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Anotacija
Marijampolės mieste baigiamas įgyvendinti kompleksinis miesto centro viešųjų erdvių tvarkymo projektas.
Rekonstruota J. Basanavičiaus aikštė, senamiestis, Vytauto ir Poezijos parkai, istorinė Kauno gatvė (buvęs Varšuvos
traktas) su Rygiškių Jono gimnazijos bei Rygiškių Jono parko teritorijomis. Tvarkant centrinę miesto dalį sukurta
viešųjų erdvių sistema modernizuojant ir revitalizuojant atskiras jos dalis ir išlaikant kiekvienos dalies savitas
funkcines, morfologines savybes ir semantinį turinį. Straipsnio tikslas – įvertinti rekonstruotas Marijampolės miesto
centro viešąsias erdves darnaus vystymosi dimensijų kontekste. Vertinant rekonstruotų Marijampolės miesto centro
viešųjų erdvių sistemą ir jos atskirus elementus, atlikta literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas, naudoti
daugiakriterinio vertinimo ir fraktalinės analizės metodai. Viešųjų erdvių sistema įvertinta pagal suformuluotus viešųjų
erdvių darnumo kriterijus (ekologiškumas, išskirtinumas, apribojimas, pasiekiamumas, socialinė integracija,
adaptyvumas, įtrauktis / kompleksiškumas, biologinė įvairovė, centriškumas, saulėkaita ir pavėsis); nustatyti viešųjų
erdvių sistemos ir kai kurių jos dalių fraktaliniai indeksai ir atlikta jų lyginamoji analizė.
Reikšminiai žodžiai: viešosios erdvės, Marijampolė, darnus vystymasis, fraktalinė analizė.
Abstract
Reconstruction project of Marijampolė center public spaces is almost complete. There are reconstructed
J. Basanavičius Square, Old Town, Vytautas Park, Poezija Park, historical Kaunas Street (former Warsaw tract), areas
of Rygiškiai Jonas Gymnasium and Rygiškiai Jonas Park. In order to regenerate town central part there is created
system of public spaces modernizing and revitalizing its separate parts and maintaining their distinctive functional,
morphological features and semantic content. The aim of the article is to evaluate reconstructed Marijampolė center
public spaces in the context of dimensions of sustainable development. Assessing reconstructed Marijampolė public
spaces system and its individual elements, the analysis of literature sources and generalization is performed, methods of
multi-criteria and fractal analysis are used. System of public spaces is evaluated according to the proposed criteria of
sustainability of public spaces (ecological balance, character and distinctiveness, definition and enclosure, connectivity
and accessibility, social integration, adaptability, inclusiveness/multifunctionality, biodiversity, central places, sunny
places and shadow); fractal indexes of public places system and its individual elements are established and compared.
Key words: public spaces, Marijampolė, sustainable development, fractal analysis

Įvadas
Miesto žaliosios erdvės teikia socialinę, ekonominę, kultūrinę ir psichologinę naudą miesto
gyventojams ir lankytojams (Atiqul Haq, 2011). Želdynai didina miesto aplinkos psichologinį
priimtinumą, yra svarbūs miesto identiteto formantai vietiniame, miesto ir aukštesniuose
lygmenyse, atlieka urboekologines funkcijas, gali būti svarbūs socialiai aktyvių miesto erdvių tinklo
elementai (Lynch, 1960; Zaleckis, 2005; Kamičaitytė-Virbašienė et al, 2014). Želdynų buvimas taip
pat veikia artimos aplinkos žemės sklypų kainas ir užstatymo intensyvumą (žaliosios erdvės
padidina nekilnojamojo turto vertę ir finansinę grąžą nuo 5 iki 15 proc.) (Halleux, 2005; Atiqul
Haq, 2011).
Viešosios erdvės – tai gatvės kultūros erdvės (vienas iš esminių miesto gyvenimo požymių
pagal L. Mumford (Mumford 1960, 1968). Joms priskiriamos neintensyvaus transporto gatvės
senamiestyje, pėsčiųjų gatvės, aikštės, skverai, žaliųjų teritorijų dalys arti užstatymo, kai jas kerta į
traukos centrus aiškiai orientuoti takai, pėsčiųjų zonos greta svarbių gatvių, kuriose formuojasi
multifunkcis koridorius, artimas Naujojo urbanizmo koridorių modeliams (American... 2006),
savaime besiformuojančios viešosios erdvės greta prekybos centrų ir kt.
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Tokiu būdu intensyviai lankomus ir rekreaciniams tikslams naudojamus želdynus taip pat
galima vadinti viešosiomis erdvėmis. Kaip teigia P. Juškevičius ir kt. (2009), tvarus miestas turėtų
būti kompaktiškas, funkciškai ir socialiai integruotas, turėti kokybišką viešųjų erdvių ir želdynų
sistemą, efektyvų viešąjį transportą, darnią gyvenamąją aplinką, tausoti gamtos išteklius ir t. t.
Darnaus vystymosi požiūriu atvirų (neužstatytų) erdvių išsaugojimas ir naujų kūrimas bei laidžių
viešųjų ir pusiau viešųjų erdvių sistemos formavimas miestuose yra vieni iš pagrindinių urbanistinių
struktūrų darnaus vystymo(si) principų (Bučas, 2008, 2009; Haas, 2012; Communication towards...,
2004; Communication on Thematic Strategy..., 2006; Europos urbanistikos..., 1993; Aalborgo...,
1994; Guiding Principles..., 2000; Leipcigo..., 2007; Nacionalinė darnaus..., 2009). Tai įrodo ir
naujai rengiamų miestų bendrųjų planų sprendiniai. Rengiant Milano bendrąjį planą (2011) miestas
nagrinėjamas / formuojamas kaip miesto viešoji struktūra (urban voids) – viešųjų erdvių paternas /
struktūra, į kurią įeina ir želdynų sistema, ir urbanistinis audinys (solids); Londono bendrajame
plane (2011) kuriamos atvirųjų erdvių strategijos, Paryžiaus bendrajame plane pagrindinis dėmesys
skiriamas „rudojo lauko“ urbanizacijai ir žaliųjų viešųjų erdvių kūrimui / renovacijai (2014) ir kt.
Rengiamuose miestų centrų regeneracijos projektuose taip pat didelis dėmesys skiriamas
viešosioms erdvėms, kurios skatina ir atspindi istorinių miesto dalių kultūrinį, socialinį ir
ekonominį gyvybingumą ir formuoja miesto identitetą (Gražulevičiūtė-Vileniškė et al., 2013). S.
Čereškevičiaus (2013) teigimu, vystant miestus, ypač istorinius, prioritetą būtina teikti kokybiškų
miesto viešųjų erdvių sistemos kūrimui. Kokybiška infrastruktūra ir patrauklios viešosios erdvės
kuria teigiamą miesto įvaizdį, lemia jo patrauklumą ir gyvybingumą, kas padeda pritraukti privačias
investicijas ir naujus aukštesnio socialinio sluoksnio gyventojus (Rogers et al., 2006; Cadell et al.,
2008). Be to, viešųjų erdvių kokybės gerinimas yra ypač svarbus miestų ir jų bendruomenių ateičiai
(Stauskis et al., 2011). Apibendrinant galima teigti, kad vystant viešųjų erdvių sistemą yra teigiamai
veikiami visi miesto darnaus vystymosi aspektai: ekologinis, socialinis, kultūrinis, estetinis ir
ekonominis.
Viena iš miestų darnaus vystymosi formų – atnaujintas miestas (Juškevičius et al., 2007).
Atnaujinimas – tai techninis ir funkcinis miesto struktūros, sistemų, pastatų ir erdvių kokybinis
pertvarkymas, kuriam apibūdinti tinka konversijos, revitalizacijos, regeneracijos, reutilizacijos ir kt.
sąvokos. Viešosios erdvės, želdynai ir žemės ūkio teritorijos yra laikomos svarbiu miesto
patrauklumo elementu. Visos pastangos skiriamos vieninteliam tikslui – didinti miesto patrauklumą
ir taip stabdyti išcentrinę gyventojų ir darbo vietų lokaliąją migraciją, grąžinti gyventojus į miesto
centrą ir žemesnio rango mišrių funkcijų centrus ir teritorijas. Marijampolės miestas būtent ir
pasirinko pastarąją darnaus miesto vystymosi kryptį. Mieste baigiamas įgyvendinti kompleksinis
miesto centro viešųjų erdvių tvarkymo projektas. Rekonstruota J. Basanavičiaus aikštė, senamiestis,
Vytauto ir Poezijos parkai, istorinė Kauno gatvė (buvęs Varšuvos traktas) su Rygiškių Jono
gimnazijos bei Rygiškių Jono parko teritorijomis. Kaip teigia projekto autoriai (Marcinkevičienė et
al., 2013), tvarkant centrinę miesto dalį buvo siekta sukurti viešųjų erdvių sistemą modernizuojant ir
revitalizuojant atskiras jos dalis ir išlaikant kiekvienos dalies savitą charakterį, nuotaiką ir turinį.
Straipsnio tikslas – įvertinti rekonstruotas Marijampolės miesto centro viešąsias erdves
darnaus vystymosi dimensijų kontekste.
Tyrimų metodai
Vertinant rekonstruotų Marijampolės miesto centro viešųjų erdvių sistemą ir jos atskirus
elementus, atlikta literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas, naudoti daugiakriterinio vertinimo ir
fraktalinės analizės metodai.
Želdyno, kaip nuolat besikeičiančios sistemos, atsinaujinimo ir evoliucionavimo potencialą
atskleidžia apibendrinti jo posistemių – substruktūrų potencialų įvertinimo rezultatai. Tam tikslui
gali būti naudojamas fraktalinės analizės metodas, kuris atskleidžia ne tik vertinamos struktūros
formos savybes, bet ir jos funkcines galimybes. Potencialas suprantamas kaip metafunkcinės
152
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2015

