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SITUACIJOS ANALIZĖ 
Vilniaus miesto ribose (Agrastų g., Aukštieji Paneriai) esanti Panerių memorialo teritorija 

išsidėsčiusi trikampio formą primenančiame žemės sklype (plotas 18.9333 ha) apimančiame į 

Nacionalinės reikšmės Kultūros paminklo kompleksą (visas plotas - 46 ha) įtrauktas kultūros 

vertybes: žudynių duobes, senąją takų sistemą, laužavietes ir didžiausią dalį kitų palaidojimo vietų 

su atminimo paminklais. Sklypas, kurio detalusis teritorijos planas kol kas dar nėra parengtas, šiuo 

metu panaudos teise valdomas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus. Likusią didžiąją 

komplekso teritorijos dalį, turinčią valstybinio miško statusą, administruoja Vilniaus miesto 

savivaldybė, o į sklypo teritoriją patenkantys pastatai (buvusių karo belaisvių barakų vietoje) 

valdomi nuosavybės teise. 

Panerių memorialas - plačiai žinoma tarptautiniu mastu didžiausia Holokausto vieta 

Lietuvoje, kurioje išlikusios 1941-1944 metais čia nacių vykdytų masinių egzekucijų vietos ir 

daugiausiai žydų, bet taip pat ir Lietuvos vietinės rinktinės, Armijos Krajovos karių, įvairių tautybių 

Raudonosios armijos karo belaisvių, antinacinio pasipriešinimo dalyvių ir kitų nacių okupacinio 

režimo aukų kapai. Didelė dalis nužudytųjų palaikų buvo sudeginta teritorjoje devyniolikoje 

laužaviečių (žinomos kai kurų jų tikslios buvimo vietos), kiti liko užkasti šioje teritorijoje. 

Esamas Panerių memorialo architektūrinis apipavidalinimas, asfalto takų sistema, 1985 

metais įrengti architekto Jaunučio Makariūno, nebetenkina šiandienos reikalavimų dėl daugelio 

infrastruktūrinių elementų trūkumo: informacinių stendų ir ženklų su nuorodomis apie duobes, 

takus, barakus, kanalus, laužavietes ir kt., taip pat nepakankamas takų, objektų ir visos teritorijos 

apšvietimas. Pati parko teritorija menkai pritaikyta didesniems lankytojų srautams, nėra 

administracinių patalpų bei salių kultūriniams - edukaciniams renginiams, neįrengtos ir kitų 

paslaugų teikimo lankytojams vietos. Gaono žydų muziejui patikėjimo teise priklausantis 1985 

metų statybos Memorialo muziejaus pastatas (9x9 m, Architektės Živilė Mačionienė ir Kornelija 

Toropovienė), kuriame įrengta muziejinė ekspozicija „Paneriai - masinių žudynių vieta“, dėl labai 

prastos fizinės būklės siūlomas griauti. Tuo tarpu muziejinė ekspozicija, dėl statiškumo 

neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų, turi būti atnaujinta pasitelkiant moderniąsias priemones. 

Ši teritorija dėl čia vykdyto Holokausto pagal judėjų religiją ir papročius priskirtina žydų 

palaikų laidojimo vietai, todėl didelės apimties žemės judinimo ir naujos statybos darbai neleistini. 

Atsižvelgiant į tai, pasiūlymai, skirti kompleksiškai sutvarkyti Panerių memorialą, yra siejami tik su 

autentiškos aplinkos išsaugojimu ir puoselėjimu. 

Taigi mūsų projekto kaip ir konkurso užduotis - pasitelkiant 1) architektūrines, 2) 

kraštovaizdžio, 3) menines, 4) muziejines ir 5) kitas priemones pasiūlyti emocionaliai paveikų 

sprendimą, kuris įprasmintų Holokausto ir visų nacizmo aukų atminimą, maksimaliai išsaugant ir 

sutvarkant išlikusius autentiškus šios žudynių vietos elementus. Projekto idėja turi padėti Panerių 
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parko lankytojui pajausti ir suvokti tragišką istorinio laikotarpio dalyvių likimą, ugdyti jaunosios 

kartos domėjimąsi ir pagarbą istorinei praeičiai ir žmogui, kaip asmenybei 

 

Žvelgiant giliau Panerių memorialiniam parkui, galėtumėm sakyti, būdingi du bruožai: tai po 

nacių žudynių per tam tikrą laiką įvykusi fizinė teritorijos transformacija (Raudonosios armijos 

įrengtos aviacijos kuro duobės užverstos, daugelio jų buvimą liudija tik pastatyti paminkliniai 

blokai; apleisti, apžėlę kanalai bei senieji takai ar tik likę jų fragmentai; pasikeitė vietos 

apželdinimas, visų pirma tuo, kad ataugo, ar buvo atsodintas didžioj daugumoj nacių iškirstas 

miškas ir kt.); bei, kaip taikliai tai įvardijo Dr. Piotr M.A. Cywiński, per įvairių bendruomenių ir 

grupių pastatytus paminklus ir antkapius įamžinančius įvykių aukas įvykęs teritorijos užterštumas. 

