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ANALIZĖS APŽVALGA

Šiame skyrelyje trumpai pasakojama apie istorinį ir gamtinį teritorijos kontekstą.
 Apžvelgiamos anksčiau atliktos analizės.
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1.1 ISTORINIS, GAMTINIS KONTEKSTAS

ISTORIJA

Vilniaus pilys – tai pasaulio paveldo unikumas, nes čia susitinka 
net dvi pasaulio paveldo rūšys.

Visų pirma, Vilniaus pilys yra UNESCO Pasaulio paveldo 
objekto, Vilniaus istorinio centro, dalis. Vilniaus pilys yra vienas 
iš esminių išskirtinės vertės elementų, nes istorinį centrą 
formuoja ne tik Vilniaus miesto gynybinė siena, bet ir - trys 
Vilniaus pilys (Aukštutinė, Žemutinė ir Kreivoji).

Visų antra, Vilniaus pilyse jau 50 metų vyksta Dainų šventės, 
kurios yra įtrauktos į UNESCO Nematerialaus paveldo sąrašą. 
Kreivosios pilies teritorijoje vyksta Ansamblių vakaras, Katedros 
aikštėje ir Pilių skvere - kiti Dainų šventės renginiai.

Kiek yra žinoma, vietų, kuriose susitiktų net dvi pasaulinio lygio 
paveldo rūšys, yra labai nedaug, todėl galime drąsiai teigti, jog 
Vilniaus pilys – tai pasaulio paveldo unikumas.

GAMTA 

Taip pat ši teritorija labai turtinga savo gamtine prasme – tai 
Vilniaus kalvynas – unikali gamtos kūrinio dalis, traukusi 
gyventojus nuo seno čia įsikurti. Čia apsigyvenę pirmieji 
vilniečiai, apsisaugojant nuo priešų, pradžioje statėsi gynybinius 
įtvirtinimus, o vėliau ir pilis. Tam labai tiko kalva, iškilusi Neries 
upės krante – balnakalve sujungta su Gedimino kalnu. Tikrai 
taip – Trijų Kryžių ir Gedimino kalnas – tai vienas ir tas pats 
kalnas. Iki pat XIV a. vid. šiuos kalnus jungė balno formos 
pakiluma. Greičiausiai, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 
paliepimu, pakiluma buvo perkasta, o Vilnios vandenys nukreipti 
nauja vaga. Nuo šios vietos pradėjo kurtis ir stiprėti ne tik 
miestas, bet ir mūsų valstybė. 

Šaltinis: https://www.vilniauspilys.lt/vilniaus-piliu-kardio-c-takas/

1858M. 
K.RUSECKAS. 
BEKEŠO KALNAS

1815M. BEKEŠO 
KALNAS
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Šios studijos apimtyje buvo nutarta pasikliauti jau parengtomis 
istorinėmis analizėmis. Buvo susitikta su architektu, rengusiu 
projektinius pasiūlymus Kalnų parko tvarkybos darbams, 
bei geologu J. Satkūnu, kuris yra įsigilinęs į šios teritorijos 
geomorfologines savybes bei vertybės.

Rengiant projektiniu pasiūlymus buvo parengta išsami istorinė 
analizė, jos medžiaga galima remtis ateities sprendiniams, 
ieškoti daugiau istorijų ir naratyvų kaip atskleisti Kalnų parko 
potencialą

Atsižvelgiant, jog šios teritorijos istorinis, geomorfologinis bei 
gamtinis kontekstas yra labai daugiasluoksnis, svarbu pabrėžti, 
jog planuojant bet kokias naujas veiklas šioje teritorijoje, labai 
svarbu atsižvelgti į jau darytus tyrimus, remtis padarytomis 
studijomis bei bendradarbiauti su ekspertais, kurie jau yra 
įsigilinę į šią teritoriją. 

KALVŲ RELJEFO 
MODELIS. AUT. 
A.MURNIKOVA

KREIVOJO MIESTO 
STRUKTŪRA ANT 

PIRMINIO RELJEFO. 
AUT.S. SARCEVIČIUS, 

O.VAILIONIENĖ





2 
ESAMA SITUACIJA

Šiame skyrelyje apžvelgiama esama situacija, kokia esama infrastruktūra, kokios vykdomos veiklos. 
Išskiriamos vietos, turinčios daugiausia įveiklinimo potencialo rytinėje Vilniaus pilių parko teritorijoje.



10 / 44

2.1 PAGRINDINĖ INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS

Rytinė ir vakarinė Vilniaus pilių rezervato teritorijos labai 
skiriasi. Populiariausios lankytinos vietos yra Trijų Kryžių kalnas, 
Kalnų parko estrada, Stalo kalnas vakarinėje teritorijos dalyje. 
Šios vietos yra lankomos turistų, žinomos vilniečių. Tačiau 
rytinė parko dalis daugeliui dar yra neatrasta ir nežinoma. Ši 
dalis yra labai gamtiška, formuojama kalvų ir griovų, kurios 
per pastaruosius dešimtmečius apaugo gausiais želdiniais. 
Teritorija yra prastai pasiekiama dėl neišvystytos takų 
infrastruktrūros.

Dabartinis takų skirstymas teritorijoje yra pagal dangų tipą, o 
ne pagal lankytojų  prieinamumą, skirtingus maršrutus. Toks 
takų skirstymas yra labai painus lankytojams ir visai nepadeda 
susiorientuoti.

Reikėtų aiškios takų chierarchijos: atskirti kurie takai prieinami 
judėjimo negalią turintiems asmenims, kurie takai yra prieinami 
tik pėstiesiems ir kurie takai yra sudėtingos trasos.

Taip pat neaiškūs įėjimai į teritoriją, trūksta aiškių vietoženklių, 
kur prasideda parko teritorija.

Nepaisant prastos parko infrastruktūros, ši vieta yra mėgiama 
skirtingų miesto gyventojų grupių, kaip žmonių, žmonių, 
išpažįstančių senovės lietuvių tikėjimą, paauglių, šunų augintojų 
ir kita.

