
TERITORIJOS

MAŽEIKIAI



PAŽINTINIS TAKAS TIRKŠLIŲ MIŠKE 
(pradžia ir pabaiga Tirkšlių miestelyje)

TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Teritorija pamėgta ir lankoma ne tik Tirkšlių miestelio gyventojų, tačiau ir atvykstančių mažeikiškių. 

Miškas netoli Mažeikių miesto, todėl nuo seno gyventojų pamėgtas, kaip pasivaikščiojimo, ra-
maus laisvalaikio praleidimo vieta tiek žiemos, tiek vasaros sezono metu. Miško takai natūraliai 
išminti ir susiformavę į pasivaikščiojimo takus.
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TERITORIJOS LŪKESČIAI

Parengti esamų ir naujai suformuojamų takų  planavimo ir architektūrinius pasiūlymus, mažosios ar-
chitektūros pasiūlymus, traukos objektų sukūrimo ir jų įveiklinimo bei pritaikymo laisvalaikio pralei-
dimui pasiūlymus.

Suplanuoti nurodytos teritorijos kompleksinį architektūrinį sprendimą ir parengti šių sprendinių vizual-
izaciją, tinkamą tolimesniam architektūrinės idėjos vystymui ir projektavimui. Sprendiniai turi būti 
pritaikyti visų amžiaus grupių asmenims bei neįgaliesiems. 

Pageidautina numatyti atskirą zoną vaikų žaidimų miestelio sukūrimui.
Sukuriamo traukos centro idėjos ir detaliojo plano reglamentavimo ribose numatyti lauko sąlygoms 
pritaikytus sporto įrenginius, poilsio zonas, suoliukus, pavėsines, takus, aikšteles, prekybos zonas. 

Į teritoriją patenka Tirkšlių miestelio bendruomenės pamėgta dauba su stadionu ir estrada. Per ilgą 
laikotarpį buvo sukurta suoliukų, pavėsinių, kurie išdėstyti chaotiškai. Kompleksinio poilsio zonos, 
sporto zonos ar pasivaikščiojimo takų koncepcijos nėra.

TERITORIJOS PROBLEMATIKA



TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Teritorija patraukti, turinti gražų kraštovaizdį, reguliariai ir gausiai lankoma viso rajono gyventojų bei 
svečių. Puiki vieta laisvalaikio praleidimui – tiek aktyviam, tiek pasyviam.

Įgyvendinus ES projektą, įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas, kuris intensyviai naudojamas, tačiau yra 
trumpas ir neturi susijungimo su kitais dviračių takais.

Schemoje:
1 – Sporto, vaikų žaidimų, aktyvaus poilsio, paplūdimio zona
2 – Baidarių prieplauka
3 – Planuojamas įrengti pėsčiųjų-dviračių tiltas per Ventos upę
4 – Planuojama poilsiavietė pietiniame Ventos krante

VENTOS UPĖS SLĖNIO 
SUTVARKYMAS 
MAŽEIKIŲ MIESTE
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TERITORIJOS PROBLEMATIKA

TERITORIJOS LŪKESČIAI

Ventos slėnis, kuriuo keliauti pageidauja dviratininkai, yra žymiai didesnis nei šiuo metu įrengtas dvi-
račių takas. Esami traukos centrai (poilsiavietė, maudykla, baidarių prieplauka, sporto aikštynas ir 
vaikų žaidimų aikštelė) sukoncentruoti vienoje vietoje. Teritorija patenka į Natūra 2000 zonos teritori-
ją. Nėra esamo dviračių tako tęstinumo, jungčių su kitais esamais dviračių takais.

Parengti naujai formuojamų pėsčiųjų - dviračių takų  ir šalia jų esančių  traukos centrų  ar-
chitektūrinius pasiūlymus, mažosios architektūros, traukos objektų sukūrimo ir jų įveiklinimo bei 
pritaikymo laisvalaikio praleidimui pasiūlymus, parengti jų vizualizaciją, tinkamą tolimesniam 
architektūrinės idėjos vystymui ir projektavimui. 

Sprendiniai turi būti pritaikyti žmonėms su negalia, visų amžiaus grupių asmenims. Pageidau-
tina prie esamo paplūdimio numatyti vaikų žaidimų aikštelės plėtrą bei transporto stovėjimo 
aikštelę, tinkamą kemperių stovėjimui, su sanitariniu mazgu.

Sukuriamų naujų  traukos centrų idėjos ribose numatyti pėsčiųjų-dviračių taką nuo  planuojamo 
įrengti pėsčiųjų tilto per Ventą pietinio kranto iki Daubarių piliakalnio ir nuo šiaurinio kranto iki 
„Geležinio“ geležinkelio tilto (neveikiančio)  Kurmaičiuose.



TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Teritorija sankryžoje dviejų kelių, vedančių į Mažeikių senamiestį ir miegamąjį mikrorajoną. 

Orientacinis teritorijos plotas 85 tūkst. kv.m. 

Teritorija praktiškai sutampa su Mažeikių miesto riba.

POILSIO PARKO  
GYVŪNĖLIŲ AUGINTOJAMS ĮRENGIMAS 
MAŽEIKIŲ MIESTE TARP ŽEMAITIJOS 
IR VIEKŠNIŲ GATVIŲ
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TERITORIJOS PROBLEMATIKA

TERITORIJOS LŪKESČIAI

Teritorija netoli Mažeikių miegamojo rajono ir senamiesčio, tačiau apaugusi krūmokšniais, žole ir esa-
moje situacijoje  nepritaikyta aktyviam ar pasyviam poilsiui, laisvalaikio leidimui.

Suplanuoti nurodytos teritorijos kompleksinį architektūrinį sprendimą ir parengti šių sprendinių 
vizualizaciją, tinkamą tolimesniam architektūrinės idėjos vystymui ir projektavimui. Sprendiniai 
turi būti pritaikyti žmonėms  negalia, visų amžiaus grupių asmenims.

Pageidautina numatyti atskirą zoną šunų žaidimų miestelio sukūrimui, galimai numatant sukurti  
ir dirbtinį vandens telkinį ant pratekančio upelio.

Kuriamo gyvūnų augintojų traukos centro idėjos ribose numatyti poilsio,  prekybos zonas, suoli-
ukus, pavėsines, takus, transporto stovėjimo aikšteles.

Pageidautina numatyti gyvūnėlių kapinaites ir gyvūnėlių kolumbariumą.

Parko teritorijos patogiam lankymui būtina numatyti transporto stovėjimo aikšteles, sanitarinį 
mazgą bei dviračių taką iki artimiausio esamo dviračių tako Mažeikių mieste.



TERITORIJA IR ESAMA SITUACIJA

Teritorija tarp Viekšnių miestelio ir pažintinio Mangusto tako tinkama pėsčiųjų-dviračių tako 
įrengimui. 

Teritoriją iš šiaurinės pusės riboja Ventos ir Virvytės upės. 
Patenka į Ventos regioninio parko ir Natūra 2000 teritorijas. 

Schemoje :
1 - Viekšnių malūno užtvanka;
2 - Viekšnių pėsčiųjų tiltas per Ventą;
3 - Pažintinis Mangusto takas;
4 – Pėsčiųjų tiltas per Virvytę;
5 - Poilsiavietė prie Virvytės upės.

PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO, JUNGIANČIO 
VIEKŠNIŲ VANDENS MALŪNĄ  SU 
POILSIAVIETE PRIE VIRVYTĖS, ĮRENGIMAS; 
TILTO REKONSTRUKCIJA 
IR POILSIAVIETĖS PLĖTRA
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TERITORIJOS PROBLEMATIKA

TERITORIJOS LŪKESČIAI

Šiuos objektus jungianti teritorija eina per Ventos regioninio parko ir  patenka į Natūra 2000 teritorijas. 
Daugelis natūraliai susiformavusių takų nesudaro vientiso tako, kuris apjungtų Viekšnių vandens 
malūną, esamą Mangusto taką su kitoje Virvytės pusėje esančia poilsiaviete. 

Pėsčiųjų tiltas per Virvytę, metalinis,  nepritaikytas asmenims su negalia bei eksploatavimui žiemos 
laikotarpiu (dėl didelio metalinių konstrukcijų slidumo žiemos metu).

Įrengus pėsčiųjų-dviračių taką, Viekšnių miestelio gyventojams ir svečiams atsiveria galimybė 
ekologišku transportu pasiekti poilsiavietę prie Virvytės upės, aplankyti pažintinį Mangusto taką. 
Suplanuoti dviračių taką nuo Viekšnių vandens malūno iki poilsiavietės prie Virvytės upės. 

Prie poilsiavietės ir pažintinio Mangusto tako numatyti poilsio,  prekybos zonas, suoliukus, 
pavėsines, takus, transporto stovėjimo aikšteles. 

Parengti šių sprendinių vizualizaciją, tinkamą tolimesniam architektūrinės idėjos vystymui ir pro-
jektavimui. Sprendiniai turi būti pritaikyti žmonėms su negalia, visų amžiaus grupių asmenims. 
Pageidautina numatyti tilto per Virvytę rekonstrukciją, pritaikant judėjimo negalią turinčių as-
menų poreikiams bei poilsio zonos išplėtimą pritaikant aktyviam poilsiui ir turizmui.