To pasekoje parko lankytojai vaikščiodami, nors ir tokį didelį skaičių aukų menančiame 

miške, būna supainiojami paminklų gausos, skirtingų jų stilių, o nesant nuoseklių ir išsamiai visą 

čia vykusio Holokausto eigą nušviečiančių maršrutų, dažniausiai pamato tik tam tikrą parko dalį, ko 

neužtenka išsamiai bei emocijas žadinančiai informacijai gauti. Daugeliui po tokio apsilankymo 

kyla dvejopi jausmai: iš vienos pusės supranti, kad čia vyko žiaurus nekaltų žmonių naikinimas, bet 

iš kitos pusės apsilankymas šioje vietoje nedavė to kažko daugiau, ko negalėtum išgirsti pavyzdžiui 

per istorijos pamokas: atsakomybės jausmo augimo, gyvenimo prasmės pagilinimo, vilties… 

apibendrinant gilios grynai asmeninės patirties. 

Taigi memoriale vykstantis atminties perdavimas dėl šių priežasčių, deja, bet nepasiekia 

lankytojų, ypač pabrėžtina jaunosios kartos atstovų, kurių ir netraukia čia apsilankyti. 

PROJEKTO KONCEPCIJA 
Remiantis ankstesniais pastebėjimais, šio mūsų pasiūlyto Projekto tikslas visų pirma nėra 

kurti Paneriuose muziejų, bet transformuoti šią ypatingą vietą į Atminties parką, kuris būtų vieta 

dinamiškam švietimui orientuotam į ateitį, į ateinančias kartas. 

Tokio tipo parko kūrimui be autentiškos vietos (kokia Paneriai be abejonės yra) reikalingos 

dar bent dvi dedamosios: 

1. visų pirma tai atmintis suprantama kaip išsaugojimo, duomenų bei įvykių perdavimo 

procesas įgyvendinamas dokumentuojant parko materialiąsias formas (žudynių 

duobes, laužavietes, namus, kelius ar tunelį), vietas (mišką, dirvožemio pakitimus, 

įvairiais metų laikais vis kitokią aplinką, su savitais kvapais bei augalija) bei 

„nematerialiąsias“ formas - istorijas (žmones, šių įvykių „dalyvius“ be jų gyvenimus); 

2. vėliau iškyla klausimas, kaip tokią atmintį padaryti įskaitomą memorialo 

lankytojams? Tam kad sukauptų duomenų perdavimas būtų efektyvus visiems (ar kiek 

galima didesnei lankytojų daliai), žinią apie Panerių tragediją reikia perduoti 
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pasiremiant priemonėmis, galinčiomis perprasti skirtingas lankytojų kultūras, amžių ar 

sąlygas. 

Mūsų projektas, to pasekoje, siūlo Panerių Atminties Parką tapatinti ne tiek su objektų ir 

prisiminimų saugykla, kiek su patirčių inkubatoriumi, tam tikra kūrybine laboratorija, kuris 

jau nebe statiškas vienetas, bet aktyvus „procesas“ nuolat tyrinėjantis tai, kas čia istoriškai atsitiko. 

Žinoma, stengiantis, kad visa kas naujo atrasta taptų įskaitoma ir aktualu lankytojams. 

Pasiremiant prieš tai išdėstymomis mintimis, manom, jog būtų svarbu Paneriams gebėti 

pasiūlyti lankytojams dviejų skirtingų tipų maršrutus: 

 vienas jų, kurį mes pavadinome „Panerių istorinės praeities“ maršrutu turėtų atkurti 

čia įvykusius istorinius įvykius, objektyviai išaiškinti kas buvo padaryta, pateikti 

istorinius faktus. Būtų skirtas daugiau tiems, kas domisi istorija ir konkrečiais 

Paneriuose nutikusių žudynių skaičiais, čia atliktais tyrimais; 

 antrojo tipo maršrutai, tuo tarpu, būtų daugiau susiję su per pasakojimus kylančiu 

emociniu „tarpininkavimu“ (istorinių faktų interpretavimu), kuriuo remdamiesi 

siūlome tris tematinius maršrutus po Panerių parko teritoriją aplankant tik tam tikras 

memorialo vietas. Šis, antrasis, maršrutų tipas nebus skaičių, faktų ar datų kratinys, tai 

daugiau troškimas perteikti tam tikru būdu realius faktus, pritaikant juos priklausomai 

nuo to, kam jie yra pasakojami. Dėl šios priežasties visi trys tematiniai maršrutai, 

pasiremdami kai kuriais įvykiais ir jų interpretacijomis, bandys pateikti lankytojui 

pritaikytus pasakojimus pasinaudojant pojūčių kalba. Tikslas yra suaktyvinti visus 

pojūčius, taip įtraukiant didžiausią skaičių žmonių, kurių jau neberibos kalbos, 

kultūros ar fiziniai barjerai, ko pasekoje, pasakojimas galėtų būti blogai suprastas ir 

neįvertintas. 