TAKŲ SISTEMOS 
SCHEMA
AUT. A.DAILIDAITĖ
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ĮĖJIMAI

Įėjimai į teritoriją yra viena opiausių parko 
problemų. Netgi šalimais gyvenantys 
gyventojai nežino, kur yra pagrindiniai 
įėjimai. Dauguma apklaustųjų minėjo, jog 
nesilanko šioje teritorijoje, nes neaišku 
pro kur įeiti ir išeiti. Būtina ryškinti įėjimų 
vietas, jog lankytojai aiškiai jaustų parko 
teritorijos ribas. Pirmiausia siūloma 
pradėti ryškinti įėjimus trumpalaikėmis 
intervencijomis - vietokūros elementais, 
jog lankytojai pradėtų jaukintis naujus 
pokyčius, o ilgalaikėje perspektyvoje būtų 
galima projektuoti ilgalaikius vartus ar 
kitos formos matomus įėjimus

TAKAI

Esama takų situacija yra tikrai blogos 
būklės, ypatingai rytinėje teritorijos dalyje.  
Vyrauja asfalto ir žvyro takai bei mediniai 
laiptai. Šiuo metu prasidėję tvarkybos 
darbai turėtų pagerinti esamą situaciją, 
tačiau kaip minėta anksčiau, reikėtų 
aiškios takų hierarchijos ir teminių takų 
sistemos, jog lankytojai galėtų lengviau 
orientuotis teritorijoje.

VEIKLOS

Be pagrindinių turistinių veiklų vakarinėje 
parko pusėje, rytinėje parko dalyje vyksta 
daug neformalių veiklų, kaip sutartinių 
dainavimas vakarais, šunų mylėtojų 
susibūrimai, žmonių, išpažįstančių 
senovės lietuvių tikėjimą susitikimai, 
maudynės šaltu sezonu, taip pat 
parkas yra labai pamėgtas paauglių bei 
ekstremalių dviratininkų. Svarbu, jog 
visos veiklos ir toliau rastų vietą Kalnų 
parke, tačiau svarbu numatyti, jog ši 
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2.1 STRATEGINĖS, DAUG POTENCIALO TURINČIOS VIETOS 

Vilniaus pilių rezervato teritorija yra labai didelė ir ją tvarkyti reikia mažais žingsneliais, skirtant darbus į 
ilgalaikes ir trumpalaikes intervencijas. Šiuo metu jau parengtas techninis projektas yra įsibėgėjęs ir jo 
sprendinius keisti yra sunku, nors jis ir neatitinka lankytojų poreikių. Tačiau pasikliaujant kūrybiškos vietokūros 
elementais, potencialo turinčiose strateginėse vietose galima padaryti pokytį ir trumpalaikėje perspektyvoje. 
Rytinėje dalyje yra šetios daug potencialo turinčios vietos, kurios galėtų būti įveiklintos trumpalaikėmis 
priemonėmis.
1. PAPLŪDIMYS PRIE VILNELĖS:

Šiandien ši vieta yra labai naudojama: 
lankytojai čia piknikauja, maudosi, 
vedžioja šunis. Taip pat per šią teritoriją 
patenkama į Trijų Kryžių kalną nuo 
Bernardinų parko: tai yra vienas 
pagrindinių įėjimų į Vilniaus pilių 
rezervato teritoriją. Tačiau teritorija 
nėra pritaikyta lankytojams: vizualiai ji 
yra išskydus, nėra aiškių poilsio zonų, 
informacinių stendų, neaišku, kur veda 
nuo čia prasidedantys takai; 
Lankytojai: miesto gyventojai, turistai, 
šunų mylėtojai, maudynių entuziastai;
Siūlymai: ši vieta turėtų tapti aiškiu 
mazgu, iš kurio galima patekti į skirtingus 
parko maršrutus. Turėtų būti aiškiai 
pateikta informacija, kuo šie maršrutai 
skiriasi, kokiam lankytojui jie pasiekiami 
ir kokia jų trukmė. Taip pat turėtų 
atsirasti jauki poilsio zona, priėjimas prie 
vandens, patogūs gultai, fontanėlis įsipilti 
vandeniui. Galėtų atsirasti infrastruktūrą 
mažiems renginiams (elektra).

STRATEGINIŲ VIETŲ 
SCHEMA
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2.ALTANOS KALNAS:

Altanos kalno teritorija yra labai mylima 
vietos gyventojų ir nedaug žinoma 
miesto svečiams. Tačiau čia atsiveria 
viena gražiausių Vilniaus panoramų. 
Didžiausias šios teritorijos trūkumas yra 
priėjimas prie jos, prasta infrastruktūra, 
teritorija labai apžėlusi. Daug potencialo 
turi bokštelis, pastatytas Janinos Dłuskos 
garbei;
Lankytojai: Užupio ir miesto gyventojai, 
ypatingai paaugliai;
Siūlymai: čia galėtų atsirasti regykla, 
nuo kurios dar geriau atsivertų Vilniaus 
panorama. Taip pat galėtų atsirasti 
dagiau meno instaliacijų ar objektų, kurie 
pasakotų šios vietos istoriją.

3. PAPĖDĖ TARP UMI IR GEDIMINO 
KAPO PILIAKALNIO

Tai yra papėdė prieš kylant į Gedimino 
kapą. Ši vieta yra plokščia, tad labai 
tinkama renginiams. Jau dabar čia 
vykdoma nemažai UMI organizuojamų 
renginių, yra meno instaliacijų;
Lankytojai: UMI rezidentai, Užupio 
gyventojai;
Siūlymai: Leisti šioje teritorijoje reikštis 
menininkams ir Užupio bendruomenei. 
Pritaikyti infrastruktūrą (atvesti elektrą, 
galbūt apšvietimą, prisėdimo elementą) 
vykdomoms veikloms.

4. GEDIMINO KAPO KALNAS 

Piliakalnis parko viduryje, yra Vilniaus 
pilių kultūrinio rezervato archeologijos 
paminklas. Vadinamas Gedimino kapo 
kalnu pagal padavimus. Ši vieta yra 
mėgiama žmonių, išpažįstančių senovės 
lietuvių tikėjimą, čia vykdomos apeigos. 
Lankytojai: žmonės, išpažįstantys 
senovės lietuvių tikėjimą, Užupio 
gyventojai, paaugliai; 
Siūlymai: ši vieta galėtų būti labiau 
įprasminta meno instaliacijomis, kurios 
galėtų pasakoti istoriją apie šią vietą,  
senovės lietuvių tikėjimą, ryšį su gamta.
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SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS

Šioje skiltyje apžvelgiamos pagrindinės suinteresuotos šalys, kurios turi skirtingų interesų Vilniaus 
pilių parko teritorijos vystymo procese. Taip pat pateikiamos švados iš įvykusių kūrybinių dirbtuvių 

šios studijos proceso metu.
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3.1 PAGRINDINIŲ SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ ĮTRAUKIMAS

Parengtas techninis Kalnų parko tvarkymo projektas jau 
pradėtas įgyvendinti. Tačiau dar viešinimo metu visuomenė 
ir ekspertai išreiškė didelį nerimą dėl menkos projekto 
sprendinių kokybės ir numatomo šio projekto įgyvendimo. 
Visuomenės atstovai įvardino, kad projektas galimai buvo 
atliktas paviršutiniškai, nesigilinant į labai jautrius teritorijos 
archeologinius, istorinius, kultūrinius ir socialinius sluoksnius. 
Taip pat nebuvo skirta pakankamai laiko diskusijoms ir 
išsamiems atsakymams. Projektas nesiūlo teritorijai reikalingos 
identiteto vizijos.

