
Konkurso  „Darni aplinka“ 2013 dalyviai 

 Pirma kategorija – Bendramiestinė viešoji erdvė (skverelis, parkas, kompleksas); 

Ąžuolų giraitė Klaipėdoje 

Klaipėdoje esantis „Ąžuolų giraitės“ parkas traukia 
vietinius gyventojus ne tik pailsėti po dienos darbų, 
bet ir gamtos prieglobstyje aktyviai leisti savo 
laisvalaikį. Parko svečių patogumui pastatyta net 10 
naujų suoliukų, tad norintys atsikvėpti ir pasigrožėti 
aplinka tikrai ras sau vietos. Mažiesiems įrengta vaikų 
žaidimo aikštelė. Planuojama parke dar įrengti lauko 
treniruoklius bei dar kelias poilsio zonas. Parkas 
tvarkomas ir prižiūrimas naudojant valstybės 
skiriamas lėšas bendruomenių poreikiams, pagal 
seniūnaičių teikiamas paraiškas savivaldybei. 
Atsinaujinusi „Ažiuolų giraitė“ tapo patrauklia poilsio 
erdve, kuria džiaugiasi vietos gyventojai.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - Aitvaro seniūnaitijos seniūnaitis Darius Sadeckas 

Balsių Mitologinis parkas 

Balsių Mitologisnis parkas - tai aktyvios 
bendruomenės, menininkų ir vietos gyventojų darbo 
rezultatas. Tai bendruomenei skirta erdvė, kurioje ir 
jaunas ir senas atranda savo kampelį. Aplinkiniai 
gyventojai parke susiburia švenčių ir įvairių renginių 
metu. Mitologinio parko idėja buvo įprasminta, kai 
2008 m. pavasarį menininkai buvo viešai pakviesti 
dalyvauti tarptautiniame Balsių granito skulptūrų 
simpoziume; tų pačių metų rudenį parkas 
įšventinamas ritualu, kurį atliko vyriausias Lietuvos 
krivis Jonas Trinkūnas ir baltų etnokultūros 
puoselėtojai. Renginio metu pristatytos pirmosios 
parko skulptūros - Sauliaus Širvinsko „Žilvinas“, 
Kęstučio Musteikio „Alkas“ ir latvio Karlio Ile's 

„Austėja“. Parke įrengta vaikų žaidimo aikštelė, vasaros metu čia vyksta sporto šventės.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - Projektuotojas Eduardas Lozoraitis, architektas Stasys 

Lankelis 

  



Pirmojo Alytaus aikštė ir jos prieigos 

Pirmojo Alytaus aikštė ir prieigos buvo tvarkomos, 
atsižvelgiant į miesto istoriją, archeologinių tyrimų 
išvadas, išsaugant ir eksponuojant tiek kultūros 
vertybes, tiek vertingą Nemuno upės suformuotą 
kraštovaizdį, susiformavusį urbanistinį stilių, 
išlaikant vientisą estetiką. 
Naudojamų medžiagų ir kitų priemonių (augalų, 
apšvietimo, aplinkos formavimo ir pan.) pagalba, 
akcentuojama buvusi senoji istorinė miesto aikštė, 
Merkinės gatvė, istoriniai pastatų liekanų šurfai bei 
naujai įrengta parko tipo teritorija, dviračių- 
pėsčiųjų takai. Teritorija apsodinta klevais, įrengti 
gėlynai. 

Pirmojo Alytaus aikštėje buvo išryškinta buvusios turgaus aikštės trikampė forma. Kaip atsvara aikštės 
aplinkai sklypo gilumoje suprojektuota ir įrengta parko tipo teritorija, skirta vaikų žaidimams ir 
pasivaikščiojimui. Siekiant paįvairinti teritorijos reljefą, įrengtos kelios žaliios beveik dviejų metrų aukščio 
kalvos, kurios suskaido parką į mažesnes ir jaukesnes erdves. 
Aikštėje įrengta fontano sistema, tad karštomis vasaromis čia galima pasidžiaugti vandens teikiama vėsa.  

Atlikti darbai turi didelę reikšmę Alytaus miesto istorijai, švietimui, rekreacijai, turizmui. Šios aikštės ir 
jos prieigų tvarkymo darbai atskleidė senąjį šios vietos identitetą ir pritaikė ją dabartiniams gyventojų 
poreikiams. 
Sartų ežero pakrantė, Dusetų sen. Zarasų r. 

Gražiausias ir brangiausias Dusetų turtas – Sartų 
ežeras, penktas pagal dydį Lietuvoje. Deja pietrytinė 
Sartų pakrantė buvo labai apleista. Dusetų seniūnijos 
ir parapijos bendruomenės santalka dalyvaujant 
Aukštaitijos bendruomenių asociacijai įgyvendino 
Sartų ežero pakrentės tvarkymo projektą. Dviem 
etapais sutvarkyta ir išvalyta 130 m. ir 150 m ežero 
pakrantės, atlikti kranto valymo ir aplinkos tvarkymo 
darbai.. Atlikus supranuotus darbus sutvarkyta Dusetų 
miesto teritorijoje esanti Sartų ežero centrinė 
pakrantės dalis, tapo patraukia poilsio zona vietos 
gyventojams bei tinkama erdve priimti atvykusius 
svečius ir poilsiautojus, įrengtos kelios pavėsinės, 

paplūdimys, sūpuoklės, pastatyti suoleliai, persirengimo kabinos. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka 

  



Senamiesčio skveras ir jo prieigos Alytuje 

2011 m. skverui suteiktas Senamiesčio skvero 
pavadinimas. Alytaus miesto savivaldybės 
administracija, įgyvendindama ES struktūrinių fondų 
remiamą projektą rekonstravo Senamiesčio skverą bei 
jo prieigas ir pritaikė miestelėnų reikmėms. Skvero 
centras grįstas betono trinkelėmis, įrengtas šviečiantis 
fontanas, šalia dar trys maži fontanėliai (trykštantys iš 
grindinio) eilėje. Svarbūs fontano akcentai – iškaldinti 
alytiškio kūrėjo Jurgio Kunčino tekstai. Fontano viduje 
yra rodyklės, rodančios kryptį į tam tikras atmintinas 
Alytaus vietas, tekstai parinkti būtent pagal tai. 
Mažojoje skvero dalyje akcentu tapo senosios gatvės 
bruko atodanga. Autentiškos dangos fragmentas 

įgilintas keliomis eilėmis pakopų (miestelėnų jau vadinama – mažuoju amfiteatru), o nuo pastatų pusės 
pakelta atraminė sienutė su keletu nedidelių atmintinių plokščių.  
Naujai suformuota skvero veja, gėlyne pasodintos baltos rožės – Alytaus miesto simbolis, gausu suolelių, 
įrengtas dekoratyvus apšvietimas. Takai jungia aikštės centrą su aplinkinėmis gatvėmis. Senieji skvero 
medžiai išsaugoti, pašalinti tik avarinės būklės medžiai. Senamiesčio ir Ulonų gyvenamosios teritorijos 
vietos bendruomenės iniciatyva pasodintos šešios japoniškos vyšnaitės – sakuros ir šermukšnis. 
Senamiesčio skvere auga 27 rūšių ir formų medžiai ir krūmai. 
Visos šios priemonės kartu sukūrė demokratišką viešąją erdvę, įkvėpė naują gyvenimą apleistai užmirštai 
teritorijai, dabar taip noriai lankomai didelių ir mažų. 
Eugenijos Šimkūnaitės skveras ir atminimo ženklas Vilniuje (tarp Erfurto g. ir Laisvės pr.) 

Vilniuje tarp Erfurto gatvės ir Laisvės prospekto 
žaliojoje zonoje pastatytas Eugenijos Šilmkūnaitės 
atminimo ženklas. Tvarkingas skveras džiugina praeivių 
akis,o skulptoriaus Jono Vancevičiausdarbas kūrinys 
įprasmina žolininkės, etnografės atminimą. Sveiką 
gyvenimo būdą propogavusi E. Šimkūnaitė gyvenimo 
kokybės ir stiprybės kvietė ieškoti gamtoje ir 
augaluose. Džiugu, jog aktyviems ir skubantiems 
urbanizuotų zonų gyventojai suteikiama galimybė 
atsikvėpti tokiose žaliosiose ramybės oazėse, bent 
truputi priartėti prie gamtos.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - 

skulptorius Jonas Vencevičius, architektas Laimis Kaziukonis 

  



prof. Igno Končiaus gimtoji sodyba. Žlibinų sen. Purvaičių k., Plungės raj. 

