Projektas
TERITORIJOS PILAITĖS SENIŪNIJOJE,
ESANČIOS TARP M. JANKAUS G. IR I. SIMONAITYTĖS G.
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
1. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ
1.1. Projektuojama 0,6 ha teritorija tarp M.Jankaus ir I. Simonaitytės gatvių Pilaitės seniūnijoje (toliau
– Pilaitės skveras).
1.2. Pilaitės skveras projektuojamas valstybiniame kitos žemės naudojimo paskirties sklype - bendro
naudojimo teritorijoje.
2. DARBO TIKSLAS
Parengti Pilaitės skvero įrengimo projektinius pasiūlymus.
3. DARBO PROGRAMA
3.1. Atlikti teritorijos esamos padėties vertinimą, nustatyti želdyno funkcinius, estetinius, socialinius
prioritetus ir pateikti pasiūlymus dėl teritorijos zonavimo pagal numatomų veiklų joje pobūdį;
3.2. Pateikti rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo
kiek įmanoma išsaugoti esamus želdinius;
3.3. Suprojektuoti:
3.3.1. Pėsčiųjų takus;
3.3.2. Taką, tinkamą mažamečiams mokytis važiuoti dviračiu. Šis takas gali būti integruotas su pėsčiųjų
taku;
3.3.3. Vaikų žaidimų aikštelę (-es) (lieta arba atsijų danga) su įrenginiais įvairaus amžiaus vaikams,
aptverta (-os) apsaugine gyvatvore ar tvorele su vartais;
3.3.4. Ramaus poilsio aikšteles (vejos, trinkelių ar kita danga) su ir be įrenginių;
3.3.5. Suolus poilsio, sporto bei vaikų žaidimų aikštelėse ir/ar jų aplinkoje, greta pėsčiųjų takų;
3.3.6. Bendruomenės daržą ar gėlyną, pritaikytą vaikų edukacijai;
3.3.7. Geriamojo vandens ir vandens, skirto laistyti bendruomenės daržą, čiaupą (-ai);
3.3.8. Daugiafunkcinę krepšinio, tinklinio ir teniso aikštelę su įranga, lieta danga, aptvertą tvora (aukštis
– bent 2,1 m) su apsauginiu tinklu;
3.3.9. Mini futbolo aikštelę su įranga, dirbtinės žolės danga, aptvertą tvora (aukštis – bent 2,1 m) su
apsauginiu tinklu;
3.3.10. Erdvę bendruomenės šventėms.
3.3.11. Želdinius ir gėlynus, numatyti vietą Kalėdų eglei, sodinamai greta bendruomenės šventėms
skirtos erdvės;
3.3.12. Elektros jungtį, skirtą prisijungti įrenginiams, naudojamiems vietos bendruomenės švenčių metu;
3.3.13. Bent du įėjimus į skverą su skulptūriškais vartais, įkūnijančiais skvero identitetą;
3.3.14. Refleksologinį taką su turėklais;
3.3.15. Informacinę lentą;
4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI:
4.1. Projektuojant sporto aikšteles išlaikyti bent 25 m atstumą tarp aikštelių ir gyvenamųjų namų langų,
užsodinant šią erdvė triukšmą mažinančiais augalais;
4.2. Kiek įmanoma išsaugoti esamus želdinius ir želdynus;
4.3. Vaikų žaidimų aikštelę projektuoti ne mažesnę nei esama.
4.4. Projektuojamus ir aikštę juosiančius pėsčiųjų bei dviračių takus integruoti į Pilaitės kvartalo
šiaurinės dalies infrastruktūrą.