Šios studijos metu buvo suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės su 
skirtingomsi suinteresuotomis šalimis (Vilniaus pilių valstybinio 
kultūrinio rezervato direkcijos komanda, Užupio bendruomene, 
institucijų atstovais), siekiant išsigryninti pagrindinius šiai 
teritorijai keliamus lūkesčius.

PAGRINDINIŲ 
SUINTERESUOTŲ 
GRUPIŲ SCHEMA 
AUT. A. DAILIDAITĖ
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VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO 
KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA
Direkcijos tikslas - užtikrinti Vilniaus 
pilių ir jų teritorijoje esančių vertybių 
išsaugojimą. išsaugoti Vilniaus 
Aukštutinės, Žemutinės ir Kreivosios 
pilies liekanas esančias tiek po žeme, tiek 
matomas paviršiuje; Išsaugoti Vilniaus 
pilių teritorijoje esančius kitus paveldo 
objektus: Vilniaus Arkikatedros baziliką, 
Trijų Kryžių paminklą, Kirdėjų rūmus, 
Horaino namą ir t.t.; Organizuoti Vilniaus 
pilių ir kitų čia esančių kultūros / gamtos 
paveldo objektų mokslinius tyrimus, 
stebėjimus ir sudaryti sąlygas plėtoti šių 
objektų pažintinį turizmą.

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA
Akademina taip pat fiziškai ribojasi su 
parko teritorija , studentai dažni vartotojai, 
taip pat kartais vykdomi bendri projektai.

VALDOVŲ RŪMAI
Prižiūri, saugo ir tvarko Vilniaus 
Žemutinės pilies liekanas bei su jomis 
susijusias kitas vertybes.

LIETUVOS NACIONALINIS DAILĖS 
MUZIEJUS
Jo padalinys - Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejus, prižiūri, saugo ir tvarko 
Senojo arsenalo pastatą ir jo prieigas.

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
Prižiūri, saugo ir tvarko Vilniaus 
Aukštutinę pilį (Gedimino kalną ir pilį), 
Naująjį arsenalą ir greta jo esančius 
statinius, Pilininko namą, buv. Šv. Onos ir 
Šv. Barboros bažnyčių liekanas, Horaino 
namą ir šiame komplekse esančius 
statinius. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA 
Kartu su Bažnytinio paveldo muziejumi ir 
kitomis pavaldžiomis įstaigomis prižiūri, 
saugo ir tvarko Vilniaus Arkikatedrą 
baziliką, Vilniaus katedros varpinės 
bokštą ir šių statinių prieigas.

UŽUPIO BENDRUOMENĖ
Užupio rajonas fiziškai ribojasi su Pilių 
direkcijos rezervatu. Daugeliui gyventojų 
ši vieta yra artima, dažnai naudojama.

UŽUPIO MENO INKUBATORIUS
taip pat fiziškai ribojasi su parko teritorija, 
menininkai jau dabar daro daug veiklų 
parko teritorijoje;

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJA
Fiziškai ribojasi su pilių direkcija, 
dauguma moksleivių lanko šią teritoriją, 
leidžia ten daug laiko pamokų metu ir po 
pamokų;

KITOS SUINTERESUOTOS GRUPĖS

PAGRINDINĖS SUINTERESUOTOS GRUPĖS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
Prižiūri ir tvarko Katedros aikštę, paminklą 
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Gediminui, paminklą Lietuvos karaliui 
Mindaugui, Trijų Kryžių paminklą, 
paminklą dailininkui Mstislavui 
Dobužinskiui, paminklą Lietuvos 
skalikams, Kirdėjų rūmus, buv. Rotondos 
kavinę.
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3.2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO 
REZERVATO DIREKCIJOS KOLEKTYVU

Gegužės 21d. Įvyko virtualios kūrybinės dirbtuvės su „Vilniaus 
pilių valstybinio kultūrinio rezervato“ direkcijos kolektyvu dėl 
Kalnų parko dalies kūrybinės vietokūros ir humanizavimo 
priemonių taikymo rytinei pilių rezervato teritorijai. Sesijoje 
dalyvavo 9 žmonės, tarp jų:

Renaldas Augustinavičius (direktorius)
Ilona Šlepikienė (administracinės veiklos koordinatorė)
Stanislovas Patkauskas (tyrėjas, mokslinių veiklų koordinatorius)
Nerilė Urbonaitė (edukacinių programų koordinatorė)
Andrius Skorupskas (patarėjas)
Vytautas Volungevičius (vyriausiasis specialistas)
Angelė Danutė Čepėnaitė (edukatorė)
Dalia Žiauberienė (architektė)
Agnė Dailidaitė (kūrybinių dirbtuvių moderatorė, kraštovaizdžio 
architektė - urbanistė)

NUOTRAUKA 
IŠ VIRTUALIŲ 
DIRBTUVIŲ SU 
PILIŲ DIREKCIJOS 
KOMANDA

Darbo su žemėlapiu rezultatai

Šių kūrybinių metu buvo sužaistas interaktyvus žaidimas 
„Game of Powers“, kurio metu buvo siekiama įsijausti į skirtingų 
suinteresuotų šalių vaidmenis. Dalyviai turėjo pasirinkti 
skirtingus vaidmenis, kaip gamtos mylėtojas, verslininkas, 
turistas, bendruomenės atstovas, paauglys, visko kritikas ir kt. 
Tokių vaidmenų pasiskirstymo metu buvo siekiama pabandyti 
suprasti skirtingų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius 
Kalnų parko teritorijoje, taip lokalizuojant opiausias problemas 
teritorijos žemėlapyje. Pasirinktos rolės padėjo laisviau 
bendrauti ir įsigilinti ne tik į savo interesus ir juos atstovauti, 
bet ir pabandyti pajausti ir pagalvoti, ką mano kitos šalys. Taip 
pat atitrūkti nuo kasdienių darbų, susijusių su parko teritorija ir 
pažvelgti į šią teritoriją iš atstumo, matant globalesnę situaciją 
ir problematiką. Sesijos dalyviai aktyviai dalinosi įžvalgomis, 
savo asmeninėmis patirtimis, juokavo ir ginčijosi dėl ateities 
perspektyvų bei padėjo išgryninti svarbiausias kryptis Kalnų 
parko teritorijos vystymui.
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ŽEMĖLAPIS 
SU DALYVIŲ 
ĮŽVALGOMIS IŠ 
DIRBTUVIŲ