 Žlibinų bendruomenė pristatoi gražiai ir skoningai tvarkomą prof. Igno Končiaus istorinę gimtąją sodybą. 
Sutvarkyta aplinka ir pastatai, tad dabar tik gyventojų 
atmintyje ir nuotraukose matosi kaip sodyba atrodė 
anksčiau. 
Dabar sodyba rūpinasi prof. Igno Končiaus anūkas 
Gintaras Končius su žmona Virginija. Jau devinti metai 
kaip čia organizuojamos įvairos šventės, vyksta  
konferencijos, susitikimai su žymiais žmonėmis, 
rengiamos kaimo vaikų vasaros stovyklos ir vykdoma 
kita bendruomenei svarbi veikla. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - 

sodyba rūpinasi prof. Gintaras Končius su žmona 

Virginija  

Pelėdnagių kaimas 

Kėdainių rajono savivaldybėje esančio Pelėdnagių 

kaimo gyventojai jau įpratę, kai į juos žvalgia teritoriją 

puošiančios pelėdos, o atvykę svečiai vis lekia į prie 

gražuolių pelėdų įsiamžinti. Kaime gausu ne tik 

pagrindinių simboliu tapusių palėdžiukų, bet ir 

margaspalvių gėlynų, kurie nuo ankstyvo pavasario iki 

vėlyvo rudens puošia aplinką.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - 

Seniūnas Valentinas Tamulis 

Mažeikonių kaimo bendruomenės poilsio zona, Mažeikonių kaimas, Pakruojo rajonas 

2003 metais susikūrė Mažeikonių kaimo 
bendruomenė, kurios pagrindinis tikslas – rūpintis savo 
kaimo žmonėmis ir viešosiomis kaimo erdvėmis bei 
taip prisidedėti prie Lietuvos gražinimo ir tvarkymo. 
2008 metais bendruomenė gavo buvusios Pakruojo 
bendrovės technikos kiemą ir atsarginių dalių sandelio 
teritoriją. Teritorija užėmė 1,2 ha. Ši teritorija buvo 
užteršta įvairiomis atliekomis. Bendrų pastangų dėka 
Mažeikonių kaimo bendruomenė sutvarkė sklypą, 
išvežė atliekas. Kiemą apsodinus medžiais, iškasus 
tvenkinį bei pastačiuss žaidimo aikšteles vaikams - 
teritorija neatpažįstamai pasiketė.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - 

bendruomenės  nariai. 

  



Skverelis miesto centre, priešais bažnyčią Lazdijų raj. 

Šiemet įkurtas ir sutvarkytas miesto skverelis tapo 
mėgstamas tiek vietos gyventojų, tiek turistų. Čia 
prisėda iš bažnyčios išėję tikintieji, susituokusios poros 
čia fotografuojasi. Vakarais čia sutiksi sėdinčius 
jaunuolius ir paneles, ar pasivaikščioti išėjusius 
senjorus. Atsigaivinti galima trykštančiame fontane. 
Greta įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, o visos 
nuovažos pritaikytos tiek neįgaliesiems tiek vaikų 
vežimėliams ar dviratininkams, tad skvaras išsiskiria 
svetinga ir visiems patogia aplinka.  

 

Paplūdimys Lazdijų mieste 

Pasinaudojus ES teikiama parama Lazdijuose buvo 
išvalytas netoli miesto centro esantis Baltajo ežeras 
bei sutvarkytas paplūdimys. Dabar jis pritaikytas tiek 
suaugusiųjų, teik vaikų poilsiui. Kadangi paplūdimį 
nutiestais takais galima nesunkiai pasiekti dviračiu ar 
pėsčiomis, šiltuoju metu pakrantė būna tiesiog 
užgulta. Miestiečiams patogu, kad nereikia toli 
važiuoti. Šiame paplūdimyje organizuojamos vasaros 
šventės, tarptautinės spiningavimo varžybos. 
Teritorijos, kur įrengtas paplūdimys, pakrantė užpilta 
15 cm smėlio sluoksniu. Pakrantėje įrengta vaikų 
žaidimo aikštelė su sūpynėmis, judančiu ratu, smėlio 
dėže, čiuožykla, karusele. Pastatyti plieniniai 
konteineriai ir šiukšliadėžės padeda palaikyti 

paplūdimio švarą. Planuojama įrengti lieptą ant metalinių polių su ąžuoline danga, laipteliais į vandenį, 
šuolių į vandenį tramplynu. 
  



Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Linkuvos m.  

 Linkuvos miesto parkas užima 7 ha plotą. Parke iškasti 
3 tvenkiniai, įrengtos vejos, takai, pastatyta medinių 
suolų, pasodinta medelių, dekoratyvinių krūmų, gėlių. 
Tvenkiniuose žydi vandens lelijos. 2004 m. Linkuvoje 
vykusio skulptorių simpoziumo  „Dedikacijos“ metu, 
miesto parke sukurtos ir sumontuotos 6 skulptūros iš 
granito, dolomito. 2005 m. parke pastatytos dar 4 
skulptūros. Parką puošia  „Lazda“, „Batai“, 
„Prisilietimas“, „Ženklas F. Vaitkui“, „Kryžkelė“, „Dievo 
koronė“, „Saturnas“, „Avinėliai“, „Sugrįžimas“, 
„Ženklas“. 
Linkuvos parkas jau senai tapo mėgiama linkuviečių ir 
miesto svečių poilsio, pasivaikščiojimų vieta. Parke 

rengiami ir kultūriniai renginiai, sportuoja jaunimas, vaikai. Linkuvos Socialinių paslaugų centro gyventojams 
parkas suteikia ramybę ir džiaugsmą. Parko teritoriją prižiūri ir tvarko Linkuvos seniūnija. 

Projektuotojas, architektas,  želdinių specialistas - apželdintoja Violeta Augėnienė 

Šventosios upės kairysis krantas Anykščiai 

Tai Šventosios upės kairiojo kranto Anykščių mieste 
sutvarkymo ir pritaikymo kultūriniam turizmui viešoji 
erdvė. Sukurtas objektas skirtas panaudoti Šventosios 
upės gamtinį potencialą, atgaivinti miesto rekreacines 
teritorijas, atverti ir eksponuoti esamo kraštovaizdžio 
savitumus, tenkinti gyvenamosios, darbo bei poilsio 
aplinkos kokybės reikalavimus.  
Projektuojant ir atliekant aplinkos tvarkymo bei 
kraštovaizdžio formavimo darbus, ypatingai didelis 
dėmesys buvo skiriamas aplinkos kokybei bei esamos 
ekologinės sistemos išsaugojimui.  
Teritorijoje gausu retų augalų augimviečių, pelkynų bei 
šaltinynų su jiems būdinga flora ir fauna, kurie buvo 

išsaugoti ir atitinkamai išeksponuoti pažinimui. Atidengtos menkaverčiais medžiais bei krūmais apaugusios 
įspūdingos kraštovaizdžio teritorijos bei perspektyvos, įrengtos apžvalgos aikštelės, upės pakrantės 
teritorijos tapo prieinamos visiems.  
Įgyvendinus šį projektą nutiestas 4 kilometrų 200 metrų ilgio apšviestas pėsčiųjų–dviračių takas su visa 
infrastruktūra. Įrengtos atokvėpio, poilsio aikštelės, prieplauka pramoginiam laivui, kelios prieplaukos 
mažos grimzlės laivams: valtims, kanojoms, baidarėms, įrengtos apžvalgos aikštelės, estrada, poilsio parkas, 
vaikų žaidimų zonos, taip pat sutvarkytos maudyklos, įrengti du paplūdimiai su reikiama paplūdimių įranga. 
Šventosios pakrantėje įrengta ir ekstremali dviračių-riedučių trasa, įrengtos dvi stovyklavietės, vienas 9 
vietų kempingas, su daug mažosios architektūros elementų.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - Jolita Irena Paužuolienė ir Dalė Vileitienė 

  



Joniškio miesto Žemaičių gatvė ir viešoji erdvė 

Neseniai atgaivinta greta Joniškio miesto parko esanti 
erdvė. Paklota nauja takų danga, atsirado pėsčiųjų 
takas su suoleliais, įrengti modernūs šviestuvai, 
suformuotos žaliosios zono. Gyventojai ir svečiai 
renkasi ir pramogauja vasaros estradoje bei 
amfiteatre vykstančių renginių metu. Įvykę 
atnaujinimo darbai smarkiai pakeitė aplinką, o sukurta 
poilsio ir pramogų zona leidžia deramai panaudoti 
vietos potencialą. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - 

architektai Rūta Stuopelienė ir Rimantas Stuopelis 

Pažintinis dviračių ir pėsčiųjų  takas aplink I-ąjį Varėnos tvenkinį, Varėnos m. Varėnos r. sav. 

