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Preliminarus planuojamo parko kraštovaizdžio komponentų įvertinimas.  

Bajorų masyvas 

Planuojama statybų teritorija Vilniaus miesto ir apymiesčio teritorijos reljefo kontekste užima, 
galima sakyti, jei ne unikalią tai išskirtinę vietą. Projektuojamų sklypų masyvas yra išskirtinėje 
vietoje daugumos gamtinių objektų atžvilgiu: sumedėjusios augmenijos, reljefo. Būtent reljefas 
sklypų masyvo viduje, ir ypač už jo ribų suteikia planuojamai gyvenamosios mažaaukštės statybos 
teritorijai savitų bruožų, išskiria sklypus iš kitų ir padidina jų vertę, ir tuo pačiu reikšmingai gali 
prisidėti prie kokybiškos gyvenamosios aplinkos formavimo. Planuojamų sklypų teritorija apima 
nedidelį paskutinio ledyno atsitraukimo metu suformuotos Riešės aukštumos fragmentą, o tiksliau 
sklypo ribose (šioje vietoje) iki 204m.a.a iškylančio kalvyno rytinės briaunos ir šlaito dalį. Nuo šios 
vietos į rytus – Neries slėnio link paviršius palaipsniui žemėja. Tai, ir greta esančio Vanagynės 
geomorfologinio draustinio kaimynystė sudaro itin palankias sąlygas būsimiems gyventojams 
jaustis labiau izoliuotiems, gyvenant visai greta miesto jausti, kad gyvenama atokioje ir mažai 
pakeistoje gamtoje. Iš šiaurės rytų, rytų ir pietryčių pusės tiek tiesioginio, tiek ir netiesioginio 
vizualinio (matomos ryškios pašvaistės) poveikio tikimybės minimali arba išvis neegzistuoja. 
Vanagynės geomorfologinio draustinio teritorijos vakariniame pakraštyje atgręžtame į planuojamą 
teritoriją augantis vidutinio amžiaus ir pribręstančių spygliuočių medynas formuoja gyvą ilgalaikėje 
perspektyvoje stabilų, o metų bėgyje dinamišką (dėl metų laikų kaitos) foną, kuris reikšmingai 
padidiną gyvenamosios aplinkos atraktyvumą, ir iki minimumo sumažina kardinalių antropogeninės 
kilmės gamtinės aplinkos pokyčių tikimybę. Formuojant sklypus atkreipiamas dėmesys į vietos 
reljefo ypatumus, savitumą ir vertingąsias savybes. Neformuojami lygūs terasuoti, vienas į kitą 
panašūs sklypų paviršiai, bet stengiamasis dalyje sklypo išlaikyti prigimtines - autentiškas 
paviršiaus savybes, kurios būtų tarsi aliuziją arba atkartojimas greta esančio geomorfologinio 
draustinio, kuriame paskutinio apledėjimo metų susiformavusių smulkių kalvų reljefas yra 
saugotina vertybė. Planuojama teritorija, tai tarsi autentiška ir originali užuomina apie greta 
esančias vertybes, ir tuo pačiu dėl didesne dalimi išsaugoto autentiško paviršiaus pati tampa 
vertybe. Kita vertus numatomo jautraus požiūrio, formuojant gyvenamąjį kvartalą, taikymas ir 
planuojamas maksimaliai organiškas prisitaikymas prie paviršiaus sudaro galimybes sklypų 
šeimininkas esantiems greta vienas kito turėti skirtingą, sunkiai dirbtiniu būdu atkartojamą gamtinio 
pagrindo situaciją ir dėl to originalią aplinką. Išskirtinė kiekvieno sklypo reljefo situacija natūraliai 
formuoja nemažą spektrą skirtingų hidroklimatinių sąlygų, kur pasitelkus kraštovaizdžio 
architektūros priemones ir sumaniai išnaudojus, galime susiformuoti ne drastiško pritaikymo būdu, 
bet bendradarbiavimu su gamta paremtus originalius sprendinius. Paminėtina ir tai, kad formuojama 
sklypu masyvas žemėdamas rytų kryptimi formuoja savotišką amfiteatrą, kuriame iš rytų greta 
esantys gyvenamųjų namų savininkai vieni kitiems neformuoja vizualinių kliūčių, o iš vakarų ir 
pietvakarių aukščiau esantys miško masyvai ir sumedėjusios augmenijos grupės sudaro realią 
užuovėją, kurios dėka vietos mikroklimatinės sąlygos tampa itin palankios gyvenimui ir veiklai.                         
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Teritorijos sutvarkymo sprendiniai 
 
1. Teritorijos sutvarkymo tikslas,- Sukurti teritorija ramybę ir išskirtinumą 

mylintiems žmonėms. 
 