Kita vertus, „Panerių istorinės praeities“ maršrutas (kurį plačiau aprašysime „Išsaugojimo“ 

skiltyje) turėdamas rinkti medžiagą apie Panerių įvykius, bus tas kuris stimuliuos, galbūt kitų 

konkursų ar tyrimų pagalba, bandant išpainioti kai kuriuos mazgus ir klausimus, kurie dėl savo 

sudėtingumo ir delikatiškumo neleidžia šiandien priimti ilgalaikių sudėtingų sprendimų 

(pavyzdžiui: koks turėtų būti fizinių įrodymų (griovių, kanalų, pabėgimo tunelio ir t.t.) atstatymas 

arba priežiūra; ji vertinga, galima? Panašus klausimas galėtų kilti kalbant apie proginius paminklus, 

kokia jų vieta memoriale? Arba ką reiktų daryti su įvairiais su laiku padarytais teritorijos 

pakeitimais, kiek reikalinga ir ar naudinga juos atkurti? Taip pat ar reikalinga ir jei taip, tai kokiu 

mastu ir forma, kai kurių elementų, kurie galėtų paliudyti apie kasdienį šios teritorijos gyvenimą 

(spygliuotos vielos tvorų, užrašų su įspėjimais apie minas, sargybininkų pastatų, laužaviečių ir kt.) 

rekonstrukcija). Visa tai yra procesas (mūsų projekto kaip idėjinio konkurso pasiūlymas būtų būtent 

koncentruotis ne į galutinį rezultatą, bet į besitęsiantį procesą), kuris gali būti paspartintas, jei taps 
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patirčių inkubatorių (kūrybinių dirbtuvių) objektu. Tokiu būdu, kai galiausiai po ieškojimų ir 

diskusijų gims projektai, jie bus laiko subrandintų sprendimų rezultatai, su mokslo ir kultūros 

priemonių palaikymu. 

Mūsų požiūris, kuris vengia kurti projektą visiems laikams išlaikytų Panerių parko istorijos 

charakteristiką (Panerių teritorija buvo darkoma tiek žiaurių momentų transformacijos, tiek ir lėtų 

statybos ir pakeitimų procesų, įterpiant arba išnaikinant). Projekto sprendimas, taigi, būtų 

nestatyti visko iš karto vienu projektu, bet daugiau sudaryti sąlygas jau minėtajam patirčių 

inkubatoriui, skirtam aktyviam atminties perdavimui ir jaunosios kartos švietimui. Šios projektinės 

idėjos motyvavo pasiūlymus, kurie pasidalina į dvi sąvokas: a) Išsaugojimas b) Įvertinimas. 

IŠSAUGOJIMAS 
Išsaugojimas veda link reikiamos istorinių faktų rekonstrukcijos. Tai ir kvietimas 

visuomenei, tyrimus atliekančiajai pusei bei kitiems suinteresuotiesiems tęsti tolesnius tyrimus tiek 

ieškant tarp istorinių parodymų, bet taip pat ir diskutuojant tam, kad galiausiai aiškiai suprastumėm 

tai, ką svarbu išsaugoti, nuo to, kas ne taip svarbu. 

Išsaugojimo tema darant pasirinkimus projekte reiškė dirbti be galo atsargiai ir vadovaujantis 

šūkiu „geriau mažiau, nei daugiau“. Taigi, buvo bandyta įvesti būtinus elementus užtikrinant kiek 

galima mažesnį parko teritorijos pakeitimą, jei, pavyzdžiui, vėliau galiausiai būtų sugalvota visa tai 

išmontuoti. 

Projektiniam lygmenyje išsaugojimas suprantamas kaip kelias, kuris per aprašymus ir 

medžiagą gali dokumentuoti ir tiksliai rekonstruoti faktus. Dėl to „Panerių istorinės praeities“ 

maršrutas bus atpažįstamas projekte iš tiesių linijų, kurios atseka numanomą istorinės 

rekonstrukcijos kelią. Maršrutas prasidės nuo naujojo lankytojų centro ir atvyks į parko „širdį“ - 

ceremonijų „Atminties Aikštę“, vėliau aplankydamas ir kitas šalia esančias memorialo vietas. 

Šį maršrutą palydės keturi simboliniai elementai: 

1. Pažinti bus galima iš pasvirusių plokščių išdėstytų palei pagrindinį kelią, kuriuose bus 

pateikti iliustruoti istorinio pobūdžio aprašymai; 

2. Apmąstyti ir prisėsti kvies mediniai suolai (pagaminti iš tos pačios medžiagos kaip ir 

informaciniai stendai) palydintys šį maršrutą; 

3. Išgyventi bus siekiama bandant įsivaizduoti žmonių eiles, kurios viduryje miško buvo 

vedamos iš vieno taško į kitą. Tam įgyvendinti siūlytumėm surengti medinių skulptūrų 

konkursą, kurio tema būtų Panerių tragedijos aukos. Galima įsivaizduoti, kad tokios 

skulptūros išdėliotos eile lydimos informacinių stendų ir suolų, bus atpažįstamos tarp 

miško medžių, vien dėl jų išdėstymo „eilėje“. Medinės žmonių skulptūros, iš tos 
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pačios organinės medžiagos, bus kaip vienintelis tarpininkas tarp istorinės atminties ir 

pačios Panerių parko vietos, tyliai palydinčios lankytojus. 