Siekiant išplėsti ir tobulinti viešąją turizmo 
infrastruktūrą, orientuotą į tikslingą Varėnos krašto 
gamtos ir kraštovaizdžio pažinimą, įrengti dviračių ir 
pėsčiųjų takai prie Varėnos 1-ojo tvenkinio bei 
kuriamos palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas 
atvykstantiems turistams ir vietos gyventojams. 
Įgyvendinant projektą ,,Poilsio ir turizmo 
infrastruktūros plėtra prie Varėnos I-ojo tvenkinio” 
nutiestas 2 km. pažintinis pėsčiųjų ir dviračių takas, 
įrengtas apšvietimas. Pastatytos 7 nuotaikingos 
poilsiavietės, kiekvienoje esančiuose informaciniuose 
stenduose galima rasti informaciją apie vietos grybus. 
Aktyviam laisvaaikiui įrengta krepšinio aikštelė, 
futbolo aikštė. Vaikams pastatytos supynės ir laipynės. 

Svečių ir vietinių gyventojų patogumui pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių saugyklos. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - G. Janulytės- Bernotienės studija 

  



Žiežulio pėsčiųjų takas, Varėnos m. ir Girežerio k., Varėnos r. sav. 

Žiežulio pėsčiųjų ir dviračių tako tvarkmas prisideda 

kuriant palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas 

atvykstantiems turistams ir vietos gyventojams. 

Įrengiant Žiežulio taką nutiestas 1,6 km ilgio dviračių ir 

pėsčiųjų takas link Žiežulio ežero, išlaikant kuo 

natūralesnę aplinką ir pabrėžiant jos unikalumą, taip 

pat įrengtos poilsio ir apžvalginės kraštovaizdžio 

aikštelės, pastatytos skulptūros grybų ir miško gyvūnų 

tematika, informaciniai stendai, įrenginiai vaikams, 

pavėsinės, suolai. Žiežulio ežere vandens pramogų 

mėgėjams įrengtas lieptas - prieplauka, kur 

besiverčiantys vandens turizmu verslininkai galėtų 

nuomoti valtis, vandens dviračius ir kitą įrangą. Žiežulio ežero paplūdimyje poilsiautojams pastatytos 

persirengimo kabinos. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - UAB „NIT Projektai“ 

Jūros parkas Tauragėje,Kranto g. 1. 

 Jūros upės rekreacinė zona ir joje esantys lankomi 

objektai – parkas ir poilsiavietė yra įtraukti į turistinius 

pėsčiųjų, dviračių ir vandens maršrutus. Tai gyventojų 

ir svečių mėgstama teritorija.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - 

UAB ,,Nemuno deltos projektai" architektė Alma 

Čepienė 

  



Apleistų ir užterštų Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbai; Telšių 
miestas 

Telšių miesto centre esanti Masčio ežero pakrantė yra 
svarbi rekreacinių zonų, skirtų gyventojų poilsiui, 
laisvalaikiui, dalis, įvairių renginių organizavimo vieta.  
Siekiant didinti Telšių miesto patrauklumą tiek 
gyventojams, tiek investuotojams, tiek miesto 
svečiams, tikslinga buvo kompleksiškai sutvarkyti 
Masčio ežero pakrantę, įrengiant rekreacinę ir sporto 
infrastruktūrą šeimoms su vaikais, pavieniams 
miestiečiams, jaunimui ir šią infrastruktūrą pritaikyti 
žmonėms su negalia. Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų remiamas projektas buvo pradėtas įgyvendinti 
nuo 2010 metų. 
Masčio ežero pakrantės dalies teritorijoje yra 

atnaujinti esami ir įrengti nauji pėsčiųjų ir dviratininkų takai, įrengta apšvietimo sistema, sutvarkytos 
esamos ir suformuotos naujos želdynų erdvės, įrengti nauji suoliukai, rekreacijai ir sportui skirti mažosios 
architektūros elementai: poilsio, sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, įrengtos valčių prieplaukos, pavėsinės, 
pliažas bei atviras amfiteatras, skirtas viešiesiems renginiams. 
Laisvalaikį Masčio pakrantėje leidžia ne tik miesto gyventojai, bet ir svečiai, kadangi organizuojami įvairiausi 
renginiai, vyksta miesto šventės. Kiekvienas čia atvykstantis gali pasigrožėti Masčio ežero vaizdais, fontanu, 
pakrantėje įkurtu Skulptūrų parku. Vaikai laisvalaikį gali praleisti sporto ar vaikų žaidimo aikštelėse. Ne 
veltui Telšių miestas buvo pripažintas patraukliausia Lietuvos turizmo vietove 2013 metais. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - Architektas Algirdas Žebrauskas 

Pastatų ansamblis, vadinamas Tauragės pilimi ir pilies aikštė, S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Tauragė   

Tauragės pilis– vienas reikšmingiausių rajono 
architektūros paminklų, esantis Tauragės miesto 
centre, statytas 1844–1847 metais. Tai vieningas, 
uždaras, simetriškai suprojektuotas ansamblis su 
stačiakampiu, beveik kvadratiniu kiemu, kurį juosia 
mūrinė siena, turinti iš kiemo pusės arkines galerijas 
su dekoratyvinėmis šaudymo angomis. Kampuose – 
keturi apvalūs dviejų aukštų bokštai, perdengti 
sferiniais skliautais. Visas architektūrinis pilies 
ansamblis turi romantinio renesansinės pilies stiliaus 
bruožų. 2010-2012 m. pasinaudojus ES lėšomis 
Tauragės rajono savivaldybės administracija pakeitė 
pilies ,,veidą" - restauruoti pilies statiniai (tvoros, 

bokštai), rekonstruotas vienas iš pastatų ir vidinis kiemas. Šiandien Tauragės pilis – miesto ir viso rajono 
turizmo ir kultūros židinys. Čia veikia krašto muziejus su istorijos ir etnografijos, tautodailės ir gamtos 
skyriaus ekspozicijų salėmis, bokštuose įrengta Fotografijos galerija ir Priešistorės laikotarpio ekspozicija, 
mažųjų pilies lankytojų laukia Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, savo talentus jaunimas ugdo 
Moksleivių kūrybos centre, o visiems besidomintiems rajonu ir miestu informaciją suteikia Turizmo ir verslo 
informacijos centras. Kitapus pilies sienų įrengta erdvi automobilių stovėjimo aikštelė ir centrinė miesto 
aikštė su visa laisvalaikiui reikalinga infrastruktūra - apšvietimas, suoliukai, patrauklūs gėlynai, veikia lauko 
kavinė. Žiemą ši erdvė virsta kalėdinių stebuklų oaze - kasmet aikštėje išdidžiai žybsi miesto eglė. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas - VĮ ,,Lietuvos paminklai“ 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1844
http://lt.wikipedia.org/wiki/1847


Nevarėnų miestelis, Telšių raj. 

Nevarėnai – miestelis Telšių rajone, esantis už 16 

kilometrų į šiaurę, prie kelio Telšiai–Mažeikiai. Kaimas 

pradėjo kurtis XVI a. pabaigoje. 1602 m. pastatyta 

pirmoji bažnyčia. Per miestelį teka upelis - Burbesis. 

Nevarėnų gyventojai negailėdami laiko ir pastangų 

puoselėja miestelio aplinką, prisideda prie vis 

gražėjančio kraštovaizdžio kūrimo. 

Kasmet Nevardėnų aplinka gražėja, kuriamos ir 

įgyvendinamos naujos kraštovaizdžio idėjos. Miesteli 

puikuojasi tautodailininko Silvijaus Tendziagolskio 

drožtomis skulptūromis - legenda apie Nevarėnus. 

Norint perskaityti legendą, reikia 16 kartų apeiti aplink 

stulpą. Navardėnuose esanti "Poilsiavietė Šilaunė" – tai jaukus ir mielas nevarėniškių širdžiai gamtos 

kampelis, kuriame vyksta tradiciniai renginiai - vasaros atidarymas, Joninės, Vestuvinių muzikantų fiesta, 

taip pat įvairūs sąskrydžiai, bendruomenės susibūrimai, sporto varžybos. Ši poilsiavietė ir prieigos 

sutvarkytos iš Europos Sąjungos lėšų, pagal bendruomenės "Ratas" pateiktą paraišką. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – Nevardėnais rūpinasi seniūnė Vilma Šakienė, 

bendruomenės pirmininkas - Albinas Šmukšta, aktyviai prisideda P. Statkus 

Marijampolės Vytauto Didžiojo parkas 

Vytauto Didžiojo parkas ir jo prieigos buvo prikeltas 

naujam gyvenimui įgyvendinus viešųjų erdvių 

sutvarkymo projektą. Siekta šią miesto dalį sutvarkyti 

taip, kad ji pratęstų J.Basanavičiaus aikštės viešąsias 

erdves, o visas Marijampolės miesto ir regiono centras 

taptų dar patrauklesnis.  