Nagrinėjama teritorija vertinga savo natūralia gamta bei reljefu. Aplink planuojamą 

gyvenamąją teritoriją esančiuose miškuose  siūloma išvystyti aktyvaus bei pasyvaus poilsio erdves 
su galimybe ten leisti laiką tiek besiribojančių sklypų tiek atokiau nuo miško esančių sklypų 
gyventojams. Miško reljefas ir gamta tinka įsirengti dviračių, bėgimo takus, pasistatyti sporto 
įrenginius bei vaikų žaidimų aikšteles. 

 

  

 
 

 

 
2. Takų sistema miške: 
 
2.1. Pėsčiųjų ryšiai,- takų struktūra integruota į aplinką, patogiai jungiasi su aplinkiniais su 

aplinkiniais sklypais bei pagrindiniu keliu, kuriuo galima patekti i mišką. 
2.2. Parko takai,-pritaikyti tiek prie gamtinės aplinkos, tiek žmonių patogiam poilsiui; 
2.3. Siūlomi miško takai pritaikyti pėstiesiems bei dviratininkams iš birios parko tipo 

dangos. 
Vaikų žaidimų aikštelės bei sporto įrenginių vietų danga siūloma iš gumos plytelių, paklotų 

ant sutankinto grunto su pasluoksniais arba natūralaus žievės mulčo. 
 
VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS BEI 
SPORTI ĮRENGIMŲ DANGA 
(guminės plytelės arba natūralus žievės 
mulčas) 

PLŪKTA PARKO DANGA 
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3. Poilsio, žaidimų, bei kitų laisvalaikio praleidimo zonų sukūrimas; 
 
Teritorijoje siūloma įrengti laisvalaikio praleidimo erdvę. Joje projektuojama multifunkcinio 

sporto aikštelė bei žaidimų aikštelės mažiems vaikams ir paaugliams. Siūloma erdvinės žaidimų 
struktūros, sudarančios galimybę apžvelgti apylinkes, laipynių kompleksai. 

 
ŽAIDIMŲ KOMPLEKSAS 
MAŽIEMS VAIKAMS 

SUPYNĖS SPYRUOKLIUKAI 

  
 
 

 

 

LAIPYNĖS LAIPYNIŲ KOMPLEKSAS 
VYRESNIEMS VAIKAMS 

ERDVINĖ STRUKTŪRA 

 
  

Palei pagrindinį taką bei sporto aikštelių vietoje suprojektuoti lauko treniruokliai 
TRENIRUOKLIS 1 TRENIRUOKLIS2 TRENIRUOKLIS 3 

   
TRENIRUOKLIS 4 TRENIRUOKLIS 5 TRENIRUOKLIS 6 
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Parko šiaurės rytų pusėje siūlomos sporto aikštelės.  

MULTIFUNKCINIO SPORTO 
AIKŠTELĖ 

MULTIFUNKCINIO SPORTO AIKŠTELĖ 

 
 

 
 
4. Apšvietimo sprendiniai, elektros įrenginiai; 
 
Vidiniuose gyvenamojo komplekso keliuose siūlomas parko tipo apšvietimas. Šalia sporto 

aikštelių bei vaikų žaidimų įrenginių siūlomas papildomas apšvietimas, kurį reikėtų išspręsti 
techninio projekto metu. 

 
SIŪLOMI ŠVIESTUVAI 
 

 

  
 

 
5. Sklypų planiravimas- Sklypų kokybiškam sutvarkymui labai svarbus profesionalus teritorijos 
planiravimas. Projektuojant gyvenamus namus, svarbu įvertinti aplinkinių sklypų aukščius, bei 
esančių kaimynų namų lygius. Norint išlaikyti amfiteatrinį užstatymą, svarbus kompleksinis 
požiūris į aplinką.  Kiekvieno masyve esančio sklypo vertybiniai požymiai pateikiami žemiau 
esančiuose aprašymuose.    
Kiekvienas sklypas formuojamame masyve turi vienintelį panašumą - tai sklypo plotas. Kitos jų 
savybės sąlygojamos reljefo ir kitų gamtinių ypatybių yra skirtingos, ir būtent tai jiems suteikia 
išskirtinumo bei individualumo. Tai formuoja vidinę sklypų įvairovę ir tuo pačiu galimybes 
pasitelkiant architektūros ir kraštovaizdžio architektūros sprendimus sukurti jaukią ir estetiškai 
patrauklią gyvenamąją aplinką. 
Plane nurodyti rekomendaciniai statiniu aukščiai ( pastatų nuliai). Darant pastatų techninius 
brėžinius, pastatų nuliai gali keistis, priklausomai nuo bendros teritorijos lygių formavimo ir 
kiekvieno sklypo planiravimo. 
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Sklypų aprašymo formatas: 
 