Taigi, išgyventi patirtį siūloma dviem etapais: 1) per įvairias menines išraiškas, 

skulptūras, siekiama skatinti gamtoje, kuri mena tragedijos laikus naują, šiuo atveju 

„artistinį“ gyvenimą taip nepasiliekant tik ties praeitimi; 2) vaikščiojant natūraliam 

miške tarp medžių ir tarp medinių meninių kompozicijų galima permąstyti, ką reiškė 

tos akimirkos čia sušaudytoms aukoms, patekti į jų vaizduotę, tą tragedijos momenta; 

4. Pagerbti kviečiamas kiekvienas parko lankytojas su savimi atsinešdamas po akmenėlį, 

kaip naudojama žydų tradicijose. Juos galės palikti parke tam skirtose vietose aukoms 

pagerbti. 

ĮVERTINIMAS 
Teisingai įvertinsim parką, jei pradėsim galvoti ne apie bendrinę auditoriją, o konkrečiai apie 

ten apsilankysiančius vaikus, paauglius, pagyvenusius žmones, taip pat žydus, lietuvius, kitų 

tautybių ir kultūrų žmones. Kaip perteikti jiems visiems, tai kas nutiko? 

Emocijos ir menas, tarp jų ir architektūra gali tarpininkauti perteikiant šią patirtį (tai matome 

iš didelio pasisekimo sulaukusių filmų, populiarių dainų, eilių, taip pat ir įvairių Holokosto ar kitų 

atminimo vietų, kurios žymios pasaulyje ne tik ekspozicijomis, bet ir savo architektūrine forma) 

padedant visiems skirtingiems amžiumi ar kultūra įsisavinti bent jau kai kuriuos dalykus, kuriuos 

pasakoja Panerių patirtis. Įvertinimas įgaus konkrečią savo formą projekte per tris teminius 

maršrutus, kurių tikslas atskirti atminties išsaugojimo lygmenį nuo galimos asmeninės kiekvieno 

lankytojo patirties. 

Šie keliai, pasinaudodami žmogaus pojūčiais, perteikia tiek apie čia įvykusias žudynes, tiek 

kalba apie čia buvusiųjų patirtis. Tokiu būdu sukuriamas bendravimas su jais. Tai skausmo, 

kančios, bet ir vilties, solidarumo žinios. Ir neišvengiamai pereinama prie amžinybės, link kažko, 

kas peržengia tiek juos (Panerių aukas), tiek mus (lankytojus). Maršrutai pasklis per parko vietoves 

ir memorialus ieškodami prasmės ir nuoseklumo patirtyse, kurias galima išgyventi klausant 

„pasakojimų“ apie čia Panerių miške nutikusius įvykius. Tikslas yra apmąstyti svarbius kiekvieno 

žmogaus gyvenime momentus: nuo Skausmo, Vilties ir link Amžinybės. 

Visiems numatytiems darbams parko zonoje stengiamasi naudoti kiek galima daugiau 

medienos (Pvz. trijų skirtingų tipų mediena bus naudojama atskirti kiekvienam iš trijų šių teminių 

maršrutų). 

Parke atsirasenčių struktūrų bazinis elementas bus klijuotos medienos, „C“ formos, 

atitinkančios trečdalį apskritimo struktūros, kurios bus įrengtos trimis skirtingais būdais, 

priklausomai nuo maršruto. 
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Maršrutas „Skausmas ir kančia“. Susijęs su tomis 

vietomis, kur žmonės patyrė smurtą, kančias iki 

prarandant pačią gyvybę. 

Medinės „C“ raidės tunelio formos struktūros lydės 

lankytojus šio maršruto keliu, taip sužadinant 

praradimo jausmą, priespaudą, kurią patyrė čia 

nukentėję žmonės. 

Pažvelgęs į viršų lankytojas nuotraukose ras įvairių 

išlikusių autentiškų fotografijų iš to meto Panerių 

miško, o iš šonų įvairaus tipo kitą susijusią 

informaciją. 

 

 

 

Maršrutas „Viltis“. Šiuo maršrutu keliaujantys 

parko lankytojai prieis vietą vadinamą kalėjimu ir 

sieks suprasti požeminio tunelio, kuriuo kai kuriems 

pavyko pabėgti į laisvę, kasimo istoriją. Pabrėžiant 

beviltiškumo stiprumą, kuris galiausiai tampa nauja 

viltimi, nauja galimybe gyventi. 