Stengtasi nenutolti nuo dabarties realybės. Parke išliko 

tie patys pagrindiniai takai, buvo stengiamasi palikti 

kuo daugiau senųjų medžių, sukurtos erdvės Vytauto 

Didžiojo (skulptorius Julius Narušis) ir Tauro apygardos 

partizanų, jų rėmėjų ir ryšininkų atminimo 

paminklams. Vytauto ir Sodo gatvių pusėje iš 

architektūrinių granito elementų buvo pastatyti simboliniai vartai senųjų miesto sodo vartų vietai pažymėti. 

Vykstant darbams, statybininkai atidengė daug metų po žeme tekėjusį Javonio upelį, sutvarkė jo pakrantes, 

pastatė tiltelius. Rekreacinėje zonoje buvo sukurtas natūraliai į parko aplinką įsiliejęs fontanas, įrengta vaikų 

žaidimo aikštelė, perkeltas gėlynas.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – Elvyra Taujinskienė, Vida Naumavičienė ir Vytenis 

Skroblas (UAB „Travėja“). 

  



Marijampolės Poezijos parkas 

2010-2012 metais Marijampolės miesto Poezijos parke 

buvo vykdomas parko rekonstrukcijos projektas. 

Baigus darbus pavyko sukurti jaukią poilsio oazę 

miesto centre. Po rekonstrukcijos parkas tapo itin 

mėgiama  pėsčiųjų ir dviratininkų apsilankymo vieta. 

Architektai parko funkciją suvokė kaip poilsį, ramius 

pasivaikščiojimus prie vandens, todėl buvo atverti 

Šešupės ir Jevonio upelio vaizdai. Imtasi novatoriškų 

sprendimų: pažemintas Šešupės krantas, iš betoninių 

rėmų „išlaisvinta“ Jevonio vaga, o krantai iškloti lauko 

akmenimis - dabar į upelį galima įbristi. Upelis nebūtų 

toks sraunus, jei ne idėja nukreipti į jį Šešupės vandenį. 

Parke įrengtas įspūdingas, želdinių grožį pabrėžiantis apšvietimas, nauji takai pėstiesiems ir dviratininkams, 

rekonstruoti tilteliai per upelį. Įrengti trys Šešupės vandeniu maitinami originalūs fontanai – juose vasarą 

mėgsta teškentis vaikai, čia ir spalvinga vaikų žaidimo aikštelė. Įkurtas originalus amfiteatras, kuriame jau 

skamba poezija, muzika, vyksta vasaros kino seansai. Parke išliko apie 1986 m. pastatyta skulptoriaus 

Juliaus Narušio sukurta skulptūra „Šešupė“, taip pat išsaugoti skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurti penki 

suoleliai. 2012 m. rudenį parke atidengtas dar vienas architektūrinis akcentas - paminklinis akmuo maestro 

Vytautui Kernagiui ir jo nemariajai dainai „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, kuri jau tapusi neoficialiu Sūduvos 

krašto himnu. Autorius – skulptorius Julius Narušis.  

Didžiausias sėkmės rodiklis – į parką plūstantys žmonės – vietiniai ir svečiai. Ypač parką pamėgęs jaunimas.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – architektai R.Marcinkevičienė, A.Marcinkevičius, 

A.Byčenkovas, G.Vieversys 

Mažvydo alėja Klaipėdoje 

Klaipėdos miesto M. Mažvydo alėja yra istorinėje 
miesto dalyje. Jos erdvinė struktūra susiformavo po 
karo. Alėjoje vyksta labai judrus gyvenimas, nes ji 
jungia centrinę gatvę su Skulptūrų parku, Donelaičio 
gatve, kurioje greta yra Klaipėdos universiteto menų 
fakultetas, Klaipėdos valstybinės kolegijos pastatai, 
vaikų ligoninė. Pačioje alėjoje yra kavinių (šiltuoju 
metu teikiančių paslaugas lauke), parduotuvių ir kitų 
paslaugų įstaigų. Kartais Alėjoje vyksta renginiai.  

Alėja pertvarkyta 2008 m. Netrukus gimė tradicija M. 
Mažvydo alėją puošti dovanotomis skulptūrėlėmis, 
kurios taip pat sukurtai erdvei suteikė jaukumo ir 
patrauklumo. 

Teritorijos apželdinimui parinkti tokie augalai, kurie kuo ilgiau lapais, žiedais ir vaisiais teiktų spalvinį 
savitumą.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – projektuotojas – Vytautas Paulionis, želdinius parinko 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos specialistai  



Utenos miesto parkai 

 Utenos parkai įkurti  užliejamuose upių slėniuose, 
stačiuose jų šlaituose, drėgnose, užpelkėjusiose ežerų 
pakrantėse. Neturėjusi nė vieno įrengto parko, 
savivaldybė 2005–2010 m.  įrengė 4 parkus – 
„Dauniškio“, „Vyžuonos“ parkai, Utenos miesto sodas 
ir Krašuonos upelio pakrntė. Krašuonos ir Vyžuonos 
upių pakrančių takai suteikia galimybę pasivaikščioti  
nuo pietinės iki šiaurinės miesto dalies.  
Parkų sutvarkymas yra labai reikšmingas daugeliu 
aspektų. Uteniškiams ir miesto svečiams buvo 
atskleistos ir pritaikytos poilsiui gražiausios, tačiau 
anksčiau visiškai neprieinamos miesto vietos. 
Estetiškai sutvarkyta aplinka tampa Utenos įvaizdžio 
dalimi, skatina būti gamtoje, didžiuotis savo miestu. 

Sutvarkytos želdynų teritorijos tapo reikalingos žmonėms ir tai tuo pačiu užtikrino jų ir kitų, dar neįrengtų 
natūralių teritorijų išlikimą. 
Visos teritorijos laisvai prieinamos visuomenei . Jose yra stendai su parkų planais ir informacija apie 

teritoriją.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – „Dauniškio“ parkas - Kraštovaizdžio architektė Euchrida 

Sipavičienė ir architektas Vytautas Sipavičius; „Vyžuonos“ parkas - UAB „Urbanistika“ ir UAB „Statybų 

strategija“, projekto vadovė Virginija Rimantienė; Utenos miesto sodas - Kraštovaizdžio architektas 

Regimantas Pilkauskas ir architektas Albertas Lamauskas;  Krašuonos upelio pakrntė - UAB „Urbanistika“ 

Veliuonos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas Veliuonos miestelyje, Veliuonos seniūnijoje, Jurbarko 

rajono savivaldybėje 

Veliuonos miestelio kompleksinis sutvarkymas atliktas 
vykdant sanglaudos skatinimo veiksmų programą. , 
Projektas baigtas 2010 metais. Viešoji erdvė pritaikyta 
turizmui. Veliuonos miestelyje sutvarkyta aikštė prie 
Vytauto Didžiojo paminklo, įrengta apžvalgos aikštelė 
ir alėja, saulės laikrodis, apžvalgos alėja veda prie 
bažnyčios – kultūros paveldo paminklo. Prie mokyklos 
įrengta krepšinio ir lauko teniso aikštelės. 

 

  



Viešvilės parko infrastruktūros įrengimas Viešvilės miestelyje, Viešvilės seniūnijoje, Jurbarko rajono 

savivaldybėje 

Viešvilės miestelio kompleksinis sutvarkymo projektas 

pabaigtas 2013 metų rudenį. Abipus Viešvilkos upelio 

įrengta poilsio zona su dviem tiltais, vaikų žaidimų 

aikštelėmis, suoliukais, pėsčiųjų ir dviračių takais, 

aktyvaus poilsio įrenginiais. Anksčiau šioje teritorijoje 

buvo įrengtas krioklys ir sutvarkyti upelio krantai. Tai 

parkas, kuriame lankytojai randa įvairių atrakcijų. 