http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html

J. Kamičaitytė-Virbašienė, J. Vitkuvienė / Miestų želdynų formavimas 2015 1(12) 151–167

želdyno galimybės, kurias parodo želdyną formuojančių želdinių erdvinių struktūrų (masyvų,
grupių, eilių, pavienių medžių ar krūmų) ir takų, aikštelių (pagrindinių žmonių judėjimo ir
susitelkimo vietų) fraktaliniai indeksai. Fraktalinė analizė remiasi erdvinio determinizmo idėjomis.
Ja nustatomas struktūros fraktalinis indeksas yra jos didesnio ar mažesnio kompleksiškumo, o tuo
pačiu metu ir funkcinių galimybių atspindys. Pavyzdžiui: didesnis žaliosios struktūros indeksas
rodo, kad lyginant su mažesnio indekso teritorijomis, ji yra tolygiau pasklidusi po tiriamą teritoriją,
stipriau reiškiasi įvairiuose masteliuose – t. y. būtų galima teigti, kad teritorijoje pasitaikantys
įvairesnio dydžio žali plotai, bendras žalių plotų perimetras yra sudėtingesnės konfigūracijos ir kt.
Takų ir aikštelių fraktalinis indeksas gali būti siejamas su rekreacinės infrastruktūros optimalumu,
reikšmingesniu želdynų kaip viešųjų erdvių vaidmeniu ir kt. Plotų dydžių įvairovė rodo įvairesnes
funkcines galimybes. Sudėtingesnis žaliųjų plotų perimetras, ekotonų metodo požiūriu, rodo didesnį
ekologinį potencialą ir kt.
Fraktalas yra sudėtinis geometrinis darinys, kurio atskiri fragmentai yra panašūs arba identiški
visumai arba kitiems fragmentams. Pagrindinė fraktalų bendra savybė yra panašumas į save, t. y.
išdidinta maža geometrinės struktūros dalis atrodo identiška didesnei daliai. Fraktalai dažniausiai
sutinkami gamtinėje aplinkoje. Pagrindinės fraktalo savybės: nereguliarumas, savipanašumas,
porėtumas ir multimasteliškumas. Kiek ir kaip fraktalas užpildo jam skirtą erdvę įvairiuose
masteliuose nusako fraktalinis indeksas – D. Vertinant viešųjų erdvių sistemos ir atskirų želdynų
potencialą ir atliekant teritorijų fraktalinę analizę buvo naudojamas box counting metodas. Jo esmė:
nagrinėjama struktūra dengiama skirtingo dydžio tinklu ir skaičiuojamas užpildytų bei neužpildytų
tinklo kvadratėlių skaičius skirtinguose masteliuose. Tokiu būdu gaunamas fraktalinis indeksas
dažniausiai naudojamas urbanistinių struktūrų klasifikacijai ir modeliavimui (Frankhauser, 2004),
tačiau, naudojantis logine analogija su ne urbanistinėse struktūrose atliekamų tyrimų rezultatais ir
pasirenkant tam tikrą eksponentinį tinklelio keitimo dydį, galima fraktalinį indeksą naudoti ir
kokybiniam miestą formuojančių struktūrų (pvz., viešųjų erdvių, želdynų) vertinimui. Tai patvirtina
fraktalinio indekso naudojimas kokybinei struktūrų analizei medicinoje, matomo vaizdo
patrauklumui, gatvių tinklo kompleksiškumui, urbanizuotos aplinkos ekologiniam optimalumui
vertinti ir kt. (Sullivan et al., 2008, Hagerhall et al., 2004, Yongmei et al., 2004, Haowei et al.,
2011).
Taigi iš esmės galima teigti, kad fraktalinis indeksas ne tik atskleidžia vertinamos struktūros
formos savybes, bet ir jos funkcines galimybes, arba kitaip tariant potencialą. Šis potencialas gali
būti išnaudojamas pilnai, dalinai arba visai nepanaudojamas. Fraktalų savybių raiška objekte rodo
jo, kaip organizmo arba kompleksiškos dinaminės sistemos, gyvybingumą, kompleksiškumo ir
įvairovės laipsnį, multifunkciškumą, prisitaikymo ir evoliucionavimo galimybes, talpumą – esamos
erdvinės struktūros galimybę integruoti įvairias funkcijas ir panaudas, nekeičiant savo formos.
Tyrimų rezultatai
1. Marijampolės miesto istorinė raida, centro erdvių revitalizacijos poreikis ir
rezultatai
Gyvenvietės įkūrimo ir ankstyvosios raidos aplinkybes dabartinės Marijampolės teritorijoje
iki šiol gaubia paslaptys. Anuomet tai buvo miškingas, sunkiai pasiekiamas kraštas, kurio istorija
siejama su jotvingių gentimi. Vokiečių tyrinėtojų net vadinta didžiąja dykra, Užnemunė nebuvo
pastoviau apgyventa iki pat XVI a., nors šiuo atveju abejonių kelia gana gausiai šiuose kraštuose
sutinkami archajiški toponimai (Matulevičius, 1989). Neatsitiktinai Šešupės pakrantėse iki šiol yra
išlikę Marijampolės, Kumelionių ir nemažai kitų piliakalnių. Kolonistai į Užnemunę intensyviau
pradėjo kraustytis po Žalgirio mūšio, o ypač šie procesai suaktyvėjo XVI a. pradėjus vykdyti
Valakų reformą, taip pat 1655 m., prasidėjus rusų invazijai į Lietuvą, kadangi čia traukė miškuose
prieglobsčio ieškantys karo pabėgėliai (Miškinis, 1999; Marijampolė..., 2014).
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Netyla ginčai ir dėl pirmojo gyvenvietės pavadinimo bei tikslios įsikūrimo datos. Didžioji