Maršrutas taip pat praeis šalia kitų aukų paminklų, ir 

ketina pabrėžti bendradarbiavimo ir solidarumo 

epizodus iš Panerių patirties net tarp skirtingų 

tautybių ar kultūrinių šaknų žmonių. 

Medinės „C“ raidės formos vertikaliai pastatytos 

struktūros norės pabrėžti, jog tam, kad surasti vilties 

ženklų, reikia orientuoti mūsų žvilgsnius viena 

kryptimi, žinoti kur žiūrėti, nes viltis nėra visur, 

reikia mokėti ją atpažinti. Toje pusėje, kur bus 

nukreipiamas lankytojų žvilgsnis bus įmontuotos ir 

informacinės lentelės su pavaizduotomis 

bendradarbiavimo istorijomis (pavyzdžiui, kad ir 

tunelio kasimo istorija – pilna pagalbos vienas kitam 

atvejų rizikuojant savo savo paties gyvybe). 
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Maršrutas „Link Amžinybės“. Jis aplanko parko 

vietas, kuriose žinoma, kad palaidotos nacių 

sušaudytos aukos. Amžinybė čia suprantama kaip 

„būsimas pasaulis“ ir prisimena aukas atpažįstamas 

iš vardų ir pavardžių, taip pat ir tų, kurie buvo 

užkasti čia ar sudeginti taip vėl pavirstant į dulkes 

išsibarsčiusias miške ir sumaišytas su žeme. 

Maršrutas sugrąžina ties idėja apie kažką Amžino, 

kur jau nebeegzistuoja kūniška materija, kuriame 

mes visi būsime „Jo Medžio šakos“. 

Medinės „C“ raidės formos ant žemės įrengtos 

struktūros bus atviros. Jos viduje bus įrengtas 

maršrutų takelis, o iš vieno krašto lankytojams bus 

pateikta iliustruota informacija. Be jos, 

informaciniuose stenduose rasis ir čia žuvusiųjų tiek 

vaikų, tiek suaugusiųjų, tiek senolių veidai. 

CEREMONIJŲ AIKŠTĖ 
Maršruto „Panerių istorinė praeitis“ kaip ir viso parko centras sutampa su svarbiausių kelių 

susikirtimo tašku, kuriame atsiras „Atminties Aikštė“. Ji apjungs dvi svarbias parko vietas: 

holokausto paminklą ir senojo muziejaus pastato teritoriją, kurios bus apjungtos idealaus aptvėrimo. 

Jo pagalba šiek tiek atskirdami aikštę nuo parko sukursim naują ceremonijų vietą: sustiprinant 

paminklo erdvėje grindų dangą (išlaikant dabar esančias medžiagas ir stilių) ir pastatant suoliukus. 

Tuo tarpu taip pat įvairioms ceremonijoms ar kitiems renginiams bus galima panaudoti erdvę 

sukurtą senojo muziejaus pastato vietoje (kuris bus nugriautas). Paliekant grindų pagrindą ir 

panaudojant griuvėsius tam, kad būtų suformuota kalvelė padengta veja, ant kurios sustatytų 

medinių sėdimų vietų bus galima atsisėsti ir patogiai pasiklausyti renginių. 

 

Siekiant, su Panerių memorialu susijusią, informaciją pateikti kuo geriau, reikia naudoti 

įvairius jos pateikimo būdus. Vienas iš jų naujosios technologijos. Parke reiktų įdiegti HR kodų 

sistemą, kur nuskaičius ant informacinių stendų užklijuotus kodus, visa informacija atsidurtų 

telefone, įvairiomis kalbomis, tai būtų itin naudinga turistams iš svečių šalių, nesuprantantiems 

lietuvių kalbos. 
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Jei žmogus neturi kaip nuskaityti šio kodo, visada galima išsinuomoti audio gidą, kuris turėtų 

taip pat būti įvairiakalbis, kad kiekvienas lankytojas galėtų sužinoti kuo daugiau apie Panerių 

memorialą. 

Garsų pagalba, šios vietos istorija (per graudžias melodijas, dainas, per poeziją) būtų 

„pasakojama“ per pačiame parke įrentus garsiakalbius. Išėjus pasivaikščioti į parką, kai kuriose 

maršrutų vietose momentais pasigirs įvairūs garsai (žingsniai, alsavimas ir pan.). 

Lankytojai norintys sužinoti dar daugiau apie šios vietos istoriją, galės pagilinti žinias sekant 

nuorodas ir aplankant visas kitas į maršrutus neįtrauktas vietas. Be abejonės todėl jas reiktų 

atidengti, iškertant menkaverčius augalus ir sutvarkant aplinką,o vėliau vystant tolesnes paieškas 

randant kuo daugiau informacijos ir diskutuojant kaip veiksmingai ir įtaigiai būtų galima šias vietas 

įprasminti, galima bus pereiti prie konkrečių projektų. 