Projektas įyvendintas pagal sanglaudos skatinimo 

programą. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

Inga Makuškaitė (UAB „Medstatyba“) 

Smalininkų parko infrastruktūros įrengimas Smalininkų mieste, Smalininkų seniūnijoje, Jurbarko rajono 

savivaldybėje  

Smalininkų miesto kompleksinis sutvarkymas atliktas 

vykdant sanglaudos skatinimo veiksmų programą, 

Pagal  projektą, atnaujintass esamas parkas, išsaugant 

vertingiausius medžius, suformuotos parko erdvės, 

įrengti apšviesti laiptai, apžvalgos aikštelė, pėsčiųjų 

takai, juos puošiančios pergolės, gėlynai, o arčiau 

pagrindinės gatvės įrengtas krepšinio ir lauko teniso 

aikštynas. Kitoje gatvės pusėje, buvusios evangelikų 

liuteronų bažnyčios vietoje, sukurta skulptūra su 

varpu. Parko unikalumą didina vietos skulptorių ir 

plenerų metu sukurtos ąžuolinės skulptūros. Šią 

teritoriją prižiūri Smalininkų seniūnija. Jurbarko 

savivaldybė tęsia kraštovaizdžio tvarkymo darbus: čia numatoma įrengti dar vieną parką, miesto aikštę, 

paplūdimį, atkurti Smalininkų uostą bei prie bendruomenės namų pastato įrengti miesto aikštę.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – Tomas Čeburnis (UAB „Medstatyba“) 

  



Viešųjų erdvių infrastruktūros (parko ir stadiono be skvero) įrengimas Skirsnemunės kaime, Skirsnemunės 

seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje 

Kompleksiškai sutvarkant Skirsnemunės miestelį pagal 

sanglaudos skatinimo programą siekta įsisavinti 

nejaukią kaimo centre esančią erdvę, atnaujinti 

vandens telkinuką, įrengti parką ir sporto aikštyną, 

pritaikyti erdvę bendruomenės poreikiams, 

susibūrimų vietai, sporto renginiams, poilsiui. Šiuo 

projektu baigtas formuoti Skirsnemunės centras. 

Skirsnemunės centre greta administracinių ir prekybos 

pastatų bei mokyklos atsirado poilsio vieta ir 

stadionas, kuris tarnauja ne tik mokyklai, bet ir 

bendruomenei. Centras atgijo, nes tapo jaunimo 

susibūrimo, įvairių varžybų, treniruočių, švenčių ir 

renginių organizavimo vieta. Čia vienu metu gali veiklos rasti ir ilsėtis įvairaus amžiaus gyventojai. Greta 

kultūros paveldo objekto atsirado puikiai sutvarkyta ir pritaikyta erdvė, kurios papildo viena kitą. Iš VVG 

„Nemunas“ lėšų pagrindinėje gatvėje Skirsnemunės jubiliejui įrengtas skverelis su paminkliniu akmeniu ir 

saulės laikrodžiu. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – Tomas Čeburnis (UAB „Medstatyba“), Gražina 

Gadliauskienė 

Jurbarko senamiesčio Jurbarko mieste, pritaikymas turizmui ir poilsiui 

Sujungiant Nemuno upės pakrantę su Jurbarko 

senamiesčiu, parengtas projektas „Jurbarko 

senamiesčio pritaikymas turizmui“, kuriame 

suformuotos keturios viešosios erdvės gyvenamųjų 

namų kvartaluose, skveras su fontanu. Atliktų darbų 

reikšmė ekologiniu požiūriu – prieš projekto rengimo 

pradžią Jurbarko senamiestyje buvo nutiesti miesto 

vandentiekio ir nuotekų tinklai, projekto metu buvo 

sutvarkyti lietaus nuotekų tinklai, projekto metu 

pasodinta apie 160 medžių ir krūmų. Kultūriniu 

požiūriu – senamiestis tapo miestiečių renginių, 

mugių, koncertų susibūrimo vieta, įrengtas skveras su 

fontanu, suoliukais bei aikštė ir poilsio zonos pritraukia daug vietinių gyventojų ir turistų. Estetiniu požiūriu 

– atstatyta gatvės struktūra, pažeminti šaligatviai, įrengta trinkelių danga vietoje buvusio asfalto, pasodinti 

želdiniai, įrengtos dvi aikštės (iš jų viena skveras su fontanu) ir dvi poilsio aikštelės su vietomis, paruoštomis 

įrengti 8 skulptūras, išspręstas automobilių parkavimas. Socialiniu požiūriu – pagerėjo vietos gyventojų 

gyvenimo kokybė, aplinka, į senamiestį keliasi kiti gyventojai, norima atnaujinti esamus pastatus, įrengtos 

vaikų žaidimų aikštelės ir krepšinio aikštelė, pritaikytos vaikų ir jaunimo poilsiui, įrengti šaškių-šachmatų 

staliukai su suolais pagyvenusio amžiaus žmonėms. Projektas įyvendintas pagal sanglaudos skatinimo 

programą. 

Projektuotojas, architektas , želdinių  specialistas – Kuncevičius (UAB „Miestprojektas“) 



Nemuno upės pakrantės  Jurbarko mieste, pritaikymas turizmui ir poilsiui 

Senojo miesto naujos galimybės. Nemuno upės 

pakrantės Jurbarko mieste pritaikymas turizmo 

infrastruktūrai projektas pradėtas rengti 2004 metais, 

baigtas – 2010 metais. Projekte numatyti pėsčiųjų ir 

dviračių takai, tiltelis per Imsrės upę, paplūdimį, vaikų 

žaidimų ir poilsio aikšteles, lauko treniruokliai, 

suoliukai poilsiui, vietos stovyklavietėms, apšvietimas. 

18 hektarų plote yra 1,8 kilometro pėsčiųjų ir dviračių 

takai, kurie jungia visą Nemuno pakrantę Jurbarko 

mieste. Įregtos stacionari ir mažųjų laivelių prieplauka. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

architektas T. Kučinskas (UAB „Ardymas“) 

Imsrės upės pakrantės  Jurbarko mieste, pritaikymas turizmui ir poilsiui 

Projektas pritaikant Imsrės upės pakrantės  

Jurbarko mieste, Jurbarko rajono savivaldybėje 

turizmui ir poilsiui įgyvendintas vykdant sanglaudos 

skatinimo veiksmų programą. Tai tarsi parkas 

mieste. Teritorija apima 16 hektarų. Ji baigta 

tvarkyti 2012 metų rudenį Čia 3,2 kilometro ilgio 

Imsrės upės slėnis paverstas parku. Slėnis 

pritaikytas gyventojų poilsiui ir turizmui – 

sutvarkytos pievos, pasodinti medžiai, įrengtas 

apšviestas pėsčiųjų dviračių takas, ten, kur jis kerta 

upelį, įrengta 13 tiltelių. Vaizdingesnėse vietose 

statomi suoliukai, pavėsinės, vaikų žaidimo 

aikštelės, įrengiami mediniai laiptai, kad gyventojai iš Imsrės upelį supančių kvartalų galėtų lengvai pasiekti 

poilsio zoną. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – Vytautas Sipavičius (UAB „Keturi broliai“) 

  



Prisikėlimo aikštės skveras Šiauliuose 

 Šiaulių centrinę miesto aikštę į 4 dalis dalina Aušros 
al. ir Tilžės gatvės. Aplink šią aikštę pradėjo augti 
Šiaulių miestas. Šimtmečius šioje aikštėje vykdavo 
turgūs, mugės, gyva prekyba. Šiuo metu aikštė tarsi 
miesto širdis, kurioje vyksta įvairūs renginiai, 
susibūrimai ir miesto šventės. Skveras prie Šiaulių 
miesto savivaldybės pastatą šiuo metu yra gražiausia 
aikštės dalis. 2006 m. spalio 1 d., švenčiant Šiaulių 
miesto 770-ąjį jubiliejų, skverelis buvo renovuotas, jo 
centre įrengtas fontanas „Saulės diskai" (skulptorius 
Gintautas Lukošaitis). Vardą fontanui rinko ne tik 
Šiaulių miesto visuomenė, bet ir užsienyje gyvenantys 
lietuviai.  

Skverelyje nuolat vyksta įvairūs renginiai, laisvalaikį čia leidžia ne tik senjorai, bet ir jaunimas. Kol vyresni 
šiauliečiai ilsisi ant suolelių, jaunuoliai įsitaiso tiesiog ant žalios vejos medžių pavėsyje.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – fontano „Saulės diskai" autorius Gintautas Lukošaitis 

Talkšos ežero pakrantė Šiauliuose 

2011 metais sutvarkyta Talkšos ežero pakrantė nuo 
Saulės laikrodžio pusės. Įrengta takų infrastruktūra, 
pastatyti suoliukai bei įrengtas teritorijos apšvietimas. 
Modernizavus ir sukūrus naują viešąją turizmo 
infrastruktūrą Šiaulių mieste yra sukurtos tinkamos 
sąlygos aktyviam poilsiui bei sudarytos prielaidos 
turistų srautų didėjimui. Sukurta infrastruktūra 
naudojasi visi Šiaulių miesto gyventojai ir Šiaulių 
miesto svečiai. Sutvarkius Talkšos ežero pakrantės 
prieigas čia organizuojami įvairūs kultūros ir sporto 
renginiai, gyventojai leidžia laisvalaikį. 
Pakrantę puošia skulptūra „Geležinė lapė“. Tai - 
šiauliečio dizainerio Viliaus Purono kūrinys Lietuvos 
vardo tūkstantmečiui paminėti. Dizaineris juokavo, kad 

Vilnius turi legendą apie geležinį vilką, o Šiauliai galės didžiuotis geležine lape - apsukrumo, išminties 
simboliu. 