dalis tyrinėtojų (A. Miškinis, D. Viliūnas) laikosi istoriko, kraštotyrininko J. Totoraičio iškeltos
teorijos apie 1667 m. čia paminėtą Pašešupio kaimą, priklausiusį Prienų seniūnijai, tačiau esama ir
kitokių nuomonių. Pavyzdžiui, istorikas R. Urbonavičius ir kai kurie kiti autoriai dėl įvairių
priežasčių savo darbuose teigia, kad pirmiausiai čia įsikūrė Stara Buda kaimas. Pirmąkart toks
vietovardis aptinkamas 1738 m. Prienų seniūnijos inventoriaus sąrašuose (Urbonavičius, 2014).
Įdomu tai, kad 1732–1739 m. laikotarpiu dokumentuose kaimas vadinamas Starapole. Šio
pavadinimo kilmė taip pat nėra iki galo aiški ir iki šiol kelia diskusijas istorikų tarpe. Gyvenvietės
užuomazga kūrėsi dešiniajame Šešupės krante tarp Jevonio upelio ir Girštupio (jis tekėjo per
dabartinės Rygiškių Jono gimnazijos teritoriją). Šiuo metu miesto centre jau neįmanoma atsekti
senojo kaimo pėdsakų: nusausintos šioje vietoje buvusios pelkės, keitėsi Šešupės vaga.
Dabartinės Marijampolės istorija labai glaudžiai susijusi su Prienų seniūnu M. Butleriu, kuris
1717–1718 m. netoliese pastatydina Kvietiškio dvaro sodybą (jos pavadinimas rašytiniuose
šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1734 m.) (Miškinis, 1999), netrukus kaime atsiranda ir medinė
koplyčia. Literatūroje sutinkamos skirtingos Marijampolės vardo pirmojo paminėjimo datos.
Anksčiausia iš jų – 1750 m. (Miškinis, 1999; Urbonavičius, 2014), laikomi miesto įkūrimo metais,
remiantis informacija, kad tuomet P. Butlerienė skiria žemės marijonų brolijai, o prie koplyčios
apsigyvena vienuolis marijonas, taip duodamas pradžią vienuolynui. Vienuolynui žemė skirta
trikampio formos lauke, kurį vakarų pusėje ribojo Šešupė, rytuose – Jevonio upelis su užtvanka ir
tvenkiniu, o pietuose link Šešupės ėjęs kelias. Tai buvo ženklus stimulas gyvenvietės vystymuisi ir
Starapolės kaimas palaipsniui virto miesteliu, kuriam buvo būdinga savaiminė urbanistinė struktūra
su charakteringa trikampe turgaus aikšte (Miškinis, 1999). 1752 m. pastatytas pirmasis vienuolyno
pastatas su bažnyčia. Kompleksas gana greitai plėtėsi įgaudamas vis didesnę reikšmę mieste, tad
vienuolyno fundacijos akte, 1758 m. pasirašytame seniūnės, pirmą kartą oficialiai minimas
Marijampolės vardas. Senoji Marijampolė susidėjo iš dviejų pagrindinių dalių, išsidėsčiusių abipus
Jevonio upelio – kaimo su koplyčia ir vienuolyno komplekso (Miškinis, 1999).
Iš Marijampolės miesto ankstyvosios raidos schemų, sudarytų A. Miškinio (Miškinis, 1999),
matoma, kad dabartinė didžiausio miesto parko – Poezijos parko teritorija jau tuomet buvo atiduota
vienuolyno reikmėms ir ilgai išliko tokios paskirties. 1785 m. Marijampolei suteikiama prekymečių
privilegija, kuri įteisino miestelyje prekybą bei kartu ir pirmąsias viešąsias erdves. 1791 m.
pastatytas mūrinis vienuolynas (Miškinis, 1999), o 1792 m. dvaras ir kaimas susijungė, jam buvo
suteiktos Magdeburgo teisės ir herbas (Marijampolė..., 2014).
Miestas daug kartų degė (1765 m., 1815 m., 1868 m., 1894 m.), o po kiekvieno gaisro buvo
atstatomas šiek tiek keičiant urbanistinę struktūrą, jame daugėjo mūrinių pastatų. Taip savaiminis
gyvenvietės planas XVIII a. vid. rekonstruotas pagal tuomet LDK plačiai naudotą stačiakampio
gotikinio plano schemą. Miesto augimą ypač paskatino 1820 m. per miestą pradėtas tiesti
Peterburgo – Varšuvos plentas, todėl po 1868 m. gaisro miestas atstatomas pagal taisyklingą
stačiakampį planą, kuriame numatytos net dvi stačiakampės turgaus aikštės. 1824 m. ant tilto per
Jevonio upelį stovėjo pirmieji apšvietimo žibintai (Miškinis, 1999), tai rodo, kad miesto viešųjų
erdvių infrastruktūra jau buvo pradėjusi formuotis, tačiau sunku ką nors tiksliau pasakyti apie
miesto želdynus. XIX a. antro – trečio dešimtmečio kartografinėje medžiagoje gana aiškiai galima
išskirti miesto teritorijoje esančias vienuolyno valdas su daržu ir sodu (1 pav.).
Dokumentuose minima, kad 1875-1890 m. pastatyta dviaukštė gimnazija, sukurtas
geometriškai išplanuotas ir taisyklingai apželdintas Marijampolės miesto parkas (Miškinis, 1999).
Po 1863 m. sukilimo Lietuvoje panaikinti visi vienuolynai išskyrus Marijampolės, į kurį buvo
suvežta apie 30 vienuolių, bet atimta vienuolyno žemė (Miškinis, 1999). XIX a. pab. Marijampolė
tapo svarbiausiu draudžiamos spaudos transportavimo centru, o vėliau ir tautinio judėjimo lopšiu.
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1 pav. XIX a. antrojo – trečiojo dešimtmečių miesto šiaurinės dalies planas (Miškinis, 1999)
Fig. 1. The plan of the northern part of the city in the second - third decades of 19th century