Pagrindinės temos

Trūksta bazinės infrastruktūros:
Takų ir laiptų būklė labai prasta;
Ši teritorija turėtų būti prieinama skirtingiems lankytojams, nuo 
vaikų iki senolių, taip pritaikant teritoriją skirtingoms grupėms;
Trūksta atokvėpio salelių, ypatingai seno amžiaus žmonėms 
prisėsti, pailsėti, lipant į statų kalną, reikia laiptų turėklų abiejose 
pusėse;
Labai neaiškūs įėjimai į teritoriją, ypatingai iš Užupio pusės;
Reikėtų aiškios takų hierarchijos, išskirti takus, kurie prieinami 
judėti asmenims, turintiems judėjimo negalią, mamoms su 
vežimėliais ir išskirti sudėtingas trasas;

Trūksta teritorijos identiteto: 
Neatskleistas vietos potencialas, istorija;
Vilniečiai nieko nežino apie šią teritoriją;
Reikėtų skirtingų, tematinių takų, jog lankytojai galėtų pažinti 
teritoriją iš skirtingų perspektyvų (istorija - archeologija, gamta- 
geomorfologija ir t.t.);
Teritorija turėtų būti labiau zonuojama, atskleidžiant skirtingus 

charakterius, kur labiau atskleidžiama istorija, kur labiau 
saugoma gamta ir pan.
Trūksta interaktyvių informacinių stendų, kurie pasakotų 
skirtingus aspektus: istorija, legendos, gamta, geomorfologija;
Kalnų parkas - tai ideologinis reiškinys;
Trūksta holistinės edukacijos, bendradarbiavimo su 
kaimyninėmis institucijomis;

Skirtingų suinteresuotų šalių poreikiai:

Parko plėtros vizija turėtų užtikrinti, jog vykdomos turistinės ir 
verslo veiklos nekenktų gamtinėms struktūroms;
Renkasi paaugliai, užsiiminėja vandalizmu, turėtų atsirasti 
daugiau erdvių skirtų paaugliams, jog jie turėtų veiklos, kaip 
save išreikšti šioje teritorijoje;
Galėtų būti numatyta infrastruktūra verslui ir strateginės vietos 
verslui vystytis (prisijungti prie el. tinklų, vandens ir pan.);
Trūksta bendruomeninių veiklų, galėtų būti organizuojamos 
talkos.
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3.3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU UŽUPIO BENDRUOMENE

Birželio 17 d., Oasis - atviroje menų terapijos erdvėje, kuri yra 
tarp Gedimino kapo kalno ir Altanos kalno, įvyko kūrybinės 
dirbtuvės su Užupio bendruomene, kurių tikslas buvo išgirsti 
skirtingus užupiečių lūkesčius ir norus, taip pat suprasti Užupio 
ryšį su Pilių kultūriniu rezervatu. Dirbtuvėse dalyvavo 14 žmonių 
(asmenų duomenys saugomi).
 
Kūrybines dirbtuves įamžino prancūzų kino kompanija 
StoryCircus, kurianti dokumentinį filmą „Utopiste“ (Utopija) apie 
Užupio Respubliką.

Darbo su žemėlapiu rezultatai

Kūrybinėse dirbtuvėse metu žaidėme interaktyvų miesto 
planavimo žaidimą „Game of Powers“, kurio metu persikūnijus 
į kitas roles (turisto, jaunimo, archeologo, verslininko ir t.t.) 
buvo pabandyta paieškoti, kokias prasmes ir funkcijas būtų 
galima rasti Kalnų parke, pabandyti suvokti teritoriją iš skirtingų 
suinteresuotų šalių pusių, suprasti, koks kartais sudėtingas 
gali būti teritorijų planavimas ir kiek skirtingų interesų reikia 
suderinti, norint turėti viziją, atliepiančią skirtingus poreikius. 

Antrame kūrybinių dirbtuvių su žemėlapiu etape visi dalyviai  
atstovavo savo tikruosius interesus, aktyviai dalyvavo diskusijoje, 
dalinosi savo idėjomis apie Kalnų parko teritoriją. Diskusijos 
metu išsigrynino pagrindinės temos, kurios aptariamos toliau.

NUOTRAUKA 
IŠ DIRBTUVIŲ 

SU UŽUPIO 
BENDRUOMENE
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Pagrindinės temos

Identitetas / Pavadinimai:
Kalnų parko pavadinimas neatitinka vietovės reikšmės;
Piliakalnių pavadinimai taip pat galėtų pasikeisti;
Interaktyvus gidas, kuris pasakotų isotriją;
Stipri vietos energetika.

Neatskleisti naratyvai:
Galėtų atsirasti skirtingi maršrutai atskleisti skirtingas temas: 
Šventakis;
Pilių istorija;
Gamta - geomorfologija;
Miško terapija;
Atokvėpio / susikaupimo vietos.

Įėjimai:
Nėra aiškūs įėjimai į teritoriją;
Teritorija neturėtų būti aptverta;
Įėjimai galėtų būti laikinos instaliacijos.

Kultūrinė veikla - renginiai:
Daugiau eksperimentų, kurie atskleistų, kas slepiasi šioje 
teritorijoje;
Daugiau edukacijos, švietimo apie teritorijos istoriją;
Daugiau legendų pasakojimo;
Užtikrinti, kad kiekvienas lankytojas galėtų savaip atrasti šią vietą
Buvo išsakyta mintis: jog galėtų būti atkuriama pilies imitacija 
virtualioje realybėje ir galimybė pamatyti pilį per “augmented 
reality”;
Buvo išsakytas didelis poreikis kurti daugiau vietų renginiams, 

bet labiau jaukiems, neformaliems renginiams (žemėlapyje 
pažymėtos vietos);
Galėtų būti organizuojama kolektyvinės talkos tvarkyti teritoriją.

Želdiniai:
Bendra nuomonė, jog reikėtų kuo labiau saugoti gamtinį 
potencialą, kirsti kuo mažiau vertingų medžių;
Dėl invazinių medžių nuomonė išsiskyrė: vienų nuomone 
invaziniai medžiai turėtų būti šalinami, kaip kenksmingi 
rezervato kraštovaizdžiui, kita nuomonė, jog kiekvienas
medis yra vertingas, nes tai gyvūnijos namai, suteikia ekologinę 
vertę;

Buvo prieštarauti piliakalnių apnuoginimo idėjai, tačiau 
nevertingų krūmynų pašalinimas būtų galimas variantas, tačiau 
tai atlikta turėtų būti labai jautriai;

Vilniaus Pilių rezervatas yra namai ne tik žmonėms, bet ir 
gamtai.

Laikinos instaliacijos, vietokūros elementai:
Galėtų atsirasti daugiau laikinų instaliacijų;
Instaliacijos galėtų būti iš vietos medžiagų;
Buvo išsakyta labirinto idėja.