Projektuotojas, architektas , želdinių specialistas – skulptūros „Geležinė lapė“ autorius Vilius Puronas 

Parkas Šilalėje „Auginkime bendruomeniškumą“ 

Parkas „Auginkime bendruomeniškumą“ Šilalėje 
atsirado iniciatyvios ir veiklios bendruomenės dėka. Jį 
kūrė rajono bendruomenės nariai. Jie ir toliau 
puoselėja, tvarko parko teritoriją ir aplinką. Čia 
organizuoja įvairius renginius ir šventesvietinims 
gyventojams ir atvykusiems svečiams 
 



 Antra kategoija – Gyvenamųjų kvartalų, namų grupių, atskirų namų kiemai; 

„Bajorų kalvų“ gyvenvietės V etapo vidinis kiemas 

„Bajorų kalvų“ gyvenvietės V-ojo etapo vidinis kiemas. 
Vidiniame kieme įrengtas fontanas, apsodinta  
žydinčiomis gėlėmis, augalais. Kuriant vidinio kiemo 
erdvę didelis dėmesys buvo skirtas ilgaamžių medžių 
išsaugojimui, kurie šiandien kuria išskirtinę kiemo 
pridėtinę vertę. Juose pavasarį buvo įkelti inkilai. 
Žalioji kiemo erdvė yra uždara nuo automobilių tam, 
kad laisvalaikį čia būtų galima leisti saugiai ir gryname 
ore. 
 
 
 
 
 

Eika namai Pilaiteje 

Projekto „Eikos namai Pilaitėje“ vidiniuose kiemuose 

įrengtos vaikų žaidimo aikštelės. Po sūpynėmis išklota 

minkšta danga, siekiant padidinti saugumą. Viename iš 

gyvenvietės kiemų pastatytas stalo tenisas aktyviam 

sportui. Kitais metais gyvenvietėje atsiras ir krepšinio 

aikštelė. Gyventojų patogumui vidiniuose kiemuose 

pastatyti suoleliai, jaukumą kurią gėlinėse žydintys 

augalai, ilgamečiai krūmeliai.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

UAB „Eventus Pro" 

  



Santariškių namų gyvenvietė 

„Santariškių namai“ apsupti Verkių regioninio parko 

kaimynystės, tad ir visoje gyvenvietėje dominuoja 

žaluma. Gyvenvietėje žydi gėlės, prižiūrėta žaliuoja 

veja, auga vaismedžiai – obelys, vyšnios. Prie namų 

įrengti alpiunariumai, pasodinti ilgamečiai žydintys 

krūmeliai. Vidiniuose kiemuose įrengtos vaikų žaidimo 

aikštelės. Erdviose pirmo aukšto terasose gyventojai 

kuria savo gėlynus, alpiunariumus, užsiima 

sodininkyste – vazonuose augina daržoves. Beveik 

kiekvienoje terasoje staliukas ir kėdės jaukiems 

vakarams.  

 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – UAB „Eventus Pro" 

Elniakampio namai (Elniakampio g.7, Vilnius) 

Elniakampio namai stovi Vilniaus Valakampių šile,  

Elniakampio gatvelėje.  Integruojant pastatą į miško 

aplinką siekta maksimaliai ją išsaugoti, sukuriant 

jaukią, žalią erdvę, gyvenančią metų laikų tėkmės 

ritmu. Išvalyti krūmynai, užsėta veja, pastatyti 

suoliukai ir vaikų žaidimo aikštelė suteikė namo 

gyventojams bendravimo aplinką – savotiškus vartus į 

vos už kelių metrų atsiveriantį pušyną. Jo prieigose 

įrengtos ėdžios žiemą atklystančioms stirnoms ir 

elniams. Iš kitos namo pusės pagrindinį įėjimą 

papuošė dekoratyvinių tujų juosta. 

 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – projektuotojas UAB „Renova“; architektas Alvidas 

Songaila 

Kauno Šilainių seniūnijos teritorijoje gyvenamasis namas adresu: Vėtrungės g. 6, Kaunas 

Ši viešoji erdvė esanti Kaune jau ne vienus metus 
džiugina aplinkinių gyventojų ir praeivių akis. 
Daugiabučio namo aplinka tvarkoma nuo ankstyvo 
pavasario iki šalnų, iš visų namo pusių ir labai 
kūrybingai. Želdinius prižiūri namo gyventojai. Nors 
kartais ir susiduriama su sunkumais dėl augalų 
saugumo, jie atkakliai puoselėja grožį sau ir 
aplinkiniams. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas –  

Želdinius prižiūri ir puoselėja namo gyventojai 

J.Krasnauskas, A.Krasnauskienė ir D.Artamonova   



„Krivių namai“ – gyvenamųjų namų kvartalas 

„Krivių namai“ – gyvenamųjų namų kvartalas, įsikūręs 
viename iš patraukliausių sostinės mikrorajonų, 
Užupyje. Gamtos apsuptyje esantis namų kompleksas 
yra stilingai įkomponuotas į erdvę ir išsiskiria savo 
įdomia architektūra. Čia sutvarkyta aplinka, įrengta 
vaikų žaidimo aikštelė, pasodinti dekoratyvūs 
želdiniai - kuria ramią ir jaukią gyvenamąją oazę.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas –  I-

ojo etapo projekto autorius - architektas Tadas 

Balčiūnas, UAB "JAD". II-ojo etapo projekto 

architektai - Tadas Balčiūnas, Vytautas Biekša ir 

Marius Kanevičius.  

Daugiabučio namo kiemas Mažeikiuose, Pavenčių g 31  

Pavenčių g. 31 namo gyventojai džiugina aplinkinius 
sutvarkytą, kruopščiai puoselėjamą daugiabučio 
aplinką. Šis namas stovi labai gražioje Mažeikių vietoje, 
Pavenčių gatvėje, tad bendruomenė puoselėja aplinką, 
tam negaili savo laiko ir pastangų. Stengiamasi, kad 
daugiamečiai augalai ir kaskart pavasarį sodinamos 
ryškiai raudonos pelargonijos džiugintų akį ne tik 
patiems, bet ir prašalaičiui. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

namo bendruomenė.  

 

Daugiabučio namo kiemas Klaipėdoje, Jūrininkų pr. 4 

Jūrininkų pr. Esančio 4 namo gyventojai mėgsta gėles 
ir žalumą, tad keletas iniciatyvių namo gyventojų 
gražina aplinką ir džiugina savo darbu visus namo, 
rajono gyventojus ir svečius.  
Susodintos gėlės aptvertos žema iš vytelių pinta 
tvorele. Ji apsaugo gėles nuo neapdairaus žingsnio ir 
netrukdo grožėtis gėlynais. Juk čia tokia augalų gausa: 
rožės, bijūnai, gvazdikai, jurginai, alyvos, aguonos, 
serentis ir kiti. Tam, kad estetinis vaizdas išliktų 
tvarkingas nuolatos prižiūrima ir pjaunama veja. 
Gėlynas įrengtas siekiant pagyvinti aplinką. Jis tapo 
tampa atgaiva širdžiai po sunkios dienos darbuose. 
Gėlyno tvarkymas suvienija namo gyventojus 
bendroms pastangoms gražinti aplinką, suburia darbui, 

skatina tarpusavio bendravimą, pagalbą vienas kitam, o vaikai mokosi gerbti kitų darbą, gėrėtis grožiu. 
Gyventojai tampa artimesni, dažniau šypsosi. 



Projektuotojas, architektas , želdinių  specialistas – gyventoja Ona Viskantienė.  

Daugiabučio namo kiemas Kaune, Europos pr. 34 

DNSB "Žalioji" gyvenamojo namo aplinkos teritorija 
užma apie 62 arus. Dalis teritorijos yra skirta 
automobilių stovėjimo aikštelei, bet didžiausią dalį 
teritorijos užima želdiniai. Kieme įrengta vaikų žaidimo 
aikštelė, kurioje laisvalaikį mielai leidžia ir aplinkinių 
namų vaikai, Pasivaikščioti ar pailsėti užsuka ir 
suaugusieji kaimynai.  
Teritorija prižiūrima ir puoselėjama iniciatyvių namo 
gyventojų, Didžiąją dalį teritorijos užima laisva erdvė, 
kurią papuošiame pačių prižiūrimais ir išaugintais 
vazoniniais augalais: petunijomis, palergonijomis, 
kanais ir. kt. Gėlynuose auginame daugiametes gėles: 
lelijas, viendienes, melsves, bijūnus, vilgdalgius, 
astilbes ir. kt. Nuo gatvės teritorija atitverta 

koloniškomis tujomis. Pietinę kiemo pusę, kuri ribojas su garažų pastato siena, apsodinta kalninėmis 
pušimis. Vidinio kiemo centre įrengtas alpinariumas, kurio kraštai apsodinti viksviniais augalais, jiems tai 
tinkama augavietė, nes esant lietingam orui toje vietoje susikaupia didelis kiekis vandens. Gyventojų 
pagamintas ir pastatytas ąsotis imituoja tekantį iš jo vandenį. Abu šie elementai susieti vienas su kitu baltai 
žydinčių saulučių taku. Teritorijai papuošti auginami stulpiniai ir šliaužiantys kadagiai, vijoklinės rožės, 
raganės, vienvyčiai ir kt.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – namo bendruomenė.  