XIX a. pabaigos Marijampolės viešosioms erdvėms galima priskirti turgaus aikštes (jų buvo
susidariusios jau trys), kurios, kaip ir pagrindinės gatvės, „buvo grįstos, per jose įrengtus vandens
nutekėjimo kanalus buvo permesti mediniai tilteliai“, kas rodo, kad viešųjų erdvių patogumui ir
vaizdui jau tuomet buvo skiriamas nemažas dėmesys. Tačiau 1915–1918 m. nuotraukose ir
atvirukuose matoma, kad miestas nebuvo itin žalias, šiek tiek daugiau apželdinta tik Bažnyčios
gatvė, vienuolynas bei bažnyčia, Šešupės pakrantė (Miškinis, 1999). Verta paminėti, kad dabartinio
Poezijos parko vieta, Jevonio ir Šešupės santakoje jau tuomet miesto siluete išsiskyrė savo natūralia
žaluma (2 pav.).

a

b

2 pav. XX a. pradžios Marijampolė: a) Jevonio ištakos į Šešupę. Apie 1926 m. (Z. Tezbos nuotrauka); b) Marijampolės
centras (nuotraukos iš http://www.miestai.net)
Fig. 2. Marijampolė in the beginning of the 20th century: a) Jevonis origins to Šešupė. About 1926 (photo by Z. Tezba);
b) the center of Marijampolė (photos from http://www.miestai.net)

Po 1918 m. Marijampolė pradeda labai sparčiai augti, 1924 m. parengiamas miesto plėtros
projektas, kuriame miesto plotas padidėja apie du kartus. 1928 m. pradėta tvarkyti tuometinė
J. Basanavičiaus aikštė ir kai kurios gatvės. 1932 m. aikštės rytinėje dalyje įrengtas skveras,
pastatyta savivaldybė, autobusų stotis. 1935–1937 m. sutvarkyta didžioji miesto centro dalis,
nugriauti menkaverčiai pastatai, sodinami želdiniai (Miškinis, 1999). Mėgstama marijampoliečių
a
b
laisvalaikio vieta tapo Vytauto parkas (3 pav.).
)

)
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a

b

3 pav. XX a. pradžios Marijampolės viešosios erdvės: a) Vytauto parkas; b) skveras centrinėje Marijampolės aikštėje
(nuotraukos iš http://www.miestai.net)
Fig. 3. Marijampolė public spaces in the beginning of the 20th century: a) Vytautas Park; b) the central square of
Marijampolė (photos from http://www.miestai.net)

Antrojo Pasaulinio karo metais smarkiai sugriauta Marijampolė 1955 m. pervadinta Kapsuku
(LKP lyderio Vinco Kapsuko garbei), nes senasis pavadinimas dėl religinės prasmės buvo
nesuderinamas su naująja ideologija. Miestas gerokai išaugo ir įgavo industrinių bruožų
(Marijampolė..., 2014). Pokario miesto urbanistinė raida gana prieštaringa, nes daliai projektinių
pasiūlymų nepasiteisinus, senamiestis buvo nuolat
pertvarkomas. Pirmasis generalinis planas b
a
)
parengtas 1958 – 1961 m., jame numatant reikšmingus
urbanistinės struktūros pakeitimus, o ypač
)
daug pastatų sunaikinta vykdant rekonstrukciją 1970 m., dėl ko istorinis miesto centras iš dalies
prarado savo architektūrinį savitumą (Miškinis, 1999). Greta aikštės pastatyta universalinė
parduotuvė, aukštas viešbučio tūris, daug kitų, naujos paskirties pastatų. Miesto vaizdas įgavo
standartinių industrinio modernistinio miesto bruožų, pasikeitė jo mastelis. Pertvarkant miestą,
pagal to laikmečio normas buvo kanalizuotas ir po gruntu nuvestas Jevonio upelis (4 pav.), kurio
vaga atidengta kuriant Poezijos parką.

a

b

4 pav. Jevonio upelis XX a. Marijampolėje: a) tokiais vamzdžiais miesto centrą kerta kanalizuotas upelis;
b) Poezijos parkas su sureguliuotu Jevonio upeliu iki rekonstrukcijos (nuotraukos iš http://www.miestai.net)
Fig. 4. Jevonis creek in Marijampolė in the 20th century. a) the stream channeled in pipes in the city center;
b) Poezija Park with Jevonis creek before the reconstruction (photos from http://www.miestai.net)

Poezijos parkas (plotas – 4,36 hektaro) suplanuotas ir įrengtas 1987 m. miesto centre, Jevonio
ir Šešupės santakoje. Jame buvo pastatyta skulptūra „Šešupė“, sukurti meniški tilteliai ir suoleliai
bei fontanai, pasodintas draugystės ąžuolas. Parke auga apie 100 įvairių veislių sumedėjusių augalų.
Ši teritorija greitai tapo populiaria miestiečių poilsio vieta.
Po 1990 m. būta daug profesionalų diskusijų apie galimas Marijampolės (miestas vardą
atgavo 1988 m.) urbanistinės raidos galimybes ir kryptis (Miškinis, 1999), tačiau rimčiausi
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centrinės dalies pokyčiai realizuoti 2008 m. pradėjus įgyvendinti Marijampolės kompleksinės
plėtros investicinę programą, kurios pagrindinis uždavinys buvo kompleksiškai sutvarkyti
Marijampolės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos
patrauklumą (Marijampolės..., 2014).
Projekto išskirtinė savybė – jo kompleksiškumas ir intensyvumas, kuris leido per labai trumpą
laiką iš esmės pertvarkyti miesto viešųjų erdvių sistemą. Projekto metu buvo tvarkoma visa centrinė
miesto dalis – tai J. Basanavičiaus aikštė su prieigomis, Poezijos, Rygiškių Jono, Vytauto Didžiojo
parkai, centrinės miesto dalies, „senamiesčio“ gatvės, skverai, viešosios erdvės (5 pav.). Taip pat
numatyta sutvarkyti ir pritaikyti gyventojų bei verslo reikmėms teritoriją šalia buvusio karinio
miestelio (Marijampolės..., 2014).

5 pav. Marijampolės viešųjų erdvių kompleksinio tvarkymo ir funkcinių ryšių schemos (Marijampolės...2014)
Fig. 5. The schemes of integrated management of public spaces and functional communication of Marijampolė

Miesto viešųjų erdvių prioritetu pasirinktas pėsčiųjų ir dviračių srautų optimizavimas,
vientisos šių trasų sistemos kūrimas, vizualinės viešųjų erdvių kokybės gerinimas (6 pav.).