1. Vertybės: 
a. reljefas (sklypo paviršiaus ypatybės išskiriančios ji iš kitų sklypų, suteikiančios jam savitų bruožų 
ir sudarančios natūralias sąlygas pasireikšti dirvožemio ir augalijos įvairovei, o taip pat 
skirtingiems architektūros ir kraštovaizdžio architektūros sprendiniams). 
b. vizualinė apžvalga (sklypo padėties masyvo ir gretimų teritorijų atžvilgiu sąlygota vizualinė 
savybė sudaranti galimybes pasireikšti estetiškam skirtingos perspektyvos vaizdui). 
 
2. Išskirtinumas (sklypo savybė arba savybių kompleksas išskiriantis jį iš bendro konteksto, arba 
nuo gretimų sklypų, ir tuo pačiu suteikianti jam vertės). 
 

 
 
 
36. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vidinių kelių sankirtoje esantis vienodai nuolaidaus ir pietryčių kryptimi žemėjančio 
paviršiaus sklypas. Paviršiaus reljefo pobūdis viso sklypo paviršiuje vienodas. Reljefo ir vizualiniu 
požiūriu geriausia statinių padėtis – aukščiausia sklypo dalis.  
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria iškirtinai geras vidutinio tolumo ir siauro kampo 
apžvalgos perspektyvas pietų, pietryčių ir rytų kryptimi (į Vangynės geomorfologinio draustinio 
pusę) pagrindinės apžvalgos kryptimi platėjantis sklypas ir ta pačia kryptimi žemėjantis paviršius 
sukuria ypač didelės erdvės įspūdį (lyginant su kitais sklypais). 
2. Išskirtinumas – pagrindinės apžvalgos kryptimi platėjantis sklypas ir ta pačia kryptimi žemėjantis 
paviršius sukuria ypač didelės erdvės įspūdį (lyginant su kitais sklypais). Dėl paminėtų priežasčių 
sklypas vizualiai suvokiamas daug didesnis nei faktiškai yra. 
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38. Sklypas 
1. Vertybės: 
a. reljefas – Vidinėje formuojamo masyvo dalyje esantis sklypas su pietryčių kryptimi žemėjančiu 
statoku paviršiumi. Paviršiaus reljefo pobūdis visame sklype vienodas išskyrus pietrytinį jo kampą. 
Palankiausios statinių formavimo sąlygos susidaro yra sklypo šiaurės vakariniame ir šiaurės 
rytiniame pakraštyje. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių padėtis – šiaurės vakarinė.  
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria iškirtinai geras artimas ir vidutinio tolumo, siauro 
apžvalgos kampo perspektyvas pietų, pietryčių ir galimai rytų kryptimi (į Vangynės 
geomorfologinio draustinio pusę).  
2. Išskirtinumas – Palyginus didelis santykinis reljefo peraukštėjimas (aukščių skirtumas) 
pagrindinės apžvalgos kryptimi žemėjantis sklypas sukuria santykinai didesnį erdvės įspūdį 
(lyginant su kitais sklypais) neapsiribojantį sklypo plotu. Dėl paminėtų priežasčių vizualiai 
suvokiama teritorija daug didesnė nei faktiškas sklypo plotas. 
 
40. Sklypas 
1. Vertybės: 
a. reljefas – Vidinėje formuojamo masyvo dalyje esantis sklypas didesne dalimi užimantis apylygę 
viršutinę kalvos dalį, kuri pietrytinėje sklypo pusėje pereiną į statoką kalvos šlaitą. Palankiausios 
statinių formavimo sąlygos yra sklypo šiaurės vakarinėje ir šiaurinėje dalyje. Reljefo ir vizualiniu 
požiūriu geriausia statinių padėtis – šiaurės vakarinė. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria geras vidutinio tolumo ir siauro kampo apžvalgos 
perspektyvas pietų, pietryčių ir galimai rytų kryptimi (į Vangynės geomorfologinio draustinio pusę), 
bei siauro apžvalgos kampo artimas apžvalgos perspektyvas vakarų ir pietvakarių kryptimi.  
2. Išskirtinumas – Kitų sklypų kontekste esanti aukštutinė šio sklypo padėtis (kalvos viršūnėje) 
sukuria ypač palankias vizualinės apžvalgos galimybes visomis (išskyrus šiaurinę) kryptimis.  
 