Daugiabučio namo kiemas Pakruojo r. sav., Linkuvoje, Joniškėlio g. 6 

Pakruojo r. sav., Linkuvos miesto Joniškėlio g. Nr. 6 
daugiaaukščio namo aplinka gyventojai pradėjo 
rūpintis jau senai, daugiau kaip prieš 30 metų, kai tik 
jame apsigyveno. Gyventojų iniciatyva įrengti rožynai, 
gėlynus juosiantys atitvarai, pasodinti dekoratyviniai 
krūmai. Kasmet daugiabučio namo aplinka 
puoselėjama vis išradingiau, įgyvendinami vis nauji 
sumanymai: suformuojami žydinčių gėlių kampeliai, 
įrengiamos įvairių augalų ir vazoninių gėlių bei medžio 
dirbinių kompozicijos, perdažomi kiemo statiniai ir 
įrenginiai. Džiugina kruopščiai prižiūrimas gėlynas, 
kuriame kasmet įvairiaspalviais žiedais puikuojasi gausi 
vilkdagių kolekcija. Čia įvairių rūšių daugiametės ir 
vienmetės gėlės žydi nuo ankstyvo pavasario iki 

rudens šalnų. Maloniai nuteikia vazoninėmis gėlėmis pražydusi namo siena, greta namo puoselėjami 
rožynai bei nepakartojamos žydinčių augalų ir buityje naudotų namų apyvokos daiktų bei įvairių medžio 
dirbinių kompozicijos. Namo gyventojai aplinką tvarko, prižiūri ir puoselėja pasiskirstę darbais. Moterys 
puošia gėlėmis, vyrai – kiemo įrenginiais, medžio dirbiniais. Aplinkos gražinimas ir nuolatinė priežiūra  - visų 
namo gyventojų rūpestis. Tai daroma geranoriškai, tarpusavyje pasitariant ir pritariant siūlomai idėjai. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – namo bendruomenė.  

  



Dariaus ir Gireno g. 3 namo kiemas Klaipėdoje 

Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdoje, Dariaus ir 
Girėno g. 3 aplinka Dalia Lukoševičienė pradėjo 
rūpintis prieš 4 metus, kai čia apsigyveno. Gėlynus 
įrengė ir  sutvarkė savo jėgomis. Dabar gyventojai gali 
grožėtis įvairių augalų kompozicijomis, kurios 
paįvairino aplinką ir estetinį teritorijos vaizdą. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

gyventoja Dalia Lukoševičienė.  

 

 

Gyvenamųjų namų kvartalas Burbiškių kalvos, Eišiškių pl. 43, 45 

Gyvenamųjų namų kvartalas „Burbiškių kalva“, esantis 
Eišiškių pl. 43 ir 45, Vilniuje, su unikalia Lietuvoje ir 
visame Pabaltijo regione daugiabučių namų vidinio 
kiemo teritorija, kieme esančios įrangos ir jo apsaugos 
koncepcija. 
Idėja numato aktyvų vietinių gyvenimą, artimą 
kaimynų bendravimą, patogų ir saugų laisvalaikį kieme 
tiek vaikui, tiek suaugusiam asmeniui. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

projektuotojas ,,Architectura Humana,UAB, Remigijus 

Putinas. 

Tauragės miesto Žalgirių gyvenamųjų namų mikrorajono kiemų sutvarkymas 

 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – UAB ,,Mobitakas“ V. Zaukevičius 

  



Fredos miestelis Kaune 

Freda – Kauno miesto dalis kairiajame Nemuno krante, į 
rytus nuo Aleksoto. Skirstoma į Aukštąją (ant šlaito) ir 
Žemąją (Nemuno pakrantėje). Užima 416 ha plotą. 
Pagrindinė gatvė - Europos prospektas. Su Kauno centru 
jungia Čiurlionio tiltas (atidarytas 2002 m.). 
Gyvenamasis kompleksas Fredos  miestelis suformuotas 
unikalioje Aukštosios Fredos teritorijoje prie Vytauto 
Didžiojo universiteto Botanikos sodo. Žalumoje skendinti 
naujojo miestelio vietovė yra vos 4 min. kelio nuo miesto 
centro automobiliu. Fredos miestelis sukurtas kaip 
autonomiškų gyvenvietės bruožų turintis gyvenamasis 

kompleksas - modernios bendruomenės teritorija su 
bendruomenine organizacija: išplėtota paslaugų bei 
aptarnavimo sistema. Miestelyje pastatyti trijų tipų būstai 
(butai, angliško tipo sublokuoti miesto namai ir individualūs 
sodybinio tipo namai), miestelį puošia 2 tvenkiniai, puikūs 
želdiniai ir granitinės skulptūros.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – A. Buraitis ir A. Kančas  

Gėlynas Pašilaičių sen. Žemynos g.1 Vilniuje 

Pašilaičių seniūnijos teritorija tvarkoma ir prižiūrima 
reguliariai. Jau ankstyvą pavasarį sodinamos gėlės. 
Stengiamasi, kad gyventojai galėtų leisti savo laisvalaikį 
gražioje ir spalvingoje aplinkoje.  
Įrengtus gėlynus tvarko seniūnijos darbuotojai ir 
aktyvūs gyventojai. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dariaus ir Girėno g. 3, 4, 5  namų kiemas Klaipėdoje 

Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemas Klaipėdoje 
apsuptas Dariaus ir Girėno g. esančių 3, 5, 7 namų 
pasižymi žaluma. Jį savo jėgomis ir lėšomis apželdino 
vietiniai gyventojai, kartu įrengė nedidelę žaidimų 
aikštelę vaikams, poilsio zoną šių namų gyventojams. 
Patenkinus gyventojų paraiška pagal vietos 
bendruomenių savivaldos programą bendruomenės 
patogumui pastatyta pavėsinė. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

namo bendruomenė.  

  



 Trečia kategorija – Gražiai sutvarkyta aplinka prie visuomeninių, komercinių 

pastatų; 

„Dovanų krautuvėlė“ UAB Aušros al. 13, Šiauliai 

Dovanų krautuvėlė – tai šilumą spinduliuojančios, gerą 
nuotaiką ir jaukumą kuriančios dovanos. Atnaujinus 
fasado spalvą, ant palangės įkurdintos gėles. Taip 

krautuvėlė tapo labiau pastebima praeivių. Pražydusios 
gėlės, suvešėję buksmedžių krūmeliai, stalelis su lino 
staltiese ir gėlėmis ant jo – kviečia užsukti vidun bei 
pakelia nuotaiką praeiviams.  
Kiekvienam užsukusiam į Dovanų krautuvėlębus suteikta 
pagalba ruošiantis šventei.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas –

krautuvėlės įkūrėja, sumanytoja Jovita Mačiulė  

 
 

Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija  

Kiekvienas norintis jaustis gerai turi būti jaukioje ir 
gražioje aplinkoje. Siekiant šio tikslo, jau trečius metus, 
bendradarbiaujant su vietos seniūnija ir gimnazijos 
bendruomene Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijoje , 
vykdomas projektas „Pražydinkime gimnaziją“.  
Prieš tris metus mokykla gavo gimnazijos statusą, 

tuomet ir buvo sumanyta įamžinti šį svarbų įvykį. Buvo 
padarytas pirmasis alpinariumas pavadinimu „Pirmas 
žingsnis į gimnaziją“. Toliau sekė senų pastatų 
apželdinimas. 
Paskutinis ir didžiausias alpinariumas buvo padarytas šį 
pavasarį tarptautinio projekto THE UNITED COLOURS OF 
EUROPEAN NATURE (UCEN) (Bendros Europos gamtos 
spalvos) garbei. Projektas yra vykdomas 5 mokymosi 
įstaigų iš šių šalių: Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, 
Prancūzijos bei Turkijos. Šių metų birželio pirmąją 
savaitę Gražiškių gimnazijoje svečiavosi visų šių šalių 
atstovai ir džiaugėsi išaugintomis įvairiaspalvėmis 

gėlėmis.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas –socialinis pedagogas Sonata Daugirdienė 