Trūksta bazinės infrastruktūros:
Sutvarkyti laiptelius (į Gedimino kapo piliakalnį);
Šiukšliadėžės (bet ne per daug);
Piknikų stalų ir kitų papildomų mažosios architektūros elementų 
nereikia, jog neužgoštų gamtos.
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3.4 SUSITIKIMAI SU INSTITUCIJŲ ATSTOVAIS

Šios studijos proceso metu taip pat buvo susitikta su skirtingų 
institucijų vadovais: Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) 
vadove Rūta Kačkute, Valdovų rūmų muziejaus vadovu Vydu 
Dolinskiu (LVR) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos direktoriumi Vidmantu Bezaru bei aptarti Vilniaus 
pilių rezervato klausimai dėl bendradarbiavimo galimybių.

LNM mato daug potencialo bendradarbiauti ir vykdyti bendras 
veiklas, tačiau iki šiol jokių bendrų veiklų nėra vykdyta, tad 
reikėtų skirti papildomo laiko diskusijoms, kokios bendros 
galimos veiklos tarp Vilniaus pilių rezervato ir LNM, bet pirminės 
sinergijos idėjos yra:
Galėtų būti organizuojama bendra ekskursija su Pilių direkcija 
aplink Kreivają pilį;
Galėtų atsirasti fiziniai ryšiai (takai, galbūt funikulierius);
Galėtų dalintis bendrais info punktais, tualetais, kita 
infrastruktūra.

Valdovų rūmų muziejus mato bendras veiklas, kaip 
sodo priešais Valdovų rūmus atkurimas. Dėl daugiau 
bendradarbiavimo reikėtų platesnių diskusijų.

Kultūros paveldo departamento pozicija, jog Vilniaus pilių 
rezervatui neskiriamas pakankamas dėmesys, iki šiol šiai vietai 
labai trūko idėjų, ambicijos ir stiprios administracijos. Taip pat 
aptarta, jog kaip ir daugelis svarbių, viešų objektų Lietuvoje, ši 
teritorija susilaukia skirtingų suinteresuotų šalių susipriešinimo 
ir labai trūksta sklandaus proceso, kaip įtraukti visuomenę 
į planavimo procesus ir patenkinti skirtingus lūkesčius šiai 
teritorijai įveiklinti.

 

Bendros išvados:

Iki šiol nebuvo bendradarbiavimo tarp esminių institucijų: 
LNM, LVR ir PD;

Reikia daugiau diskusijų, kaip bendradarbiauti ir sujungti 
jėgas;

Reikia kūrybiškai pasižiūrėti , kaip įveiklinti esamus resursus 
ir infrastruktūrą bendriems tiklsams;
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3.5 DALYVIŲ MINTYS IŠ DIRBTUVIŲ

Norėčiau, jog visuomenė suprastų, jog ši vieta 
labai kompleksiška - ji yra viena didžiausių tvirtovių 
pasaulyje, nepasiskelbusios „imperijos“ centras. 

Renaldas
Norėčiau, jog Kalnų parko teritorija būtų 
labiau pritaikyta lankytojams, atrasta 
pusiausvyra tarp gamtos, verslo vystymo ir 
turizmo. Būtų atskleista daugiau istorinės 
informacijos. Taip pat, jog teritorija 
taptų labiau artima ir prieinama miesto 
gyventojams.

Ilona 

Norėčiau, jog Vilniaus pilų rezervate 
atsirastų bazinė infrastruktūra, 
reikalinga lankytojui atliepti 
paprasčiausius poreikius: kaip pajusti 
gamtą, vietos grožį. Svarbu, jog ši 
teritorija pirmiausia turėtų stiprų 
stuburą: takus, laiptus, o visa kita 
gali atsirasti palaipsniui. Taip pat 
svarbu, jog Didžioji griova išliktų, 
kaip pagrindinis gamtinis elementas, 
atskleidžiantis geomorfologinį 
palikimą.

Stanislovas 
Norėčiau, jog atsirastų daugiau verslo iniciatyvų, balansas tarp 
sutvarkytos teritorijos ir slaptų vietelių, kur galima pasislėpti, 
turėti unikalią patirtį. Svarbu, jog minimaliomis priemonėmis būtų 
atskleista vietos istorija. Manau, jog turėtų būti pakeistas Kalnų 
parko pavadinimas. Taip pat norėčiau, jog atsirastų daugiau naratyvo 
geomorfologinėmis temoms, būtų labiau atskleistas geomorfologinis 
parko potencialas.

Norėčiau, jog teritorija būtų pakankamai sutvarkyta 
lankymui, būtų skatinamas pažinimas, teritorija 
labiau susieta su Vilniaus senamiesčiu. Norėčiau, jog 
atsirastų  apžvalgos taškai, iš kurių matytųsi Vilniaus 
senamiestis, iš kurių būtų galima pasakoti miesto 
pradą. 

Andrius 

Norėčiau, jog ši teritorija taptų, 
kaip lankytojų centras užsienio 
šalyse (Pvz. Uppsala, Švedija). 
Taip pat atsirastų kultūrinių 
renginių salė, kur galėtų būti 
eksponuojamas menas, kavinukė 
su panorama, susitikimų vieta, 
būtų galima pajusti vietos grožį, 
prisijaukinti rezervatą. Labai 
svarbu, jog būtų išsaugota 
Didžioji griova.

Angelė 

Norėčiau, jog ši teritorija atsiskleistų, kaip piliakalnis miesto centre, 
Barboros Radvilaitės g. rūmuose atsirastų info centras. Taip pat teritorija 
taptų ir gamtinis rezervatas.

Dalia 
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4 

PROJEKTINIŲ PAVYZDŽIŲ APŽVALGA

Šiame skyrelyje apžvelgiami 4 gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie atskleidžia skirtingas vystymo 
galimybes Vilniaus pilių parkui.
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KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTAI: PLANERGRUPPE 
OBERHAUSEN and B.A.S. Kopperschmidt & Moczalla 
(Vokietija) 

Kraštovaizdžio terapijos parkas Brilone atskleidžia atviro, 
švelnaus pievų slėnio ir miškingų, stačių miško šlaitų kontrastą. 
Pievų slėnis su nuostabiais medžiais, kvapniomis gėlių pievomis 
ir kalvotomis ganyklomis yra atvira erdvė. Šiame parke buvo 
suprojektuotos regyklos su atsiveriančiomis panoramomis į 
miestą, bažnyčią, į tolumoje esančias kalkakmenio viršūnes ir  
net iki buvusios šuolių su slidėmis kalvos.
Žiediniame maršrute - kraštovaizdžio terapijos kelyje SPA sodai 
yra pradinis ir galutinis taškas, keliaujant mašrutu yra 13 stotelių, 
kurios sukuria skirtingas nuotaikas kaip tyrumas, apžvalga, 
atvirumas, harmonija, sumišimas, dėmesingumas, apmąstymai, 
skaidrumas ir kilnumas. Pasikartojantys elementai, tokie kaip 
patogūs suolai, raudona spalva ir aiškinamieji informaciniai 
stendai, sujunga visas stoteles į vieną bendrą kraštovaizdžio 
terapijos parko visumą.