 
42. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vidinėje formuojamo masyvo dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas pietų ir 
pietvakarių kryptimi nežymiai žemėjantis paviršius. Reljefo pobūdis viso sklypo paviršiuje beveik 
vienodas, išskyrus šiaurės rytiniame sklypo pakraštyje esantį lėkštą šlaitą. Reljefo ir vizualiniu 
požiūriu geriausia statinių padėtis – aukščiausia pietrytinės sklypo dalis.  
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria ganėtinai geras artimas siauro apžvalgos kampo 
perspektyvas pietų, pietvakarių kryptimi ir galimai artimas neužtikrintas apžvalgos perspektyvas 
šiaurės vakarų, šiaurės ir rytų kryptimi (į Vangynės geomorfologinio draustinio pusę).  
2. Išskirtinumas – Formuojamo masyvo centrinėje dalyje, ir nežymiame reljefo pažemėjime, šlaito 
papėdės pakopoje esantis sklypas yra ypač gerai apsaugotas nuo vyraujančių pietvakarių ir vakarų 
krypties vėjų, o tai sudaro prielaidas formuotis geresniam mikroklimatui. 
 
 
44. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vidinių kelių sankirtoje esantis sklypas su statoku rytų kryptimi žemėjančiu paviršiumi, 
kuris sklypo rytinėje dalyje pereina į apylygį paviršių. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia 
statinių padėtis – aukščiausioje sklypo dalyje ties vidinių kelių sankryža. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria iškirtinai geras vidutinio tolumo ir siauro kampo 
apžvalgos perspektyvas rytų, pietryčių ir pietų kryptimi, bei galimai artimas siauro apžvalgos 
kampo perspektyvas šiaurės ir šiaurės rytų kryptimi. 
2. Išskirtinumas – pagrindinės apžvalgos kryptimi žemėjantis sklypo paviršius sukuria didelės 
vizualinės erdvės įspūdį.  
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50. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vakarinėje formuojamo masyvo dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas lėkštas pietų 
kryptimi žėmėjantis (šiaurinė sklypo dalis) ir apylygis (pietinė sklypo dalis) reljefas. Reljefo ir 
vizualiniu požiūriu geriausia statinių padėtis rytinėje ir centrinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria patenkinamas siauro apžvalgos kampo perspektyvas 
rytų ir pietryčių kryptimi. Vakarų, pietų ir pietvakarių kryptimi vizualinę užtvarą formuoja su 
sklypu besiribojantis miškas. 
2. Išskirtinumas – Formuojamo masyvo vakarinėje dalyje, dėl vyraujančių vėjų pusėje esančio 
miško susidaro itin palankios „vėjo šešėlio“ sąlygos, kurios galimybes pasireikšti itin palankiam 
mikroklimatui. 
 
52. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vakarinėje formuojamo masyvo dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas vienodas 
apystatis pietryčių kryptimi žemėjantis paviršius. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių 
padėtis šiaurės vakarinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria geras siauro apžvalgos kampo perspektyvas rytų ir 
pietryčių kryptimi, ir galimas artimas siauro apžvalgos kampo perspektyvas pietų kryptimi. Vakarų 
ir pietvakarių kryptimi vizualinę užtvarą formuoja su sklypu besiribojantis miškas. 
2. Išskirtinumas – Formuojamo masyvo vakarinėje dalyje, dėl vyraujančių vėjų pusėje esančio 
miško susidaro itin palankios „vėjo šešėlio“ sąlygos, kurios galimybes pasireikšti švelnesniam 
mikroklimatui. Dėl sklypo reljefo susidaro pastebimai geros į rytus esančio kraštovaizdžio 
apžvalgos sąlygos. 
 
54. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vakarinėje formuojamo masyvo dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas vienodas 
lėkštas pietryčių kryptimi žemėjantis paviršius. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių 
padėtis šiaurinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria geras siauro apžvalgos kampo perspektyvas pietryčių 
ir iš dalies rytų kryptimi. Pietų ir pietvakarių kryptimi vizualinę užtvarą formuoja su sklypu 
besiribojantis miškas. 
2. Išskirtinumas – Dėl vyraujančių vėjų pusėje esančio miško, ir aukštėjančio paviršiaus susidaro 
„vėjo šešėlio“ sąlygos, Tai sudaro sąlygas formuojasi švelnesniam vietos mikroklimatui.  
 
56. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vakarinėje formuojamo masyvo dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas vienodas 
lėkštas pietryčių kryptimi žemėjantis paviršius. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių 
padėtis šiaurinėje arba šiaurės rytinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria geras siauro apžvalgos kampo perspektyvas pietryčių 
ir iš dalies rytų kryptimi. Pietų ir pietvakarių kryptimi vizualinę užtvarą formuoja su sklypu 
besiribojantis miškas. Aukštutinė sklypo padėtis masyvo atžvilgiu formuoja palankias panoraminės 
apžvalgos galimybes. 
2. Išskirtinumas – Dėl vyraujančių vėjų pusėje esančio miško, ir aukštėjančio paviršiaus susidaro 
„vėjo šešėlio“ sąlygos. Tai sudaro sąlygas formuojasi švelnesniam vietos mikroklimatui.  
 
70. Sklypas 



Objektas: Avižienių sen., Bajorų kaimas Vilniaus r. sav., 
Etapas: Projektiniai pasiūlymai 

 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Formuojamo masyvo šiauriniame pakraštyje esantis sklypas, kuriam būdingas šiaurės 
rytų kryptimi tolydžiai žemėjantis apystatis paviršius. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia 
statinių padėtis yra aukščiausioje vakarinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria ypač geras vidutinio tolumo siauro apžvalgos kampo 
perspektyvas šiaurės, šiaurės rytų, rytų kryptimi. Galimos artimas neužtikrintas apžvalgos 
perspektyvas pietryčių kryptimi.  
2. Išskirtinumas – Dėl aukštutinės sklypo padėties reljefo atžvilgiu formuojasi aukštos vertės 
vizualinės perspektyvos už masyvo ribų esančių gamtinių objektų atžvilgiu. 
 
72. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Formuojamo masyvo šiaurinėje dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas rytų kryptimi 
tolydžiai žemėjantis apystatis paviršius (vakariniame sklypo pakraštyje), ir apylygis paviršius 
šiaurės rytinėje ir rytinėje jo dalyje. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių padėtis – 
aukščiausioje vakarinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria geras vidutinio tolumo siauro apžvalgos kampo 
perspektyvas šiaurės, šiaurės rytų, rytų kryptimi. Galimos artimas neužtikrintas apžvalgos 
perspektyvas pietryčių kryptimi.  
2. Išskirtinumas – Dėl aukštutinės sklypo padėties reljefo atžvilgiu formuojasi aukštos vertės 
vizualinės perspektyvos, už masyvo ribų esančių gamtinių objektų atžvilgiu. 
 
 
74. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Formuojamo masyvo šiaurinėje dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas pietvakarių 
kryptimi tolydžiai žemėjantis paviršius (pietrytiniame pakraštyje), ir nežymiai nuolaidus - lygus 
paviršius šiaurinėje jo dalyje. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių padėtis – aukščiausioje 
šiaurinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria patenkinamas vidutinio tolumo ir artimas siauro 
apžvalgos kampo perspektyvas pietų, pietryčių kryptimi. Galimos artimas neužtikrintas apžvalgos 
perspektyvas šiaurės, šiaurės ir rytų kryptimi (į Vangynės geomorfologinio draustinio pusę)  
2. Išskirtinumas – Vizualinės perspektyvos formuojasi masyvo vidaus atžvilgiu. Išorinės apžvalgos 
perspektyvos galimai ribotos. 
 
 
76. Sklypas  
1. Vertybės:  
a. reljefas – Formuojamo masyvo šiaurinėje dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas nuolaidus 
paviršius žemėjantis rytų ir vakarų kryptimi į sklypo vidurį. Rytiniame pakraštyje paviršius pereina 
į santykinai lygią kalvos viršūnę. Tinkamiausios sąlygos statinių formavimui yra rytiniame ir 
vakariniame sklypo pakraštyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo aukštutinė padėtis sukuria geras artimas ir vidutinio artumo siauro 
apžvalgos kampo perspektyvas šiaurės vakarų, šiaurės, šiaurės rytų ir rytų kryptimi (į Vangynės 
geomorfologinio draustinio pusę). Galimos neužtikrintos apžvalgos perspektyvas pietryčių 
kryptimi.  
2. Išskirtinumas – Dėl aukštutinės dalies sklypo padėties kalvos atžvilgiu, didžiausią vizualinę vertę 
turinčių objektų kryptimi susidaro palankios apžvalgos sąlygos. Dėl sklypą šiaurės vakarų – šiaurės 
rytų kryptimi kertančio reljefo pažemėjimo galima didėlė gamtinių sąlygų įvairovė (dirbtinio 
vandens telkinio įrengimas).  
 