6 pav. Marijampolės centro tvarkymo siūlymai (Marijampolės..., 2014) ir rezultatas
(J. Kamičaitytės-Virbašienės nuotrauka)
Fig. 6. The proposals and result of Marijampolė center management (photo by J. Kamičaitytė-Virbašienė)

Pirmuoju etapu sutvarkyta centrinė Marijampolės J. Basanavičiaus aikštė. Buvo atlikta
nemažai darbų (pakeista visa aikštės danga, nutiesti nauji apšvietimo tinklai, renovuoti po aikšte
esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengti lietaus vandens rinktuvai, įrengtas požeminis
viešasis tualetas, įrengta scenos pakyla, fontanas, pakeisti visi želdiniai), suformavusių visiškai
naują tiek estetinę, tiek funkcinę erdvės kokybę (Baniulaitienė, 2011). Aikštę 2009 m. papuošė
naujas paminklas „Tautai ir kalbai. Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti“ (autorius K. Balčiūnas).
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Svarbiu erdvės akcentu tapo grindinyje simboliškai pažymėta buvusios gatvės (senojo Peterburgo –
Varšuvos trakto) trasa. Dėl modernių estetinių kompozicinių ir techninių sprendimų bei panaudotų
kokybiškų medžiagų aikštė tapo daug patrauklesnė lankytojams.
Antrasis projekto etapas – senamiesčio viešosios erdvės. Miesto centre apribotas automobilių
eismas, reikšmingai susiaurintos kai kurios gatvės (jų sąskaita paplatinti šaligatviai ir suformuotos
papildomos automobilių parkavimo vietos), sukurta nauja dviračių takų infrastruktūra.
Stengiantis atkurti prarastą senamiesčio charakterį, tvarkytos ne tik gatvių perspektyvos
(7 pav.), bet atkreiptas dėmesys ir į vidines senamiesčio kvartalų erdves. Viena iš miesto intrigų
tapo vadinamasis P. Butlerienės kiemelis, papuoštas jaukiu fontanu su kačių skulptūromis (autorius
K. Balčiūnas) (7 pav.).

7 pav. Marijampolės viešosios erdvės po rekonstrukcijos (J. Vitkuvienės nuotraukos)
Fig. 7. The public spaces of Marijampolė after reconstruction (photos by J. Vitkuvienė)

Didelis dėmesys skirtas viešųjų erdvių želdinimui. Verta paminėti, kad projekto autoriams
pavyko subtiliai parinkti augalų asortimentą ir išvengti regionui nebūdingos dendrofloros.
Želdiniuose sėkmingai panaudotos įdomesnės vietinių sumedėjusių augalų dekoratyvinės formos,
žoliniai augalai formuojantys natūralistinį želdynų stilių (8 pav.).

8 pav. Marijampolės viešųjų erdvių želdiniai (J. Vitkuvienės nuotraukos)
Fig. 8. The greenery of public spaces of Marijampolė (photos by J. Vitkuvienė)

Poezijos parko rekonstrukcijos darbai baigti 2012 metų rudenį. Parko ašimi tapo Jevonio
upelis, kurio krantai buvo iš esmės pertvarkyti atsisakant stačių betoninių krantinių ir jas keičiant iš
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rekonstruojamos Vytauto gatvės atvežtais tarpukario laikų grindinio akmenimis. Daug dėmesio ir
lėšų skirta įspūdingam parko apšvietimui, kuris tamsiuoju paros metu dar labiau pabrėžia Jevonio
upelio vaidmenį erdvėje (9 pav.).

a

b

9 pav. Poezijos parko rekonstrukcija: a) parko planas (http://www.lietuvosarchitektura.lt);
b) parko vaizdai po rekonstrukcijos (J. Vitkuvienės nuotraukos)
Fig. 9. Poezija Park reconstruction: a) the plan of the park; b) images of the park after the reconstruction
(photos by J. Vitkuvienė)

Pertvarkant parką suformuotos naujos poilsio zonos (vaikų žaidimo aikštelė, kamerinių
renginių amfiteatras), nauji ir istoriniai mažosios architektūros objektai (parke išsaugoti penki
senieji skulptūriški autoriniai suoleliai), organiškai įsiliejantys į kraštovaizdį (10 pav.), atnaujinti
visi tilteliai. Išsaugojus parke buvusias skulptūras, sukurtas ir naujas meninis akcentas – paminklas
V. Kernagiui ir jo atliekamai dainai „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ (Poezijos..., 2014). Lankytojus
džiugina laisvai prieinami ir pasiekiami fontanai, kuriems vanduo tiekiamas tiesiai iš Šešupės.

10 pav. Mažoji architektūra Marijampolės viešosiose erdvėse
(J. Vitkuvienės ir J. Kamičaitytės-Virbašienės nuotraukos)
Fig. 10. The small architecture forms in public spaces of Marijampolė
(photos by J. Vitkuvienė and J. Kamičaitytė-Virbašienė)

2012 m. baigta ir Vytauto parko rekonstrukcija. Tai seniausias miesto parkas (suformuotas dar
iki 1919 m.), tarpukariu vadintas Miesto sodu. Parkas susideda iš dviejų skirtingo funkcinio
pobūdžio dalių: reprezentacinės ir rekreacinės. Reprezentacinėje dalyje išsidėstę atminimo
paminklai Vytautui Didžiajam (autorius J. Narušis) ir Tauro apygardos partizanams, Kančių
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koplytėlė genocidui atminti. Pastatyti dekoratyviniai elementai, žymintys buvusių parko vartų
vietas. Vakarinės parko dalies funkcija – rekreacinė, čia takų struktūra laisvesnė, išdėstyti
rekreaciniai įrenginiai.

b

a
)

)

11 pav. Vytauto parko rekonstrukcija: a) parko planas (http://www.miestai.net); b) parko vaizdai po rekonstrukcijos
(J. Kamičaitytės-Virbašienės nuotraukos)
Fig. 11. Vytautas Park reconstruction: a) the plan of the park; b) images of the park after the reconstruction
(photos by J. Kamičaitytė-Virbašienė)

