygiagretus 
klojimo raštas su tarpais, įstrižas plokščių išdėstymas (XX a. 7-8 d. modernizmas)

2. Skalūno atraminės sienutės pietuose

 Mažai vertinga mažoji architektūra, dangos:

1. Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai – vizualiai ryškūs, standartiniai

2. Vaikų žaidimų aikštelės danga – sintetinė, nusidėvėjusi

3. Vandens gertuvė – vizualiai ryški, standartinė, grubaus dizaino

4. Suolai – grubaus, nepatogaus dizaino, nusidėvėję

5. Takų būklė – nelygus paviršius, nėra nuolydžio paviršiniam vandeniui

 Erdvės privatumas: pakankamas, apibrėžtas. 

 Ribų kokybė: tiek atraminės sienutės pietuose, tiek ir tinklo tvoros šiaurėje ir rytuose 
ne optimalios būklės. Tinklo tvorą šiaurėje ištisai dengia penkialapis vinvytis 
(Parthenocissus quinquefolia). Tinklo tvora rytuose atvira, todėl nepakankamai 
maskuoja už tvoros esantį parkingą.

 Genius loci: „miesto kišenė“, vešlus pavėsis, vieta ramiam atokvėpiui, nėra komercinio 
dirginimo, kūrėjų moterų simbolika.

Šaltinis: 
https://maps
.vilnius.lt/apl
inkosauga#la
yers

Triukšmo sklaida skvere nuo 
autotransporto (dienos metu): 

https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers


EKSPLIKACIJA

Projektuojamos teritorijos ribos:

Pėsčiųjų patekimai į sklypą:
Naudojami 

Uždaryti

Įėjimai į pastatus

Esami objektai ir funkcinės zonos:
1. Grįsta aikštelė (šaligatvio praplatėjimas)
2. Pagrindinis įėjimas – atraminių sienučių buferis 

nuo Gedimino pr. 
3. Vandens gertuvė
4. Žemaitės skulptūra
5. Vaikų žaidimų aikštelė
6. Renginių erdvė
7. Grafikos kūriniai ant vakarinės sienos
8. Suolų grupės A, B, C, D
9. Esamas takas: betono plokščių danga
10.Patekimo kelias į Statistikos dep. vakaruose
11.Medicinos biblioteka

Pagr. pėsčiųjų cirkuliacija, tranzitai

Vertingi esami vaizdai

Maskuotini vaizdai
Kompozicijos ašis
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ESAMA SITUACIJA, FOTOFIKSACIJA

Esami vertingi želdiniai:

I. Paprastasis klevas (Acer platanoides)

II. Paprastasis uosis (Fraxinus excelsior)

III. Turkinis lazdynas (Corylus colurna)

IV. Baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia)

V. Mažalapė liepa (Tilia cordata)

VI. Penkialapis vinvytis (Parthenocissus
quinquefolia)

I.

II.

Prastos būklės želdiniai:
a. Dygioji eglė (Picea

pungens)
b. Paprastoji alyva 

(Syringa vulgaris)
c. Vejos, ypač brandžių 

medžių pomedžiuose
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Takai: charakteringos pailgo stačiakampio 
formos betono plokštės, lygiagretus klojimo 
raštas su tarpais, įstrižas plokščių 
išdėstymas (XX a. 7-8 d. modernizmas)

Žemaitės skulptūra

Grafikos kūriniai ant vakarinės sienos

Brandūs lapuočiai medžiai, jų 
siluetai ir pavėsis

Stalinistinio stiliaus pietinis Medicinos 
bibliotekos fasadas su aukštais, 
pusapvaliais langais ir tvora su vinvyčiu 
pirmame plane

Vertinga daugiaplanė kompozicija iš pietų į šiaurę, 
gilumos įspūdis. 
Sluoksniai iš pietų į šiaurę: 
 medžiai Gedimino prospekto perimetre, 
 atraminės sienutės, 
 Žemaitės skulptūra, 
 brandūs medžiai skvero centre, 
 vijoklis ant tvoros, 
 Medicinos bibliotekos fasadas šiaurėje



A. Grįsta zona pietuose, tai jungtis su Gedimino pr.

B. Įėjimas į skverą: centre, aiškiai apibrėžtas atramine sienute, 
atitveriantis nuo judraus Gedimino pr. artikuliuotai žymi perėjimą į 
kitokio charakterio skvero erdvę.

C. Atvira, medžių lajų nedengiama aikštelė pietuose. Privalumas –
saulės šviesa.

D. Žemaitės paminklas ir prieigos: charakteringa, monumentali 
skulptūros vieta skvere (gerai eksponuojamas iš prospekto pusės, 
matosi praeiviams ir yra ženklas užsukti), vertingas bandžių 
medžių fonas ir jų kamienų ritmas. Betarpiška, žaisminga lankytojų 
interakcija su pačia skulptūra. Monumentas tarsi perskiria skverą į 
dvi dalis – iki ir už jo.

E. Vaikų žaidimų aikštelė: kitokio, svetimo charakterio elementas 
skvere. Utilitari, triukšmingesnė, buitiška, vizualiai standartizuota 
zona. Būtina geresnė integracija į skverą.

F. Renginių erdvė – nusistovėjusi vieta tarp Žemaitės paminklo ir 
grafikos darbų ant vakarinės sienos.

G. Brandžių lapuočių medžių masyvas rytuose. Buferis daugiabučio 
tūriui. Neartikuliuota erdvė.

H. El. skydinę maskuojanti peraugusių krūmų grupė vakaruose. 
Neartikuliuota erdvė.

I. Išraiškinga brandžių lapuočių medžių eilė šiaurinėje dalyje: aukštų 
lajų skliautas kuria jaukios gilumos, erdvios vertikalės jausmą. Šalia 
– naudojami, jaukiai nuošalūs suoliukai.

J. Pietinis Medicinos bibliotekos fasadas su pusapvaliais langais 
šiaurėje.

IKI PAMINKLO

UŽ PAMINKLO

A.
B.

C.

D.

E.

 Labiau apibrėžtos erdvės su nusistovėjusia funkcija
 Mažiau apibrėžtos erdvės

F.
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1. Apšvietimas

2. Prieiga neįgaliesiems

3. Vaizdžiau pateikta info apie Žemaitę

4. Pavėsinė nuo lietaus?

5. Priėjimas, interakcija su Žemaitės skulptūra

6. Vaikų žaidimo aikštelės vieta?

7. Vieša lauko skaitykla – Medicinos bibliotekos kieme

8. Jungtis su Jakšto g.?

9. Lauko kavinė?

10. Renginių erdvė:

 Keletas vietų scenai?

 Stacionarios sėdėjimo vietos – ilgas suolas palei vakarinę sieną?

 Mobilios sėdėjimo vietos – kur, ant kokios dangos ir kokios?

11. Galbūt kitos papildomos, ramios, nekomercinės veiklos

12. Papildomi suolai