Šaltinis:
http://landezine.com/index.php/2019/02/the-landscape-

4.1 GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ: WIESENLAND UND WALDREICH

PROJEKTO 
NUOTRAUKOS 
AUT. CLAUDIA 

DREYSSE
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4.2 GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ: FORT BIJ VECHTEN - NATIONAL WATERLINE MUSEUM

KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTAI: WEST 8 (Olandija)

Fort bij Vechten buvo pastatytas 1867–1870 m., tai yra viena 
iš 46 tvirtovių, sudarančių Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
(Naujosios Olandijos vandens liniją), 85 km ilgio ir 3-5 km pločio 
karinę gynybos liniją, kurią sudarė išradinga sistema. Užliejimo 
zonų, bastionų ir sienomis apjuostų miestų. Šiandien šis fortas 
yra populiarus ir interaktyvus muziejus, pasakojantis apie šią 
išradingą vandens sistemą.

„West 8“ kraštovaizdžio architektai pakeitė vietą 80 m pločio 
juostą, kurioje fortą leidžiama grąžinti į pradinę, neapaugusią 
būseną, taip išsaugant per ilgą laiką užaugusius želdynus. 
Norint papasakoti vientisą forto istoriją, buvo atkreiptas 
dėmesys į tvirtovės mastelį, sukūrus 1,5 m pločio įėjimo taką , 
skersai kertantį net ir 6 m aukščio gynybinius piliakalnius.

Vienas svarbiausių vietų muziejuje yra 50 metrų ilgio visos 
Naujosios Olandijos vandens linijos kopija po atviru dangumi, 
kurią gali užlieti lankytojai. Aikštelę supa platus griovys, o dėl 
jos izoliacijos šioje vietoje yra daug retų ir nykstančių augalų ir 
gyvūnų rūšių.

Šaltinis:
 https://www.west8.com/projects/fort_bij__vechten/

PROJEKTO 
NUOTRAUKOS 

AUT. WEST 8
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KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTAI: Pasini, Garza, Ramos, 
Rosas (Meksika)

„Symbiotic Matorral“ yra instaliacija, įrengta „Parque Ecológico 
Chipinque“ kraštovaizdyje Meksikoje. Instaliacija yra platesnio 
tyrimo dalis, kuris tyrinėja urbanistikos ir gamtos santykį 
šiuolaikiniame pasaulyje, ši instaliacija sujungia metabolizmo 
(kognityvistinį) ir kultūrinį (geofilosofinį) modelius į „simbiotinę 
kraštovaizdžio konstrukciją“.

Instaliacija paverčia apleistą taką , kuris aptarnauja aukštos 
įtampos liniją, ir smarkiai perrėžia esamą kraštovaizdį, į 500 
metrų ilgio kelionę per labai turtingą ekosistemą. Kelionė per 
Matorralą yra organizuojama skirtingais interpretacijos lygiais. 
„Portalas“, „gyvūnų takų kelias“, „tapimo laukas“, „gėlių bedugnė“, 
„apmąstymų ratas“ yra pagrindiniai maršruto komponentai. 
Florą, fauną ir jų metabolizmą iliustruojančiais ženklais siekiama 
ugdyti didaktinį tikslą - skatinti informuotumą apie mus 
supančios gamtinės aplinkos turtingumą, grožį ir trapumą. Šaltinis:

http://landezine.com/index.php/2020/04/the-symbiotic-
matorral-by-pasini-garza-ramos-rosas/therapeutic-park-in-
brilon-by-planergruppe-oberhausen/

PROJEKTO 
NUOTRAUKOS 

AUT. LGO

4.3 GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ: PASINI GARZA RAMOS ROSAS SYMBIOTIC MATORAL



29 / 44

KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTAI: LANDSCAPE ARCHITECTURE LAB

Miesto miško projektas atkūrimo Ilavoje, į šiaurę nuo Lenkijos, yra sudarytas pagal 
„miško pasakojimą“. Šis unikalus, trapus subatlantinis ąžuolų-ragų miškas tampa 
pagrindiniu istorijos veikėju, o šimtamečiai medžiai yra laikomi muziejaus eksponatais. 
Šioje prielaidoje kraštovaizdžio architektūros intervencijos yra ribotos ir erdviškai 
subtilios, daugiausia dėmesio skiriama galimybei suteikti žmogui kontaktą su gamta ir 
lankytojams pristatyti naujus požiūro taškus į gamtą.

Projektas skirtas atgaivinti apleistą miesto gamtos teritoriją, pritaikant ją naudoti 
skirtingiems vartotojams skirtingais būdais - pėsčiomis, bėgiojimu, važiavimu dviračiu. 
Intervencijos pritaikytos naudoti įvairaus amžiaus žmonėms, nepriklausomai nuo 
fizinio pajėgumo - takų nuolydžiai yra švelnūs, o kelio paieškos sistema sukurta taip, 
kad atitiktų neįgaliųjų poreikius.

Šiame projekte svarbios ne tik  kraštovaizdžio architektūros intervencijos, įskaitant 
dviračių ir pėsčiųjų takų sistemą, apžvalgos platformą, gatvės baldus, apšvietimo ir 
kelio nustatymo sistemą, bet labai svarbus ir edukacinis projekto aspektas. Ženklų 
sistema pateikia visą pasakojimą, kviečiantį miško lankytojus patirti gamtą, įsitraukti 
į įvairius pojūčius. Informaciniuose stenduose aprašyta istorija atgaivina problemas, 
susijusias su ekologija, gamtos apsauga, miškų įvairove, taip pat mirties prasme 
gamtoje.