Objektas: Avižienių sen., Bajorų kaimas Vilniaus r. sav., 
Etapas: Projektiniai pasiūlymai 

 
78. Sklypas 
a. reljefas – Formuojamo masyvo centrinėje dalyje esantis sklypas, kuriam būdingas nuolaidus 
paviršiaus žemėjantis į sklypo vidurį iš rytinio ir vakarinio pakraščio. Tinkamiausios sąlygos 
statinių formavimui pietiniame ir vakariniame sklypo pakraštyje. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo aukštutinė padėtis sukuria patenkinamas artimas ir vidutinio artumo 
siauro apžvalgos kampo perspektyvas pietų ir šiaurės rytų kryptimi. Galimos neužtikrintos 
apžvalgos perspektyvas pietryčių kryptimi  
2. Išskirtinumas – Dėl žemutinės sklypo padėties vakariau esančio kalvos šlaito atžvilgiu susidaro 
palankios mikroklimatinės sąlygos. Dėl sklypą šiaurės – pietų kryptimi kertančio reljefo 
pažemėjimo galima didesnė gamtinių sąlygų įvairovė (dirbtinio vandens telkinio įrengimas). 
 
80. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – santykinai lygus sklypo paviršius apimantis smėlingos kalvos viršutinę dalį. Sklypo 
paviršius nuolaidžiai žemėja sklypo kampų link, o kontakte su vidiniu keliu pereina į 2 – 2,5m. 
aukščio skardingą šlaitą. Gretimų sklypų atžvilgiu iškiliausia vieta formuoja itin geras apžvalgos 
galimybes. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria mažesnio vizualinio izoliuotumo, ir itin geras 
vizualinės apžvalgos sąlygas beveik visomis kryptimis. Santykinai didžiausios vertės, siauros ir 
vidutinio platumo vizualinės perspektyvos atsiveria pietryčių kryptimi žvelgiant nuo pietrytinio ir 
pietinio (skardingo) sklypo pakraščio. Mažiau vertingos artimo vaizdo siauros perspektyvos 
galimos šiaurės – šiaurės vakarų kryptimi. 
2. Išskirtinumas – Palyginus status (skardingas) kontaktas su vidiniu keliu sklypo teritoriją tarsi 
„iškelia“ aukščiau kitų sklypų. Tai iš vienos pusės izoliuoja sklypą išorės atžvilgiu, iš kitos pusė 
sudaro palankesnes apylinkių vizualinės apžvalgos sąlygas ir tuo pačiu didina suvokiamos erdvės 
pojūtį. 
 
82. Sklypas 
1. Vertybės: 
a. reljefas – Sklypo ribose santykinai didelis reljefo peraukštėjimas. Apystatis pietrytinės 
orientacijos šlaitas, kurį rekomenduojama išsaugoti ir išnaudoti priklausomųjų želdynų formavimui. 
b. vizualinė apžvalga – Nuo viršutinės sklypo dalies atsiveria siauro apžvalgos kampo ir vidutinio 
tolumo perspektyvos vaizdas pietų pietryčių kryptimi (į Vanagynės geomorfologinio draustinio 
teritoriją). 
2. Išskirtinumas – Kampinis sklypas kurį didžiausią vertę turinčių vizualinių objektų kryptimi skiria 
vidinio kelio erdvė. Tai sukuria platesnės erdvės įspūdį, su labai maža esamų vizualinių ryšių 
„pertraukimo“ tikimybe vykdant užstatymą už kelio esančiuose sklypuose.  
 
84. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Sklypo vakarinėje dalyje esantis apylygis paviršius rytinėje dalyje pereina į rytų 
kryptimi žemėjantį nuolaidų šlaitą. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių padėtis – 
aukščiausioje vakarinėje sklypo dalyje. 
b. vizualinė apžvalga – Nuo viršutinės sklypo dalies atsiveria siauro - vidutinio apžvalgos kampo 
perspektyvą šiaurės, rytų ir šiaurės rytų kryptimis, į Vanagynės geomorfologinio draustinio 
teritoriją. Kitomis kryptimis apžvalgos galimybės neužtikrintos. 
2. Išskirtinumas – Vidinio kelio akligatvyje esantis sklypas, kuriame dėl esamo reljefo pobūdžio 
sukuriamas platesnės erdvės įspūdį, nei yra pats sklypas su labai maža esamų vizualinių ryšių 
„pertraukimo“ tikimybe formuojant užstatymą kitapus kelio esančiuose sklypuose.  
 