Rekonstrukcijos metu atnaujintas dendrologinis parko fondas, iškirsti menkaverčiai medžiai,
atidengta dalis Jevonio upelio vagos, įrengtas naujas fontanas, išvedžioti nauji takai, sukurtas
apšvietimas, atrakcionai vaikams ir kt. (Vytauto..., 2014). Po rekonstrukcijos parkas tapo žymiai
šviesesnis, saugesnis ir labiau pritaikytas lankytojams (11 pav.).
Be paminėtų erdvių buvo sutvarkytos miesto teritorijos: Rygiškių Jono parkas, Šešupės
pakrantė, Bažnyčios gatvė, senoji miesto aikštė prie Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, Marijonų
vienuolyno kompleksas ir daugelis kitų objektų.
Tvarkant Marijampolės viešąsias erdves, kūrėjai susidūrė su daugeliu iššūkių, tokių kaip
pradiniuose projekto etapuose skeptiškai nusiteikusi visuomenė, didžiulės apimties ir intensyvumo
projektas, didelio autorių kolektyvo sprendimų koordinavimas bei sudėtingos techninės situacijos
(mažas Jevonio upelio debitas, didelė vandens tarša ir t. t.) (Marcinkevičienė, 2014; Pilkauskas,
2010). Tačiau galima konstatuoti, kad jas pavyko sėkmingai išspręsti, taip iš esmės pagerinant
Marijampolės viešųjų erdvių kokybę, estetinę, funkcinę bei ekologinę būklę. Racionaliai
eksploatuojami vietovės ištekliai, antrinis ardymo metu susidariusių medžiagų, tokių kaip grindinio
akmenys, panaudojimas, itin teigiami miesto socialinės aplinkos pokyčiai leidžia teigti, kad
projektas ir jo rezultatas atitinka darnaus vystymosi kriterijus.
2. Viešųjų erdvių darnumo kriterijai ir jų raiška rekonstruotose Marijampolės miesto
centro viešosiose erdvėse
Viešųjų erdvių darnumo kriterijai formuojami remiantis T. Turner (1996, 2003), J. Jacobs
(1992), C. Alexander (1977), G. Stauskio ir F. Eckardt (2011), R. Rogers ir A. Power (2006) ir kitų
autorių darbais; taip pat Architektūros ir urbanizuotos aplinkos komisijos (nežinybinė viešoji
institucija, įkurta Jungtinės Karalystės vyriausybės 1999 metais) nurodomais reikalavimais gerai
suprojektuotai viešajai erdvei (Start with the park..., 2005). Išskiriami tokie kriterijai:
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 Ekologiškumo kriterijus suprantamas kaip apsaugos nuo potvynių užtikrinimas, vandens
surinkimo ir natūralaus valymo sistemų naudojimas, oro valymas, mikroklimato kūrimas,
bioįvairovės didinimas, energetiškai efektyvus sklypo planavimas, alternatyvių energijos šaltinių,
sveikų ir aplinkai nekenksmingų statybinių medžiagų naudojimas, vietinių statybinių medžiagų,
gaunamų iš atsinaujinančių aplinkos išteklių naudojimas, perdirbtų medžiagų naudojimas ir kt.
 Išskirtinumo kriterijus. Parkai, skverai ir sodai yra svarbūs vietos identiteto komponentai,
atspindintys vietos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo kompleksiškumą. Tokios erdvės gali
tapti vietos simboliais, jos stiprina ir atspindi vietos bendruomenės identitetą ir kultūrą, kuria vietos
filotopines vertes. Tai pasiekti padeda vietinių gyventojų dalyvavimas projektavimo procese.
 Erdvės ribos. Aiškios viešosios erdvės ribos (uždarumas) atskiria viešąją ir privačiąją
erdvę, nurodo lankytojams erdvės naudojimo būdus, kuria parko, skvero, aikštės ar kt. tipo erdvės
nuotaiką. Ribas gali žymėti tvoros, pastatų sienos, vandens telkiniai, dangos pasikeitimai, želdiniai,
pastatų orientacijos pasikeitimas ir pan. Labai svarbu, kokie pastatai formuoja erdves, kokia tų
pastatų architektūros kokybė.
 Pasiekiamumo kriterijus. Siekiant užtikrinti pasiekiamumą erdvės turi būti integruotos į
miesto gatvių paterną, o erdvių prieigos – sutapti su gatvių sankirtos vietomis. Jos turi būti
naudojamos žmonių kasdienėms kelionėms ir skatinti ekologiškų transporto rūšių naudojimą bei
užtikrinti augalų ir gyvūnų migraciją.
 Socialinės integracijos kriterijus. G. Stauskis ir F. Eckardt (2011) pateikia viešosios
erdvės formavimo modelį, kuris skatina žmonių tarpusavio ryšius ir socialinę integraciją bei erdvių
naudojimą. Modelio esmė – keturių pagrindinių zonų viešojoje erdvėje išskyrimas: „užkulisių“,
„scenos“, „žiūrovų“ ir „praeivių“. Didesnėse ir intensyviau naudojamose erdvėse gali būti
numatytos ir kelios „scenos“. „Pasirodymo“ veiklos gali būti labai įvairios: pradedant ramiu
pasisėdėjimu, pokalbiu ir baigiant fiziniais pratimais, važiavimu dviračiu, šokiu ir pan. „Stebėtojų“
zonai labai svarbus geras vizualinis ryšys su „scena“, optimalus dydis (stebėtojai joje turi jaustis
jaukiai ir saugiai) bei mikroklimatinės sąlygos (apsaugota nuo vėjų, tiesioginės saulės, lietaus ir
pan.), geras lauko baldų išdėstymas. „Praeivių“ zona turi būti atskirta nuo „scenos“ ir „stebėtojų“
zonų, tačiau turėti su jomis vizualinį ryšį ir užtikrinti tranzitinio ryšio funkcionalumą.
 Adaptyvumo kriterijų tenkinančios viešosios erdvės turi gebėti prisitaikyti prie kintančių
socialinių, ekonominių, ekologinių sąlygų. Tokiose erdvėse nuolat kinta augalų struktūra ir
išvaizda.
 Įtraukties (daugiafunkciškumo) / kompleksiškumo kriterijus teigia, kad viešosios erdvės
turi būti pritaikytos įvairioms naudojimo paskirtims. Įvairios žmonių grupės turi jaustis patogiai ir
nei viena grupė neturėtų dominuoti. Erdvė gali suteikti galimybę žaisti, prisėsti pavėsinėje, jose gali
būti įrengtos kavinės, dekoratyviniai vandens telkiniai, apmąstymų vietos, riedutininkų aikštelės,
dviračių takai, sporto įrengimai ir kt. Parkuose gali būti įvairūs viešosios paskirties pastatai
(bendruomenių centrai, muziejai, parodų galerijos, bibliotekos ir pan.), kurie lemia parko
lankomumą įvairiu paros metu. Parko sudėtingumo savybė realizuojama tuomet, kai parko
lankytojas gali patenkinti įvairius savo poreikius parke ir tokiu būdu patirti įvairius potyrius. Parko
išskirtinumas veiklos galimybių požiūriu tarp kitų parkų taip pat lemia parko lankomumą:
plaukiojimas, žvejyba, atrakcionai, aitvarų leidimas ir pan. Vaizdų ir veiklos įvairovė lemia erdvės
kompleksiškumą.
 Biologinės įvairovės kriterijus skatina esamų vertingų bioįvairovės požiūriu teritorijų
apsaugą ir tvarkymą bei naujų buveinių kūrimą. Buveinių kūrimas turi daug privalumų: užterštų
teritorijų valymas; patrauklios su gausia augalų ir gyvūnų įvairove aplinkos vaikams ir suaugusiems
sukūrimas, ekosistemų atkūrimas ir pan. Šis kriterijus koreliuoja su ekologiškumo kriterijumi.
 Centriškumas. Gerai suprojektuoti parkai visuomet turi centrines vietas: svarbiausių takų
sankryža, centrinė erdvė, renginių vieta ir pan.
 Saulėkaita ir pavėsis. Parke, kad jis būtų lankomas, turi būti pakankamai saulėtų vietų.
Marijampolės centro viešųjų erdvių vertinimas pateikiamas 1 lentelėje.
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1 lentelė. Marijampolės miesto centro viešųjų erdvių vertinimas pagal darnumo kriterijus
Table 1. Evaluation of public spaces of Marijampolė center according to sustainability criteria
Eil.
Nr.

Kriterijus

1

2

1.

Ekologiškumas

2.

Išskirtinumas

3.

Apribojimas

4.

Pasiekiamumas

5.