Parko teritorija nebus aptverta, kaip ir reikalauta pagal konkurso sąlygas, bet visoje teritorijoje 

įrengtos stebėjimo kameros padės užtikrinti saugumą. 

Be kitų ypatingų apšvietimų, Memoriale numatoma įrengti tinkamą apšvietimą, visų pirma 

apšviečiant maršrutų takus, ir svarbiausias parko vietas. 

NAUJASIS LANKYTOJŲ CENTRAS 
Centras pastatytas buvusioje automobilių stovėjimo aikštelės vietoje, o jo forma atspindi 

dinamiškumą: kuria skirtingas išraiškos formas, situacijas ir susideda iš trijų pagrindinių „objektų“. 

Projektavome šį lankytojų centrą, kad jis būtų harmonijoje su teritorijoje esamais žemės 

nelygumais, duobėmis, taip pat kelių ir geležinkelio vingiais. 

Dinamiška ir sudėtinga pastato forma, sudaryta iš skirtingų statymo tipų, pasvyrimų, terasų, 

tūrių, generuoja daug įvairių galimybių kaip su juo susipažinti, apeiti skirtingais keliais ir lygiais: 

pasinaudojant pandusais, terasomis, balkonais, atviromis, uždaromis bei pusiau uždaromis 

erdvėmis. Tokiu būdu suteikiama galimybė lankytojams patirti skirtingus pojūčius apžiūrint 

teritoriją iš skirtingų taškų. Nenustatėme vienos formos, vieno taško, bet tikimės, jog kiekvienas 

lankytojas galės patirti skirtingus įspūdžius aplankydamas naująjį centrą. Kompleksą, kaip 

minėjome, formuoja trys „objektai“ (dirbtinė kalvelė, „monumentalaus cilindro“ bokštas, pastatas 

išilgai gatvės su savo takais - balkonais primenančiais miško medžius esančius priešais). 

Panagrinėkime juos atskirai: 

a) Vidinis kiemas. Viso centro širdis bus parke esančias duobes primenanti apvali 

centrinė aikštė. Ten bus naujai įkurtas ir paminklinis užrašas „PENERIŲ 

MEMORIALAS“. Viduje įsikurs parodų ir konferencijų salė, informacinis centras, 

rūbinė bei techninės patalpos. Visą šį korpusą siūlome uždengti dirbtine kalvele ir 
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apsodinti veja. Natūraliai šviesai patekti į patalpas įrengiami šviesos tuneliai, o ant 

kalvelės planuojami pastatyti mediniai suolai, kurie leis lankytojams prisėsti, atsipūsti. 

Ant žaliojo stogo pasėtas specialus kelių centimetrų aukščio apželdinimas, kuris 

nereikalauja ypatingos priežiūros. Tokios žolės nereikės net pjauti. Stogas tokiu būdu 

ilgą metų laiką išliks žalias, o šviesos spinduliai pro langus ryškiom mažom švieselėm 

apšvies kalvą per naktį tokiu būdu pasipuošdama lyg sakrali kapinių vieta su 

uždegtomis žvakėmis. 

Vidiniam kieme numatomas ir pagrindinis įėjimas į pastatą, kuris holu tiesiogiai 

sujungs su pagrindiniu keliu ir autobusų (tiek viešojo, tiek ir grupių) pailga stotele). 

Taip pat numatyti ir kiti įėjimai / išėjimai: į automobilių stovėjimo aikštelę (Pirmame 

aukšte), bet taip pat į galinę pastato pusę. Tam, kad būtų lengviau atvykti dviračiais, 

ten numatomas specialus dviračių parkingas, kuris visai šalia kavinės, tad galima 

patogiai ir joje apsilankyti; 

b) Pastatas išilgai gatvės. Pirmame šio korpuso aukšte įrengiama automobilių stovėjimo 

aikštelė (mūsų siūlymas būtų kiek įmanoma sumažinti automobilių prieigą į parko 

teritoriją, pirmenybę teikiant kitoms transporto priemonėms, pavyzdžiui, autobusams, 

dviračiams ar traukiniui). Tuo tarpu viršutiniame komplekso aukšte nuo kelio pusės 

būtų kitos visuomenei atviros erdvės (siekiant išlaikyti idėją, kad Peneriai yra aktyvi 

atminties vieta, sukuriamos naujos švietimui, kūrybinėms dirbtuvėms, „nuolatiniam 

kūrimui“ skirtos erdvės), o iš kitos pusės būtų administracinės patalpos. 

Didelį dėmesį teikėm administracinėms patalpoms. Kadangi darbas Memorialiniam 

Parke reikalauja daug fizinių, bet ypatingai dvasinių jėgų, norėjom sukurti geras darbo 

sąlygas Penerių parko darbuotojams. Taigi visų pirma kabinetų langai nebus nukreipti 

į parko, bet į priešingą pusę, tam kad būtų galima šiek tiek atitrūkti nuo parko 

realybės. Taip pat nebus matomi ir lankytojai, kurie atvyksta bei išvyksta, taip 

išlaikant sveiką emocinį ryšį. Taip pat projekte numatytas didelis balkonas, kad būtų 

galima išeiti, pasigrožėti gamta. 