4.4 GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ: IŁAWA FOREST, POLAND

Šaltinis:
http://landezine.com/index.
php/2019/11/ilawa-forest-by-landscape-
architecture-lab/

PROJEKTO 
NUOTRAUKOS 

AUT. ALEKSANDRA 
MATYAS
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5

KŪRYBIŠKOS VIETOKŪROS PAVYZDŽIAI 

SKIRTINGOMS TEMOMS

Šiame skyrelyje apžvelgiami skirtingi kūrybiškos vietokūros pavyzdžiai, skirtingoms Vilniaus Pilių 
parko vietoms.
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5.1 VIETOKŪROS ELEMENTAI STRATEGINĖSE VIETOSE

Jau prieš tai minėtose strateginėse vietose, siūloma praturtinti 
parką vietokūros elementais, kurie per trumpą laiką galėtų 
įveiklinti daug potencialo turinčias vietas. Šioje skiltyje 
pateikiamos skirtingos idėjos, kaip Vilniaus pilių rezervatas 
galėtų minkštomis priemonėmis pagerinti teritorijos kokybę, 
pritraukti daugiau lankytojų ir juos edukuoti apie buvusias 
Vilniaus pilis, padėti lankytojui patirti gamtos prieglobstį miesto 
centre, leisti aplinkinėms bendruomenėms burtis ir kurti kartu 
Vilniaus pilių rezervate.

STRATEGINIŲ VIETŲ 
SCHEMA



33 / 44

2. MEDINIAI GULTAI – POLSIO 
ZONOS
Miško gilumoje, kur vyrauja ramybė ir 
miško garsai, siūloma įrengti medinius 
gultus. Čia lankytojas galėtų prigulti, 
pasižiūrėti į lajų viršūnes, pasiklausyti 
lapų šiugždėjimo, pajausti gamtos grožį ir 
ramybę miesto centre.

1. MENO INSTALIACIJOS MIŠKE
Svarbiose ar netikėtose parko vietose, 
lankytoją galėtų pasitikti subtilių formų, 
gamtos neužgožiančios instaliacijos, 
kurios skatintų lankytoją susimąstyti apie 
vietos kontekstą, istoriją, ekologiją ir kitu 
kampu pažvelgti į teritoriją;
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3. APŽVALGOS AIKŠTELĖ ANT 
ALTANOS KALNO
Siūloma įrengti laikiną apžvalgos/ poilsio 
aikštelę ant Altanos kalno, nuo kurios 
atsivertų dar geresnis vaizdas į Vilniaus 
senamiestį. Platforma turėtų neužgožti 
aplinkos, būti saugi lankytojams, galėtų 
atsirasti prisėdimo elementas. Apžvalgos 
įrenginys turėtų būti pilnavertiškas, tačiau 
netrukdyti ten esančių lankytojų ramybės. 

4. RENGINIŲ PIEVA ANT STALO 
KALNO
Tai turėtų tapti funkcine erdve mažiems 
ir dideliems renginiams, viešiems 
meniniams eksperimentams. Šiai 
vietai turėtų būti numatyta tinkama 
infrastruktūra renginiams (elektra, tech. 
įrengimas, WC).



35 / 44

5. LAIKINI ĮĖJIMŲ ŽYMĖJIMAI
Laikinomis priemonėmis siūloma meno 
instaliacijomis žymėti įėjimus į Pilių 
parko teritoriją. Tai galėtų būti šviesos 
instaliacijos ar kitokios formos vartai, 
kurie leistų lankytojui pajausti, jog įžengė 
į Pilių parko teritoriją. 

6. ŠVENTŲ VIETŲ SIMBOLIAI
Jau dabar teritorijoje yra nemažai 
šventų vietų, į jas būtų galima pasižiūrėti 
kūrybiškiau ir įprasminti šias vietas 
kūrybiškai, sukuriant interaktyvias 
instaliacijas, kurios sudomintų parko 
lankytoją gilintis į vietos kontekstą, 
skatintų pajausti gamtą.
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7. LAIKINI PAVILIJONAI 
RENGINIAMS
Vasaros sezonu strateginėse vietose, 
kaip Bernardinų paplūdimys ar aikštelė 
prie Užupio meno inkubatoriaus galėtų 
atsirasti laikini pavilijonai, kuriuose galėtų 
vykti bendruomenių ar Vilniaus pilių 
direkcijos organizuojami renginiai, galbūt 
galėtų atsirasti ir lauko kavinė.

8. PRIĖJIMAS PRIE VANDENS
Šiuo metu labai trūksta kokybiško 
priėjimo prie Vilnelės, tad siūloma prie 
Bernardinų paplūdimio įrengti platformas 
ant vandens.
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MARŠRUTAI
Vietoženkliais ir kitomis laikinomis 
priemonėmis atskirti skirtingus 
maršrutus ir juos pateikti informaciniuose 
stenduose prie įėjimų, jog lankytojas iš 
karto galėtų orientuotis kurį maršrutą 
rinktis ir ką jame galėtų pamatyti ir 
sužinoti. Taip pat svarbus aiškus takų 
ženklinimas. To pasiekti greituoju būdu, 
galima būtų numatyti mazgų žymėjimą 
ant medžių, virves ir kitas lengvai 
įgyvendinamas priemones.

Siūlomos maršrutų temos:
Archeologinis maršrutas
Gamtinis (geomorfologinis) maršrutas
Legendų maršrutas
Ekstremalus maršrutas

MARŠRUTŲ ŽYMĖJIMAI
Skirtingi maršutai galėtų būti kūrybiškai 
žymimi laikinomis priemonėmis, kaip 
virvė, vedanti maršrutų, kaspinai ant 
medžių ar sutartiniai žymėjimai ant 
akmenų.
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6

 ĮŽVALGOS IR REKOMENDACIJOS

Šiame skyrelyje pateikiamso pagrindinės įžvalgos ir rekomendacijos Vilniaus pilių parko vystymui.
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PAGRINDINĖS PROBLEMOS:

Daug skirtingų suinteresuotų šalių su skirtingais 
lūkesčiais. Nėra išdiskutuotas ar išgrynintas 
bendras požiūris;

Nėra bendros vizijos ar strategijos, kaip geriausiai 
įveiklinti teritoriją. Skirtingi naratyvai nėra 
integruoti į vieningą viziją;

Labai ilgą laiką ši teritorija buvo viešųjų diskusijų 
paraštėse, nebuvo skiriamas deramas dėmesys 
iš skirtingų suint. šalių. Buvusi Pilių direkcijos 
administracija neturėjo idėjų ir ambicijos 
teritorijos įveiklinimui;

Vilniečiams ši teritorija nėra pažįstama, kaip 
istorinė vertybė. Teritorijos vystymosi etapai nėra 
atskleisti plačiajai visuomenei;

Taip pat ši teritorija nėra gausiai lankoma dėl 
skirtingų kompleksinių priežasčių: aiškių takų 
ir jungčių trūkumo, identiteto stokos, neaiškių 
patekimų ir įėjimų į teritoriją;

Ši teritorija šiuo metu turi labai išskirtinius 
lankytojus. Parkas gausiausiai lankomas paauglių, 
baltų tikėjimo bendruomenių (pagonių), kalnų 
dviračių sporto entuziastų ir aplinkinių rajonų, 
kaip Senamiesčio ir Užupio, bendruomenių;