Socialinė
integracija

6.

Adaptyvumas

7.

Įtrauktis /
kompleksiškumas

8.

Biologinė įvairovė

9.

Centriškumas

10.

Saulėkaita ir
pavėsis

11.

Iš viso
(iš 50 galimų)

Vertinimas
(0 – savybės / rodikliai visiškai neatitinka kriterijaus; 1 – savybės / rodikliai silpnai
tenkina kriterijų; 2 – savybės / rodikliai mažiau nei vidutiniškai tenkina kriterijų;
3 – savybės / rodikliai vidutiniškai tenkina kriterijų; 4 – savybės / rodikliai daugiau nei
vidutiniškai tenkina kriterijų; 5 – savybės / rodikliai visiškai tenkina kriterijų)
3
Marijampolės miesto centro viešųjų erdvių sistema
4 (Senamiestyje atsisakyta asfaltbetonio dangos (asfaltbetonio danga palikta tik
pagrindinėse, centrą juosiančiose, V. Kudirkos ir Laisvės gatvėse, o visų kitų centro
gatvių danga pakeista pjauto bazalto, skelto granito trinkelių, demontuoto seno
grindinio tašytų akmenų (medžiagų antrinis panaudojimas), lauko akmenų dangomis);
prioritetas teikiamas ekologiškam transportui; fontanai parkuose veikia dėl natūralaus
vandens lygio skirtumo; sukurta integruota miesto želdynų sistema.)
5 (Išryškintas senamiesčio charakteris: rekonstruotas P. Butlerienės skveras,
sutvarkytos senamiesčio gatvių erdvės. Bažnyčios gatvėje, prie šv. arkangelo Mykolo
bažnyčios atkurta senoji miesto aikštė; rekonstruota Kauno gatvė; sutvarkytos erdvės
prie Rygiškių Jono gimnazijos ir Evangelikų – liuteronų bažnyčios pastatų, turinčių
išskirtinę reikšmę Marijampolės miesto įvaizdžio formavimui bei patiems
miestelėnams, erdvė prie „Spindulio“ kino teatro ir kt. Vytauto parko rekonstrukcija
atlikta atsižvelgiant į parko istorinių architektūrinių tyrimų išvadas ir rekomendacijas,
atsižvelgiant į esamą, jau susiformavusią, takų struktūrą bei šiandieninius visuomenės
poreikius (Marcinkevičienė et al., 2013). Rekonstruojant Poezijos ir Rygiškių Jono
parkus jiems taip pat stengtasi suteikti funkcinį išskirtinumą ir morfologinį tęstinumą.)
3 (Parkų erdvių apribojimo klausimai ne visur išspręsti tinkamai: kai kur iš parko
erdvių matosi netvarkingi apleisti pastatai, gyvenamųjų namų kiemai ir pan.)
5 (Senamiestyje ribojamas transportas, prioritetas pėstiesiems, sutvarkytos visų trijų
parkų prieigos, užtikrintos tarpusavio jungtys.)
5 (Parkų ir kitų miesto centro erdvių tvarkymo priemonės skatina socialinę integraciją:
sukurta naujų žmonių susibūrimo vietų: vaikų žaidimo, sporto, renginių erdvės;
trumpalaikio atokvėpio vietų; vientisa takų sistema.)
5 (Parkai ir kitos viešosios erdvės patrauklios ir pritaikytos lankytojams visais metų
laikais; atsižvelgta į žmonių su negalia reikalavimus.)
5 (Vytauto, Poezijos ir Rygiškių Jono parkai siūlo skirtingų rekreacinių veiklų
įvairovę: Poezijos parkas skirtas ramiam poilsiui ir kultūrinių renginių organizavimui;
Rygiškių Jono parkas skirtas aktyviam poilsiui ir sportui; Vytauto parkas skirtas
ramiam poilsiui, reprezentacijai.)
2 (Po parkų rekonstrukcijos jų ekologinis potencialas yra sumažėjęs (žr. 2 lent.), tačiau
žymiai padidėjo rekreacinis. Siekiant ekologinio potencialo palaikymo reikėjo
parkuose palikti natūraliai susiformavusios augmenijos plotų, natūralios upelio
pakrantės fragmentus.)
5 (Rekonstruotuose Vytauto, Poezijos, Rygiškių Jono parkuose sukurta daug naujų
centrinių vietų.)
5 (Po rekonstrukcijos parkų erdvės tapo atviresnės, daugiau saulėtų vietų, tai yra labai
svarbu Lietuvos klimato sąlygomis. Remiantis mokslininkų rekomendacijomis
(Jakovlevas-Mateckis, 2008) Lietuvos parkuose pusiau uždaros ir atviros erdvės turėtų
sudaryti apie 50–60 proc. ir daugiau jų teritorijų ploto.)
44

3. Viešųjų erdvių sistemos ir jos dalių vertinimas fraktalinės analizės metodu
Atliekant tyrimą, nustatomas Marijampolės miesto centro viešųjų erdvių sistemos fraktalinis
indeksas ir lyginamas su Kauno centro viešųjų erdvių fraktaliniais indeksais. Taip pat vertinami ir
lyginami dviejų parkų, kurių erdvinė struktūra rekonstruojant buvo labiausiai pakeista, želdinių ir
takų, aikštelių fraktaliniai indeksai prieš ir po rekonstrukcijos (2 lentelė).
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2 lentelė. Marijampolės miesto centro viešųjų erdvių sistemos ir kai kurių jos dalių fraktaliniai indeksai ir
jų lyginamoji analizė
Table 2. Fractal indexes of public spaces system and its parts of Marijampolė center and
their comparative analysis
Eil.
Nr.

Struktūros plano schema

1
1.

2

2.

Viešųjų erdvių sistemos
ir kai kurių jos dalių
Pastabos
fraktaliniai indeksai
3
4
Marijampolės centro viešosios erdvės
Sukurta Marijampolės miesto centro
viešųjų erdvių sistema, kurios
fraktalinis indeksas gerokai didesnis
už Kauno miesto centro viešųjų
erdvių fraktalinius indeksus. Indekso
dydį lemia intensyviai lankomų
1,734
žaliųjų viešųjų erdvių kiekis (3
parkai), sistemos struktūrinių dalių
įvairovė, vientisumas, tolygumas.
Tai rodo didesnį sistemos ekologinį,
rekreacinį potencialą.
Kauno centro viešosios erdvės
Kauno Senamiesčio ir Naujamiesčio
viešųjų erdvių sistemų fraktaliniai
indeksai
žymiai
mažesni
už
1,487
Marijampolės miesto centro, nes tiek
Senamiestyje, tiek Naujamiestyje yra
tik po vieną (Senamiestyje) arba
2 parkus (Naujamiestyje) ir keletas
aikščių. Sistemai trūksta vientisumo,
tolygumo (ypač Naujamiestyje).
1,569

3.

Poezijos parkas

1,698

Parko želdinių prieš rekonstrukciją
(2010 m.) fraktalinis indeksas
didesnis, nes jie tolygiau pasiskirstę
po teritoriją, užima didesnius plotus,
bendras žalių plotų perimetras yra
sudėtingesnės konfigūracijos. Tai
lemia parko didesnį ekologinį
potencialą lyginat su 2014 m.

