
„LIEPORIŲ PARKO ĮVEIKLINIMAS
BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“



. PAREIŠKĖJAS 

• Regbio klubas BaltRex (Edmundas Ščavinskas)

• Lieporių g. 2, baltrexrugby@yahoo.com , tel: +37068471150

• Projekto įgyvendinimo vieta - Šiaulių Lieporių parkas

mailto:baltrexrugby@yahoo.com


PROJEKTO TIKSLAS, TIKSLINĖ GRUPĖ, 
SPRENDŽIAMA PROBLEMA

• Šiaulių mieste vis aktyviau atnaujinami mieste esantys parkai, žalieji plotai ir pritaikomi gyventojų reikmėms. Pietiniame 
mieste rajone gyvena daugiau nei pusė miesto gyventojų populiacijos ir čia turime šiai dienai puikiai atnaujinamą ir 
įveiklinamą Dainų parką, bet kitoje mikrorajono pusėje yra dar vienas parkas, kuriam trūksta visai nedaug, kad įvairios 
amžiaus grupės čia rastų veiklos, o parkas taptų tikru parku. Per kelis dešimtmečius parkas buvo atnaujinamas tik 
epizodiškai vietos bendruomenės, miesto ar atskirų politikų iniciatyvomis. Šiai dienai parke yra Signatarų alėja, beje tai 
vienintelis egzistuojantis pėsčiųjų takas parke, šunų vedžiojimo aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, visas likęs parko plotas tai 
šienaujami laukai arba nepraeinami plotai apsodinti medžiais. Mūsų pasiūlymas apima viso parko teritorijos atnaujinimą ir 
naujų erdvių įveiklinimą įvairioms socialinėms ir amžiaus grupėms. Šalia parko veikia kelios ugdymo įstaigos, kurios ir šiai 
dienai ieško galimybių įvairiais būdais panaudoti parką ugdymo tikslams. Dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos – l/d „Bitė“ ir 
l/d „Pasaka“, o taip pat dvi miesto gimnazijos – „Lieporių“ ir „Saulėtekio“. Beje pastarosios ugdymo įstaigos stadiono 
atnaujinimo projektas prasidėjo ir po kelių metų čia išdygs modernus regbio stadionas su tinklinio ir krepšinio aikštelėmis. 
Stadionas bus atviras visai bendruomenei, o būtent šiame mikrorajone veikia labai aktyvus Lieporių bendruomenės centras, 
kurių idėjos ir veiklos taip pat puikiai persikeltų į atnaujintą parką ir jo erdves. 



PROJEKTO REZULTATAI, JŲ NAUDA MIESTUI

• Projekto metu planuojamas parko atnaujinimas leis parko erdvėmis naudotis visus metus. Tam reikalingi 
nauji pėsčiųjų ir takeliai, kurie sujungtų skirtingas parko erdves ir įėjimus  parką. Juk viskas prasideda nuo 
paprasčiausio pasivaikščiojimo, žmonių bendravimo ir saugios, apšviestos ir patogios erdvės. Parke yra 
Signatarų alėja, o taip pat siūlome, kad atsirastų Šiaulių olimpiečių „Olimpinės mylios bėgimo takas“, šia 
erdve galėtų naudotis tiek šveitimo įstaigos, tiek sportą propaguojantys asmenys, o žiemą tai galėtų tapti 
slidinėjimo takas.  Lieporių parkas ypatingas tuo, kad jame yra dirbtinis vandens telkinys, kuris prižiūrimas 
dažniausiai tik vietos bendruomenės ir individualių iniciatyvų metu. Mūsų pasiūlymas atnaujinti šį vandens 
telkinį: išvalyti nuo šiukšlių, atnaujinti apaugusius krantus, kiek įmanoma išvalyti dugną ir pagilinti. Tvarkant 
vandens telkinį, iškasenas siūlome panaudoti kito objekto atnaujinimui – Lieporių parke esančio kalniuko 
formavimui, nes šalia kalniuko įrengus priėjimą ir apšvietimą žiemą turėsime vaikų pramogų traukos erdvę. 
Sveiki ir aktyvūs miesto žmonės tai yra tikslas, kuris leis mums pasiekti didesnių ir geresnių rezultatų. 
Prisidedant prie ugdymo įstaigų įveiklinimo, parke siūlome įrengti keletą lauko klasių parko atvirose erdvėse, 
kurios esant poreikiui transformuotųsi į amfiteatrą, organizuojant įvairius renginius, su sėdimomis vietomis. 



OLIMPINĖS MYLIOS, BĖGIMO, ĖJIMO TAKO 
ĮRENGIMAS (1,609 KM)

• Mūsų miesto buvusių ir būsimų olimpiečių įprasminimui, siūlome parke įrengti bėgimo, ėjimo taką, 
kuris žiemą galėtų tapti slidinėjimo trasa. 

• Dauguma takų parke yra tiesiog žmonių išmindyti takeliai. Tam, kad žmonės galėtų pasiekti įvairias 
parke esančias vietas (naują Saulėtekio sporto kompleksą, vaikų žaidimo aikštelę) ir išnaudotų visą 
erdvę, reikia sukurti naujų arba atnaujinti esamus pėsčiųjų takus.



OLIMPINĖS MYLIOS, BĖGIMO, 
ĖJIMO TAKO ĮRENGIMAS 
(1,609 KM) – PAŽYMĖTA 
RAUDONAI



VANDENS TELKINIO VALYMAS IR KALNO 
SUFORMAVIMAS

• Suformuoti švarius ir tvarkingus telkinio krantus bei kiek galima telkinį išvalant gilinti. Visas iškasenas 
po darbų formuoti ant šalia esančio kalno (plane pažymėtas violetine spalva). 

• Kalnas žiemą būtų vaikų traukos vieta.

• Suoliukai su stalais, piknikams, pasisėdėjimams būtų puikus laisvalaikis šeimoms tiek žiemą, tiek 
vasarą.



VANDENS TELKINIO VALYMAS 
IR KALNO SUFORMAVIMAS –
PARAŠYTA GELTONAI



ŽALIOS VEJOS SUTVARKYMAS

• Šioje zonoje galėtų būti išlyginta ir sutvarkyta vėja. 

• Vykdomos įvairios veiklos, futbolas, regbis, frisbee ir kitos žaidimų pramogos.



ŽALIOS VEJOS SUTVARKYMAS –
PARAŠYTA ŽALIAI



APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

• Apšvietimas iki kalniuko ir prie jo, kad vaikai žiemą galėtų saugiai mėgautis 
čiaužymų su rogutėmis, slidėmis.



2 LAUKO KLASIŲ ĮRENGIMAS

• Tam, kad parkas taptų švietimo ir mokslo įstaigų esančių šalia parko traukos vieta, siūlome įrengti dvi 
lauko klases. Tai būtų mediniai suolai. Šios lauko klasės vėliau galėtų būti naudojamos kaip sėdimos 
vietos renginiuose, o scenai pasitarnautų suformuota medinė pakyla (plane balta spalva).



APŠVIETIMO ĮRENGIMAS, 2 
LAUKO KLASIŲ ĮRENGIMAS –
PARAŠYTA JUODAI
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