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KAČERGINĘ JUGNIANTI SISTEMA 

Manifestas 

Milda Adamonytė, Metra Augskapa, Ebru Celebi 

 

Šiais laikais, kaip ir kituose kurortuose aplink Kauną, Kačerginėje iš lėto pradingsta unikalios 

kultūrinės vertybės. Šis projektas dėmesį skiria pradingstančių Kačerginės vertybių atnaujinimui ir 

sociokultūrinio ilgalaikių ir trumpalaikių gyventojų gyvenimo pagerinimui. Tai daroma pristatant 

naujus objektus ir veiklas, kurios primintų apie pradingstančias vertybes. 

 

Pirma, analizuojami fiziniai vietos atributai, apibrėžiantys miestelį: gamta (upė ir miškas), viešosios 

erdvės, vilos ir stovyklos. Pamirštieji arba apleistieji objektai atrenkami kaip pagrindiniai projekto 

kūrėjai, kurie palaipsniui atgaivintų istorinę ir kultūrinę miestelio reikšmę. Palei mišką esančioms 

apleistoms vietoms priskiriama nuolatinė veikla. Prie apleisto kamino esančios viešosios erdvės 

paskirtis keičiama į nuolatinį ūkininkų turgelį. P. Vaiciuškienės vila konvertuojama į 

bendruomenės namus socialinei veiklai ir susirinkimams, o apleista „Dobilėlio“ stovykla 

atgaivinama įrengiant papildomus namelius medžiuose. Paraleliai išsidėsčiusioms apleistoms 

pakrantės teritorijoms priskiriamos sezoninės veiklos, tokios kaip: plaukiojantis ir sausumos 

turgelis, plaukiojimo, žvejybos ir relaksacijos zonos.  

 

Šios aktyvacijos, daugiausia susijusios su miestelio pakraščiuose išsidėsčiusiomis lokacijomis, 

kuriomis siekiama sujungti tarpines erdves miestelio centre, per aktyvius maršrutus ir takus su 

perplanuotomis apleistomis vietomis. Negana to, šie takai ir maršrutai tarnautų kaip ašys, 

regeneruojančios sociokultūrinį miestelio gyvenimą. Šias ašis papildytų ir kitos funkcijos, 

tarnaujančios miestelio svečių ir gyventojų poreikiams – tai žaidimų ir sporto aikštelės, lauko kino 

ar kūrybinių dirbtuvių erdvės. Pastiprintos pastoviomis arba laikinomis veiklomis, šios erdvės 

pagerintų tiek fizinius, tiek sociokultūrinius miestelio aspektus ir kurtų pagrindus tvariam 

vystymuisi.  

 

 

  



GENERATIVE SYSTEM FOR KAČERGINĖ 

Manifesto 

Milda Adamonytė, Metra Augskapa, Ebru Celebi 

 

Nowadays, like other resort towns around Kaunas, Kačerginė has been gradually losing the values 

defining its cultural significance. This project focuses on the revitalisation of Kačerginė’s 

diminishing cultural attributes and improving the socio-cultural life of short and long-term 

retreaters by introducing new facilities to the town as generators of forgotten values. 

 

First, physical attributes that define the main characteristics of the town are analysed; nature (river 

and forest), public open spaces, villas, and camps. The abandoned examples are selected as key 

generators of the project that will gradually revitalise the historic and cultural significance of the 

town. For the abandoned areas located next to the forest, permanent activities are defined. The 

public open space in front of the chimney is refunctioned as a place for a permanent farmers’ 

market, Villa of P. Vaiciuškienė as a community house for social activities and gatherings, and the 

reinstatement of Dobilėlis Camp with additional tree houses hung in the forest. Parallel 

abandoned project areas along the riverside are assigned with temporary and seasonal activities, 

such as floating markets, grounded markets, fishing, swimming and relaxatıon areas.  

 

The implementation of activities in these locations mainly around the edges of the town are 

designed to regenerate the intermediary space in the centre of town through active routes and 

paths linking the re-functioned abandoned areas. Therefore, these routes and paths serve as axial-

generators for the revitalisation of the socio-cultural life in the town. These axes will be assigned 

by additional functions that would serve the visitors and locals alike, such as playgrounds, sport 

areas, open air theatre, and workshop areas. Supported by temporary and permanent activities, 

the implementation of a generative system will improve both the physical and the socio-cultural 

aspects of Kačerginė that had been diminishing through and effective process of sustainable 

development. 

  



 

 



 

 



 