1,655

Parko želdinių po rekonstrukcijos
(2014 m.) fraktalinis indeksas šiek
tiek
mažesnis
nei
prieš
rekonstrukciją. Tai rodo, kad parko
atvirų erdvių plotas didesnis,
želdiniai užima mažesnius plotus, ne
taip tolygiai pasiskirstę, mažesnė
žalių plotų mastelių įvairovė. Išvada:
parko ekologinis potencialas po
rekonstrukcijos nežymiai sumažėjo,
tačiau pagerėjo rekreacinės sąlygos.
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2 lentelės tęsinys
1

2

3

4
Parko
takų
sistemai
prieš
rekonstrukciją (2010 m.) trūksta
vientisumo, ji neišvystyta.

1,507

1,567

4.

Po rekonstrukcijos 2014 m. parko
takų sistema vientisesnė, daugiau
žmonių susibūrimo vietų-aikštelių,
didesnė
struktūrinė
įvairovė,
didesnis
bendras
funkcinis
potencialas. Tai lemia parko
rekreacinio potencialo padidėjimą.

Vytauto parkas

1,775

1,585

Parko želdinių prieš rekonstrukciją
(2010 m.) fraktalinis indeksas žymiai
didesnis, nes jie užima didesnius
plotus, didelė mastelių įvairovė. Tai
lemia daug didesnį parko ekologinį
potencialą lyginat su 2014 m.
Parko želdiniai po rekonstrukcijos
(2014 m.), nors po teritoriją
pasiskirstę gana tolygiai, užima daug
mažesnį plotą, mažesnė struktūrinių
dalių įvairovė. Tai rodo, kad parko
ekologinis
potencialas
žymiai
sumažėjo, tačiau išsaugo rekreacinis
(padidėjo atvirų, saulėtų erdvių
kiekis).
Parko
takų
sistemai
prieš
rekonstrukciją (2010 m.) labai
trūksta vientisumo, ji neišvystyta.

1,551

1,617

Parko
takų
sistema
po
rekonstrukcijos
(2014 m.)
vientisesnė, tolygesnė, sukurtos net
keturios parko „centrinės“ vietos,
maksimaliai išvystytas funkcinis
potencialas. Tai lemia didelį parko
rekreacinį potencialą.
Bendrai lyginant Poezijos ir Vytauto
parkų
analizės
rezultatus
po
rekonstrukcijos, Poezijos parko
ekologinis potencialas didesnis negu
Vytauto parko, tačiau Vytauto
parkas lenkia Poezijos parką savo
rekreaciniu potencialu.
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Išvados
1.

2.

3.

4.

5.

Nors Marijampolės viešosios erdvės patyrė daug sudėtingų raidos periodų, miestui pavyko
išsaugoti savitus rekreacinės struktūros bruožus. Pagrindinių miesto viešųjų erdvių vieta,
išsidėstymas ir vaidmuo urbanistinėje struktūroje išliko mažai pakitę.
Rekonstruojant miesto viešąsias erdves, iš dalies pavyko atkurti XX a. pertvarkų metu
prarastą išskirtinį vietos charakterį ir unikalumą sujungiant daugumą miesto istorinių ir
rekreacinių objektų į vieningą visumą.
Vertinant Marijampolės miesto centro viešųjų erdvių sistemą kitų Lietuvos miestų kontekste
ji yra išskirtinė savo kompleksiškumu, integralumu ir konceptualumu, dėmesiu miesto
gyventojų ir lankytojų rekreaciniams ir kitiems poreikiams. Pasaulio miestų kontekste
Marijampolės miestas pasirinko progresyvią ir racionalią miesto darnaus vystymosi formą –
miesto atnaujinimo kryptį.
Marijampolės miesto centro viešųjų erdvių vertinimas pagal darnumo kriterijus yra labai
aukštas (44 balai iš 50 galimų). Visiškai tenkinami išskirtinumo, pasiekiamumo, socialinės
integracijos, adaptyvumo, kompleksiškumo, centriškumo ir saulėkaitos / pavėsio kriterijai.
Ekologiškumo, bioįvairovės ir apribojimo kriterijai nėra maksimaliai tenkinami dėl įvairių
priežasčių: prioriteto teikimo rekreacinio potencialo vystymui, projekto ribų nustatymo
problemų, ne visų ekologiškumo aspektų įvertinimo ir kt.
Remiantis fraktalinės analizės rezultatais galima teigti, kad Marijampolės miesto centro
viešųjų erdvių sistemai būdinga didelė struktūrinių dalių įvairovė, vientisumas, tolygumas.
Vertinant atskirus parkus (Poezijos, Vytauto) stebimas ekologinio potencialo sumažėjimas ir
žymus rekreacinio potencialo padidėjimas.
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Reconstructed Public Spaces of Marijampolė Center in the Context of
Dimensions of Sustainable Development
(Received in January, 2015; Accepted in April, 2015; Available Online from 4th of May, 2015)

Summary
One of the important provisions of sustainable development of urban structures is protection and creation of
open spaces and formation of permeable system of public and semi-public spaces in cities.
Reconstruction project of Marijampolė center public spaces is almost completed. There are reconstructed
J. Basanavičius Square, Old Town, Vytautas Park, Poezija Park, historical Kaunas Street (former Warsaw tract), areas
of Rygiškiai Jonas Gymnasium and Rygiškiai Jonas Park. In order to regenerate town central part there is created
system of public spaces modernizing and revitalizing its separate parts and maintaining their distinctive functional,
morphological features and semantic content.
Assessing reconstructed Marijampolė center public spaces system and its individual elements in the context of
dimensions of sustainable development, the analysis of literature sources and generalization is performed; methods of
multi-criteria and fractal analysis are used. System of public spaces is evaluated according to the proposed criteria of
sustainability of public spaces (ecological balance, character and distinctiveness, definition and enclosure, connectivity
and accessibility, social integration, adaptability, inclusiveness/multifunctionality, biodiversity, central places, sunny
places and shadow); fractal indexes of public places system and its individual elements are established and compared.
In the context of other Lithuanian cities, the system of public spaces of Marijampolė center is distinctive by its
complexity, integrity and conceptuality, as well as paying attention to recreational and other needs of city residents and
visitors. In the world-wide context, Marijampolė city has chosen a progressive and rational way of city sustainable
development – the trend of “renovated” city (such practices of city renovation are wide spread in UK, Germany,
France).
The evaluation of public spaces of Marijampolė city center according to sustainability criteria is very high (44
scores from 50). Criteria of character and distinctiveness, connectivity and accessibility, social integration, adaptability,
inclusiveness/multifunctionality, central places, sunny places and shadow are fully satisfied. Criteria of ecological
balance, biodiversity, and definition and enclosure are not fully met because of various reasons: intensive development
of recreational potential, problems of project delimitation, etc.
According to the results of fractal analysis we can state that big variety of structural parts, integrity, and
evenness is characteristic to the system of public spaces of Marijampolė city center. Evaluating separate parks (Poezija
Park and Vytautas Park) it is observed the decrease of ecological potential and significant increase of recreational
potential.
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