Visa ši pastato pusė apjuosta takais ir balkonais (galima būtų suskirstyti į sektorius 

tarp viešo ir tarp tarnybinio), iš kurių vienas einantis žemyn link kelio leis patekti į 

terasą su vaizdu į Kanalą (pgl žemėlapį Nr. 21), kur savo paskutinės minutės „laukė“ 

Paneriuose sušaudytos aukos. Balkonas taip pat sukurs portiką palei kelią, tinkamą 

autobuso stotelei apačioje. Visas portikas bus sudarytas iš klijuotos medienos stulpų 

išdėstytų taip, lyg atrodytų, jog “atsitiktinai”, praturtinant viršutinėje dalyje 

papildomomis atramomis išdėstytomis skirtingais išlinkimais ir skirtingų ilgių taip 

primensiantys Panerių miško medžius kitoje kelio pusėje. 
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c) Cilindrinis bokštas. Pastatytas netoliese naujojo lankytojų centro įėjimo, bus pradinis 

visų maršrutų taškas. Pristatys lankytojams įvairius pasiūlytus maršrutus Paneriuose. 

Pirmame aukšte, ant grindų, planuojame įrengti interaktyvų Panerių žemėlapį, 

kuriame būtų galima pasirinkti vis kitą laikotarpį (t.y. žemėlapį) tokiu būdu peržiūrint 

Panerių teritorijos kaitą. Ant 3 išlenktų sienų tuo tarpu bus įrengti visų trijų siūlomų 

tematinių maršrutų aprašymai. Rampa užkels lankytojus ant stogo į terasą (apžvalgos 

aikštelę), iš kurios bus galima pamatyti: geležinkelį, istorinį įėjimą į Panerių teritoriją 

kartu su šalia esančiais paminklais. Cilindro viduje rampa gali būti naudojama ir 

laikinosioms parodoms, kaip ir erdvė rampų viduje gali būti ideali vieta ore 

kabantiems eksponatams ar meno kūriniams. Bokštą numatoma statyti stiklinį, su iš 

išorės apsivijusiomis horizontalių medinių juostų apdaila. Bokštą apšviečiant iš vidaus 

bus matomas kaip „deglas“ ir iš toliau. 

d) Išorės sutvarkymas. Dabartinės automobilių stovėjimo aikštelės plote taip pat 

sukuriamas žiedas autobusų ir automobilių sugrįžimui. Miško medžiai, šiuo metu 

augantys pastato vietoje, bus persodinami pagal tam tikrą sistemą šalia kelio, kad būtų 

galima atpažinti kur miškas natūralus, o kur dirbtinai pasodintas). 

Prieiga automobiliais į pačią parko teritoriją (išskyrus tarnybinį ir šalimamis gyvenančių 

žmonių transportą) bus apribota, o neleistina eismui zona bus lengvai atskiriama pagal dangos 

spalvą, kuri bus vienoda visai atvykimo aikštelei (centrinei zonai). Prie įvažiavimo į parką bus 

perkelta ir informacijos apie memorialą skulptūra, kuri stovėjo šalia. 

Pėstiesiems įėjimas į parką bus iš centrinio koridoriaus. Iš ten, jie įeis į cilindrinio bokšto 

pirmąjį aukštą, parko ir maršrutų pristatymui, o vėliau per pirmą aukštą tiesiai į parką. 

Siekiant skatinti dviračių naudojimą link parko, aplink lankytojų centrą būtų tiesiamas 

dviračių takas. Juo dviratininkai galės pasiekti centrą, arba tiesiog net ir nesustojant parke 

pravažiuojant šalia pro galinę pastato dalį galės pasigrožėti parko kavine, centrine kalva ir, jau 

vėliau, gal būtų galimybė susisiekti su senaisiais Vilniaus/Gardino ar Vilniaus/Trakų keliais, 

kuriuos gal būtų galima integruoti paverčiant dviračių trasomis. 

Kaip jau buvo minėta, siūlome mažinti automobilių atvykimą į parką, kad nebūtų perpildytas 

labai siauras kelias ir tokiu būdu nebūtų apribotas jo pralaidumas. Todėl siūloma ateityje 

automobilių stovėjimo vietų skaičių praplėsti ne konkurso objekto teritorijoje, bet išilgai 

pagrindinio privažiavimo kelio, taip pirmenybę įvažiuoti į zoną suteikiant tik įgaliotoms transporto 

priemonėms arba visuomeniniam transportui. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius, kaip ir visi kiti teritorijoje numatyti ir tam tikroms 

funkcijoms reikalingi objektai gali būtų pakeisti proporcingai pagal patikslintą poreikį, todėl nėra 

fiksuotas, bet tik preliminarus. 
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BENDRIEJI PASTATO RODIKLIAI: 
Sklypo plotas - 2.548,97 m2; 

Pastato statybinis tūris - 37.817,24 m3; 

Patalpų plotai pagal Lankytojų centro programą (Priedas nr. 11) išskirtas patalpų grupes: 

1. Viešos patalpos: 

1.1. Įėjimo patalpų grupė: 

 Holas ~ 40,22 m2; 

 Rūbinė ~ 35,77 m2; 

 WC ~ 53,49 m2; 

 WC žmonėms su negalia ~ 20,69 m2; 

 Kasos (audio gidas), knygynas (info medžiaga) ~ 62,87 m2; 

 Kavinė (kava, arbata, vaisvandeniai) ~ 101,64 m2. 