Teritorija nėra įvertinta ar pozicionuojama, 
kaip valstybinės reikšmės objektas. Akivaizdus 
profesionalaus institucinio dėmesio trūkumas 
teritorijos istorinei praeičiai ir ateičiai;

Techninis projektas neatliepia visų poreikių, 
nes jie nebuvo išgryninti, tačiau gali užtikrinti 
minimalią bazinę infrastruktūrą;

 

ESMINIAI IŠKYLANTYS KLAUSIMAI:

Susitikus su suinteresuotomis šalimis vis 
grįžtama prie tų pačių klausimų. Tai įrodo, jog 
šiems klausimams atsakyti būtina platesnė, 
konstruktyvi diskusija, išplėstiniai tyrimai:

Nuolat grįžtama prie medžių genėjimo klausimo: 
ar piliakalniai turi būti apnuoginti ar esami 
medžiai turi būti saugomi;

Kreivosios pilies naratyvas, kiek jis gali būti 
atskleistas turint tik tiek informacijos apie ją 
šiandien;

Ar tai miško parkas ar miesto sodas? Ar tai vieta, 
kurioje gali sutilpti skirtingi charakteriai?

Kodėl dauguma Vilniečių mažai žino apie šią 
teritoriją? Trūksta edukacijos, komunikacijos ar 
stipraus vietos identiteto?

Ar Kalnų parko pavadinimas atskleidžia teritorijos 
identitetą? Ar reikėtų permąstyti Kalnų parko 
pavadinimą, piliakalnių pavadinimus?

Ar reikalinga įrengti paplūdimį? (Matomi 
bendruomenės poreikiai, tačiau gali pakenkti 
gamtinei situacijai);

Ar reikalingas tiltas (prieinamumas judėjimo 
negalią turintiems asmenims, mažiau pažeista 
būtų didžioji griova)?

Ar reikia daugiau verslo plėtros teritorijoje?

6.1 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
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PAGRINDINĖS REKOMENDACIJOS: 

Trys svarbiausia aspektai, sudarantys pagrindą sėkmingam Vilniaus pilių valstybinio 
kultūrinio rezervato teritorijos įveiklinimui ir jo įgyvendinimui: kokybiškas turinys, 
proceso planavimas bei finansavimas. Be stiprios vizijos nėra ką realizuoti, be 
proceso skaidrumo ir suinteresuotų šalių įsitraukimo nėra atstovaujami visi interesai, 
be finansavimo teritorijos neįmanoma įveiklinti fiziškai.

Intensyvus planavimo procesas sudaro pagrindą plačioms konsultacijoms su 
suinteresuotosiomis šalimis - taip įtvirtinamas reikalingas grįžtamasis ryšys ir 
įsitraukusių į projektą grupių atsakomybė jo įgyvendinimui.

Projekto planavimo procesas nėra tas pats, kas projekto įgyvendinimo procesas. 
Planas be tikslaus ir kokybiško planavimo proceso laiko juostoje yra menkavertis. 
Dėl to kartu su koncepciniais teritorijos sutvarkymo pasiūlymais, reikia formuoti ir 
veiksmų planą su konkrečia įgyvendinimo strategija. Tai tarsi sprendinių rinkinys 
sudėliotas pagal projekto įgyvendinimo etapiškumą.
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ILGALAIKIS PLANAVIMAS:

Aiškiai įvardinti svarbiausius Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos 
įveiklinimo prioritetus ir tikslus. Juos viešai deklaruoti kiekviename projekto 
žingsnyje;

Suformuoti partnerių koaliciją, kurios operavimo pagrindu taptų rezervato teritorijos 
įveiklinimo prioritetai ir tikslai. Koalicija gali susidėti iš suinteresuotų šalių atstovų ir 
nepriklausomų ekspertų ar specialistų;

Organizuoti išplėstinę diskusiją ar kūrybinių dirbtuvių sesiją įtraukiant suformuotos 
Koalicijos partnerius ir stiprių kompetencijų tarpdisciplininę komandą;

Atlikti išplėstinę galimybių studiją ar įveiklinimo koncepciją, tolimesnius tyrimus, 
gilesnes sociologines apklausas, įvertinti viešųjų erdvių potencialą pagal skirtingus 
rezervato vartotojų tipus;

Pagal formuojamus naujus suinteresuotų šalių lūkesčius, būti pasirengus taisyti 
techninį projektą, galimai rengti naują techninio projekto laidą. Techninis projektas 
gali būti naudojamas bazinės infrastruktūros sukūrimui;

Investuoti į viešąją ir žaliąją erdvę, ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių teritorijos 
įveiklinimui ir papildomų ekspertų pritraukimui;

Prioritetinėms, apleistoms, ypatingo dėmesio reikalaujančioms zonoms, skelbti 
įveiklinimo koncepcijos ar kraštovaizdžio architektūros konkursus (Altanos kalno 
panoramos teritorija, Vilnelės paplūdimys ir kt.);

Formuoti Vilniaus pilių rezervato rekomendacijų, gairių ir taisyklių informacinį paketą.

Suformuoti naujai planuojamų takų erdvinį stuburą aiškiai išskiriant funkcinius ir 
rekreacinius ryšius ir jungtis visoje rezervato teritorijoje;

 

6.2 SĖKMINGO PLANAVIMO PROCESO ATMINTINĖ VILNIAUS PILIŲ PARKO 
DIREKCIJAI
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GREITI LAIMĖJIMAI (TRUMPALAIKĖS INTERVENCIJOS):

Formuojant naujus ar stiprinant esamus įėjimus į rezervatą įprasminti pasitelkiant 
vietokūros, ženklinimo (ang. wayfinding) ir mažosios architektūros elementus;

Trumpalaikėmis priemonėmis įveiklinti strategines zonas (plačiau tolimesniame 
skyriuje)

Pasiūlyti teminius teritorijos pažintinius maršrutus, kurie atskleistų teritorijos 
istorines, gamtines, aktyvaus poilsio ir kultūrines vertybes. Tai būtų galima daryti be 
didelių fizinių intervencijų, pasitelkiant informacines technologijas, maršrutus žymėti 
minimaliomis nuorodomis;

Teritorijos istoriją taip pat galėtų atskleisti trumpalaikės instaliacijos, kurios pratintų 
lankytoją prie besikeičiančio teritorijos naratyvo, leistų eksperimentuoti be didelių 
investicijų. Pasakoti kreivosios pilies istoriją, lankytoją nukreipti į dar nematytas 
panoramas ir pan;

Įgalinti aplinkinę bendruomenę imtis iniciatyvų: organizuoti talkas, įvairius renginius. 
Suburti stiprų savanorių branduolį, kurie taptų šios teritorijos ambasadoriais;
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