86. Sklypas 



Objektas: Avižienių sen., Bajorų kaimas Vilniaus r. sav., 
Etapas: Projektiniai pasiūlymai 

 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vidaus kelio akligatvyje esantis sklypas, nuolaidžiu rytų kryptimi žemėjančiu 
paviršiumi. Reljefo pobūdis viso sklypo paviršiuje vienodas. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia 
statinių padėtis – ties įvažiavimu į sklypą. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria vidutiniškai geras ir užtikrintas artimas siauro 
apžvalgos kampo perspektyvas rytų, šiaurės rytų ir šiaurės kryptimis (į Vangynės geomorfologinio 
draustinio pusę)  Apžvalgos kryptimi esantis išorinis kelias (vizualinėmis kliūtimis neužstatyta 
teritorija) sudaro palankias sąlygas platesniam erdvės suvokimui. 
2. Išskirtinumas – Formuojamo masyvo apatinėje dalyje esantis sklypas yra ypač gerai apsaugos 
nuo vyraujančių pietvakarių ir vakarų krypties vėjų, o tai sudaro prielaidas formuotis geresniam 
mikroklimatui. 
 
88. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vidaus kelio akligatvyje esantis sklypas su nuolaidžiu rytų kryptimi žemėjančiu 
paviršiumi. Ties numatomu įvažiavimu į sklypą paviršius statesnis, o toliau į rytus žemėja. Reljefo 
ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių padėtis – ties įvažiavimu į sklypą. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria vidutiniškai geras ir užtikrintas artimas siauro 
apžvalgos kampo perspektyvą rytų, kryptimi (į Vangynės geomorfologinio draustinio pusę). 
Apžvalgos kryptimi esantis lygus paviršius ir išorinis kelias (teritorija be potencialių vizualinių 
kliūčių) gali formuoti vizualiai didesnio sklypo įspūdį. 
2. Išskirtinumas – Formuojamo masyvo apatinėje dalyje esantis sklypas yra ypač gerai apsaugos 
nuo vyraujančių pietvakarių ir vakarų krypties vėjų, o tai sudaro prielaidas formuotis geresniam 
mikroklimatui. 
 
90. Sklypas 
1. Vertybės:  
a. reljefas – Vidaus kelio atšakoje esantis sklypas su nuolaidžiu rytų kryptimi žemėjančiu 
paviršiumi. Ties numatomu įvažiavimu į sklypą paviršius statesnis, toliau į rytus žemėja ir tampa 
nuolaidesnis. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių padėtis – ties įvažiavimu į sklypą. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria vidutiniškai geras ir užtikrintas artimas siauro 
apžvalgos kampo perspektyvą rytų, pietryčių kryptimi (į Vangynės geomorfologinio draustinio 
pusę). Apžvalgos kryptimi esantis lygus paviršius, ir išorinis kelias (vizualinėmis kliūtimis 
neužstatyta teritorija) gali formuoti vizualiai didesnio sklypo įspūdį. 
2. Išskirtinumas – Formuojamo masyvo apatinėje dalyje esantis sklypas yra ypač gerai apsaugos 
nuo vyraujančių pietvakarių ir vakarų krypties vėjų, o tai sudaro prielaidas formuotis geresniam 
mikroklimatui. 
 
92. Sklypas 
a. reljefas – Ties vidaus kelio sankryža esantis sklypas su beveik lygiu rytų kryptimi žemėjančiu 
paviršiumi. Ties numatomu įvažiavimu į sklypą (šiaurės vakariniame kampe) paviršius pastebimai 
statesnis, toliau į rytus žemėja ir tampa nuolaidesnis. Reljefo ir vizualiniu požiūriu geriausia statinių 
padėtis – ties įvažiavimu į sklypą. 
b. vizualinė apžvalga – Sklypo padėtis sukuria vidutiniškai geras ir užtikrintas artimas siauro 
apžvalgos kampo perspektyvą rytų, pietryčių ir galimai pietų kryptimi (į Vangynės geomorfologinio 
draustinio pusę). Apžvalgos kryptimi esantis lygus paviršius, ir išorinis kelias (vizualinėmis 
kliūtimis neužstatyta teritorija) gali formuoti vizualiai didesnio sklypo įspūdį. 
2. Išskirtinumas – Formuojamo masyvo apatinėje dalyje esantis sklypas yra palyginti gerai 
apsaugos nuo vyraujančių pietvakarių ir vakarų krypties vėjų, o tai sudaro prielaidas formuotis 
geresniam mikroklimatui. 
 



Objektas: Avižienių sen., Bajorų kaimas Vilniaus r. sav., 
Etapas: Projektiniai pasiūlymai 

 
6. Mažoji architektūra. 
Poilsio, sporto ir žaidimų zonoje bei miške siūlomi suoliukai su atlošu: metalinis karkasas su 

sėdimąja medine dalimi. Miške siūlomi suoliukai be atlošų. 
Šalia takų, susikirtimų vietose siūlomos šiukšliadėžės. Miško erdvėje galėtų atsirasti 

šiukšliadėžės šunų ekskrementams. Šalia multifunkcinio sporto aikštelės siūlomi dviračių stovai. 
 