Viso: ~ 314,68 m2. 

1.2. Ekspozicijų erdvės: 

 Ekspozicijų ir konferencijų salė ~ 644,24 m2; 

 Universali transformuojama erdvė su galimybe panaudoti ją kultūriniams - 

edukaciniams  renginiams) ~ 133,50 m2; 

Viso: ~ 777,74 m2. 

2. Administracinės patalpos: 

 Direktoriaus kabinetas ~ 71,81 m2; 

 Kabinetas (2darbo vietos) ~ 73,33 m2;  

 Posėdžių salytė ~ 67,88 m2;  

 WC darbuotojams ir lankytojams (II aukšte) ~ 99,56 m2;  

 Sandėliavimo patalpa, dirbtuvės ~ 354,70 m2.  

Viso: ~ 667,28 m2. 

 
VISO: ~ 1.759,70 m2. 

 
Parkavimo vietų skaičius: - 22 vnt.; (20 + 2 pritaikytos neįgaliesiems); 

PASIEKIAMUMAS 
Memorialas yra miesto pakraštyje, taigi kelias iki jo yra gana sudėtingas. Šiuo metu Panerių 

memorialinį parką, galima pasiekti automobiliu arba viešuoju transportu. Patogiausia nuvažiuoti 

automobiliu arba traukiniu. Kelionė iš Vilniaus centro iki memorialo trunka apie 20 minučių, tačiau 

kadangi visai netoli parko yra magistralinis kelias A4, gal ateityje būtų galima numatyti atšaką taip 

pagerinant susisiekimą memorialo lankytojams. 
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Važiuojant viešuoju transportu tiesioginio maršruto nuo Vilniaus centro iki Panerių 

memorialo nėra, taigi reiktų važiuoti su persėdimu. Pirmiausia - iš centro iki Žemųjų Panerių trimis 

troleibusų linijomis, nuo čia iki Aukštųjų Panerių važiuoja trys autobusų maršrutai. Visos šios 

viešojo transporto trasos baigiasi ties pėsčiųjų tiltu per geležinkėlį, todėl reikia šiek tiek paeiti 

pėstute. Pagal projektą yra numatyta maršrutinio transporto stotelė parko teritorijoje, taigi būtų 

galima pratęsti jau esamus maršrutus arba sukurti naują nuo miesto centro iki Panerių memorialo. 

Tai turėtų žymiai palengvinti susisiekimą. 

Šiuo metu dviračiu nuvažiuoti iki Panerių memorialo yra sudėtinga, kadangi nėra nutiestų 

tvarkingų dviračių takų, tačiau vykdomi Vilniaus miesto dviračių takų plėtros projektai (kuris 

įtrauks ir tarptautinį projektą ,,Euro Velo 11“), teikia vilčių pagerinti situaciją šioje srityje. Per 

ateinančius 9 metus bus nutiesta 31,8 km ilgio atkarpa, jungianti Vilniaus centrą, Panerius ir daugelį 

kitų Vilniaus mikrorajonų. Nuo šių takų būtų galima pratęsti atsišakojimus iki Panerių memorialo. 

Jei tai pavyktų, ateityje iki Panerių memorialo bus galima patogiai atvykti dviračiu ir saugiai juos 

palikti tam skirtose vietose. 

Siūlytumėm prieš atvykstant į Panerių memorialinį parką prieš tai aplankyti Gaono muziejų, 

pasivaikščioti po buvusią Vilniaus geto teritoriją ir  galiausiai su traukiniu keliauti iki Panerių 

memorialinio parko. Toks maršrutas suteiktų dar daugiau istorinių žinių bei suvokimo apie to meto 

situaciją. 

APIBENDRINIMAS 
Panerių memorialo teritorijoje tvarkymo darbus turi būti vykdomi vadovaujantis šiam 

kompleksui nustatytais paveldosaugos reikalavimais - specialiosiomis sąlygomis, pagal parengtus ir 

suderintus techninius ir tvarkybos darbų projektus ir, kadangi teritorija patenka į valstybinių miškų 

plotus - pagal patvirtintus miškotvarkos projektus. 

Rengiami Panerių memorialo sklypo užstatymo urbanistiniai - architektūriniai sprendiniai 

atitinka paveldosaugos bei valtybinių miškus reguliuojančius miškotvarkos reikalavimus ir 

Užsakovo programą. 