  



Anykščių rajono Traupio pagrindinės mokyklos ir seniūnijos aplinka 

 Anykščių rajono Traupio pagrindinė mokykla ir Traupio 
seniūnija, kurios pastate įsikūrusi ir Traupio kaimo 
bendruomenės būstinė, skendi želdynuose – juos supa 
Traupio botanikos sodas – apie 1000 kv. metrų 
užimantys gėlynai ir alpinariumai, apie 3 ha plote 
išsidėsčiusios dendrologinės kolekcijos su daugiau kaip 
2000 rūšių ir veislių medžių ir krūmų, unikalios vandens 
augalų kolekcijos, dirbtinės pievų ir pelkių bendrijos. Iš 
viso želdynuose galima pamatyti per 6000 augalų rūšių, 
veislių ir formų! 
Želdynai supa ne tik mokyklą, visas miestelio centras, 

visos viešosios ertvės prie kultūros namų, seniūnijos, 
sporto aikštyno yra apsodintos medžiais ir krūmais. 
Unikalu, kad augalų kolekcijos nėra aptvertos, atviros 
visuomenei ir turistams, kurių kasmet čia apsilanko vis 
daugiau. Vien šiemet Traupio botanikos sodo želdinius 
aplankė turistų grupės iš Suomijos, Latvijos, Švedijos, 
Norvegijos ir kitur. Dar daugiau, sodo lankytojai ir 

mokiniai gali laisvai ragauti egzotiškų augalų (šilkmedžių, valgomųjų sedulų, citrinvyčių, aktinidijų ir kt.) vaisių, 
mėgautis apie 300 rūšių ir veislių prieskoninių augalų aromatais. 
Žalioji Traupio miestelio oazė pritaikyta ne tik mokiniams, bet ir įvairaus amžiaus turistams. Traupio 
gyventojams: įrengtos pavėsinės, suoleliai poilsiui, modernus sporto aikštynas, lauko estrada, pasivaikščiojimo 
takeliai, informaciniai stendai ir kt. 

Nepamiršti ir mūsų mažieji draugai: yra įrengtos žiemavietės ropliams ir varliagyviams, namelis laukinėms 
bitėms, daugybė inkilų paukščiams, todėl Traupio miestelio centre knibžda gyvybė.  
Miestelio želdiniai yra Traupio bendruomenės prižiūrimi, branginami, todėl nėra niokojami, atvirkščiai, visų 
traupiečių puoselėjami ir saugojami. 

Projektuotojas, architektas , želdinių  specialistas –želdinių specialistas Sigutis Obelevičius 

Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Linkuvos m.  

Linkuvos mieste kasmet atnaujinami ir kuriami nauji 
gėlynai. Nuo 2006 m. pradėtos kurti gėlių kompozicijos, 
kurios kiekvienais metais apsodinamos įvairių spalvų 
vasarinėmis gėlėmis, jos džiugina linkuviečius ir miesto 
svečius. Prie jų filmuojasi ir fotografuojasi jaunavedžiai. 
Kiekvienais metais sukuriama dar viena nauja gėlių 
kompozicija. Didžiausia iš jų - miesto centre esantis 
„Drugelis“. Miesto pakraštyje, linkėdama gero kelio,  
pasitinka ir išlydi „Antis“. Prie autobusų stoties keleivius 
džiugina kompozicija „Laikrodis“. Parke, prie tvenkinio, į 
krantą išlipo „Varlė“. „Vėžlys“ sustojo pailsėti miesto 

centre prie „Burbulų“. „Gėlių medis“, „Piramidės“, 
„Krepšas“, „Vazos“ ir kiti iš gėlių sukurti akcentai puošia 
Linkuvos miesto komercinius, visuomeninius, 
administracinius pastatus. Šalia seniūnijos pastato stovi 
3 didelės gėlių kompozicijos „Burbulai“, kurių pavėsyje 
„nusileido“ skulptūra „Angelas“. 

Visus gėlynus ir Linkuvos miesto aplinką tvarko Linkuvos seniūnija su viešųjų darbų darbininkų pagalba. 
Stengiamės, kad nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens Linkuvoje žydėtų gėlės. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas –apželdintoja Violeta Augėnienė  

  



Viešųjų erdvių prie Tauragės katalikų ir evangelikų- liuteronų bažnyčių sutvarkymas 

 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – AB ,,Panevėžio statybos trestas“, UAB ,,Panevėžio 

miestprojektas“ 

Ekologiškų produktų krautuvėlės Lazdijuose aplinka 

EKO Krautuvėlė yra labai nedėkingoje Lazdijų vietoje, 
prie pramoninių centrų sandėlių, bet visomis 
išgalėmis stengiamasi greta kurti jaukią, žalią aplinką. 
Pavasariais auginamos prieskoninės žolelės, vasarą 
gėlės, žiemą aplinka dekoruojama miško gėrybėmis ir 
pačių gamintais dirbiniais puošiama tikrą eglutė. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

krautuvėlės savininkai ir darbuotojai 

 

  



ŽŪB „Agrowill Skėmiai“ žemės ūkio technikos aikštelė. Skėmiai, Radviliškio r 

ŽŪB „Agrowill Skėmiai“ žemės ūkio technikos 
aikštelėje – atgaivinome senąją Volgą. Spalvingoji 
Volga, išpuošta įvairia augmenija, prie aikštelės vartų 
pasitinka ir palydi ne tik grupės darbuotojus, bet ir 
atvykstančius svečius.  Kasmetinės talkos metu 
centrinių ofisų darbuotojai vyksta į įmonės grupei 
priklausančius ūkius, kur kartu su kolegomis iš ūkių 
tvarko ir puošia gamybinę teritoriją. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

AB „Agrowill Group“ kolektyvas 

 
ŽŪB „Agrowill Smilgiai“ pieno ūkio komplekas. Smilgių kaimas, Panevėžio r. 

ŽŪB „Agrowill Smilgiai“ pieno ūkio komplekse – 
grupės logotipu papuošėme rezervuarą. Dabar 
spalvingasis rezervuaras džiugina pravažiuojančius 
pakeleivius Panevėžys-Šiauliai keliu. Kasmetinės 
talkos metu centrinių ofisų darbuotojai vyksta į 
įmonės grupei priklausančius ūkius, kur kartu su 
kolegomis iš ūkių tvarko ir puošia gamybinę 
teritoriją. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

AB „Agrowill Group“ kolektyvas 

 
Panevėžio „Žemynos“ progimnazija 

 Mokyklos teritorija tvarkoma pagal 2000 metais 
parengta planą. Teritorijoje auga virš 400 medžių ir 
krūmų, jie visi aprašyti foto albume, kuris naudojamas 
pamokose ir renginiuose. Fasadinį kiemą puošia dailės 
mokytojo Aido Balčiūno medinė skulptūra „Žemyna“. 
Mokyklos fasadiniame ir vidiniame kieme bei sporto 
aikštyne poilsiui ir renginiams įrengti suoleliai. 
Aplinka tvarkoma mokyklos darbuotojų ir mokinių 
tėvelių, kuri ugdo mokinių meilę grožiui ir gamtai . 
Mokyklos teritorija tapo Panevėžio miesto Pietinės 
bendruomenės traukos centru. 
 

  



 Ketvirta kategorija – Gatvė su žaliosiomis zonomis. 

Pakruojo seniūnijos riboženklis, Pakruojis 

 2013 m. įrengtas Pakruojo miesto riboženklis. Jis 

teigiamai įvertintas pakruojiečių ir į miestą atvykstančių 

svečių. Tvarkinga erdvė džiugina kiekvieno 

pravažiuojančio akis.  

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

projektuotojas Pakruojo seniūnas Saulius Margis, 

architektas Artūras Šukys (priėmė spalvinį sprendimą) 

 

 

Pakruojo seniūnijos estetinės aplinkos gerinimas, Pakruojis, Vytauto Didžiojo gatvė 

2013 m. sutvarkyta Vytauto Didžiojo gatvė Pakruojo 

mieste. Nauji pėsčiųjų takai ir dailūs gėlynai pakeitė 

šios viešosios erdvės vaizdą. Iš gyventojų gauta daug 

teigiamų atsiliepimų, dėl šios teritorijos sutvarkymo. 

Vietiniai gventojai ir atvykę svečiai džiaugiasi šiais 

pasikeitimais. 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – 

projektuotojas Pakruojo seniūnas Saulius Margis 

 

Tauragės miesto Vytauto g. ir jos prieigų sutvarkymas 

 

Projektuotojas, architektas, želdinių specialistas – UAB ,,Panevėžio miestprojektas“, UAB ,,Projektų 

centras“ 