 
 
  
Suoliukai 

SUOLIUKAS BE ATLOŠO 
(metalas su medine sėdimąja dalimi) 

SUOLIUKAS SU ATLOŠU 
(metalas su medine sėdimąja dalimi ir atlošu) 

  

 
 

Šiukšliadėžės 
ŠIUKŠLIADĖŽĖ 
(metalinė su medžio apdaila) 
Šunų ekskrementams metalinė 

  
 

 
 
Dviračių stovai 

DVIRAČIŲ STOVAS 

 



Objektas: Avižienių sen., Bajorų kaimas Vilniaus r. sav., 
Etapas: Projektiniai pasiūlymai 

 
 

 
 
 

7. Želdinių pertvarkymas ir pagausinimas; 
 
Teritorijoje jau savaime auga vertingi ir dekoratyvius vietiniai augalai. Joje vyrauja Pušis 

paprastoji/ Pinus sylvestris (dekoratyvi visais metų laikais) , Karpotasis beržas/ Betula pendula 
(Išsiskiria savo kamienais bei laja) , bei Paprastasis šermukšnis/ Sorbus aucuparia (dekoratyvus 
pavasarį, žydėjimo metu, bei ypatingai gražus rudenį savo spalvomis bei uogomis)  

 

  

 
 

  



Objektas: Avižienių sen., Bajorų kaimas Vilniaus r. sav., 
Etapas: Projektiniai pasiūlymai 

 
 

Teritorijos papildymas naujais augalais: 
 
Siūlomi kelių funkcijų augalai: 
 
1. Rekomendaciniai dekoratyviniai; 
2. Atitvariniai; 
3. Augalai palei kelią, galintys augti ant tinklų. 

 
 

Dekoratyviniai augalai: 
Spygliuočiai: 

PUŠIS KALNINĖ/ 
Pinus mugo 

PUŠIS JUODOJI/ 
Pinus nigra 

MAUMEDIS 
EUROPINIS/ Larix 
decidua 

EGLĖ SERBINĖ/ 
Picea omorica 

    
 
 

 Žydintys: 
OBELIS 
DEKORATYVINĖ/ 
Malus 

MIŠKINĖ KRIAUŠĖ/ 
Pyrus pyraster 

MEDLIEVA/ 
Amelanchier 
grandiflora 
'BALLERINA' 

LAUKINĖ VYŠNIA/ 
Prunus avium 

    
 

 Rudenį dekoratyvūs augalai: 
KLEVAS raudonasis/ 
Acer rubrum, Klevas 
ginalinis/ Acer ginnala 

ĄŽUOLAS  pelkinis/ 
Quercus palustris 

ŠERMUKŠNIS 
japoninis/ Sorbus 
commixta 'Dodong' 

SPARNUOTAS 
OŽEKŠNIS/ 
Euonymus alatus 

 

 
 

 

 



Objektas: Avižienių sen., Bajorų kaimas Vilniaus r. sav., 
Etapas: Projektiniai pasiūlymai 

 
 
Atitvariniai: 

LANKSVA pilkoji 
„Greifsheim“/ Spirea 
arguta „Greifsheim’ 

FORZITIJA/ 
Forsythia 

ALYVOS/ Syringa SEDULA baltoji/ 
Cornus alba 

    

VAKARINĖ TUJA 
Thuja 
occidentalis'Smaragd' 

SKROBLAS 
PAPRASTASIS/ 
Carpinus Betulus 

KAULENIS 
BLIZGANTYSISI 
/Cotoneaster lucidus 

KALNINIS 
SERBENTAS /Ribes 
alpinum 

    

 
Augalai palei kelią, galintys augti ant tinklų: 

LENDRŪNAS 
/Calamagrostis 
brachytricha 

KININIS 
MISKANTAS/ 
Miscanthus sinensis 
FEDERWEISER 

RYKŠTĖTOJI SORA 
/Panicum virgatum 

SMAILIAŽIEDIS 
LENDRŪNAS 
/Calamagrostis x 
acutiflora 

   
 

Molinia caerulea 
‘Paul Peterson’ 
/Melsvoji melvenė 

Helictotrichon 
sempervirens 
/Mėlynlapė poavižė 

Sesleria autumnalis 
/Mėlitas 

Stipa pennata/ 
Plunksninė ašuotė 

  

 
 

 
Augalų preliminarus išdėstymas nurodytas plane. 
Augalai parinkti atsižvelgus į esamos teritorijos gruntą ir augimo sąlygas.  
 
Projekto vadovė, kraštovaizdžio architektė D. Želvienė , At. Nr. 12; 
Konsultantas kraštovaizdžio specialistas R. Skorupskas 
















































