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Anotacija 

Lietuvos miestuose ir miesteliuose daug kur remontuojamos senosios aikštės, skverai. Tokio remonto metu 

dažnai nesiekiama pagerinti skvero erdvės, pritaikyti nūdienos naudojimo ir grožio poreikiams. Straipsnyje pateikiami 

dviejų skverų Klaipėdoje ir Nidoje pertvarkymo eksperimentiniai projektai, aprašomi jų projektavimo principai ir 

bendradarbiavimo su savivaldybių administracijomis patirtis. 

Reikšminiai žodžiai: skveras, skvero dangų remontas, erdvių formavimas.  

 

Abstract 

In the recent years many old squares in the cities and villages of Lithuania have been renovated. Unfortunately, 

the correction of square plan, adaptation to contemporary needs of beauty and exploitation is not aimed during such 

renovation. Two experimental design projects of squares in Klaipeda and Nida are presented, design principles and 

collaboration with district municipality administration is described. 

Key words: square, square renovation, shaping of spaces. 

 

Įvadas  

 

Lietuvos miestuose ir miesteliuose daug kur remontuojamos senosios aikštės, skverai. 

Keičiamos sulūžusios ir nusidėvėjusios grindinio plytelės, kai kur iškertami pasenę, įvairiais 

genėjimais sužaloti ar ligoti medžiai, išraunami pasenę krūmai, tačiau beveik niekur nesiekiama 

pertvarkyti primityvų, dažnai skersų, išilgų ir įstrižų takų suskaidytą planą, nebandoma pagerinti 

aikštės ar skvero erdvės, pritaikyti juos nūdienos naudojimo ir grožio poreikiams, sumažinti 

remonto darbų ir vėlesnės priežiūros išlaidas.  

Europoje skverus (angl. square) pradėta kurti XVII a. Didžiosios Britanijos miestuose. Tai 

pagražinimui ir trumpam poilsiui skirti želdynai prie visuomeninių pastatų, aikščių ir gatvių. 

Lietuvoje skverai paplito XX a. Dažnai jie buvo kuriami buvusių turgaus aikščių vietoje, todėl 

dauguma Lietuvoje esančių skverų vadinami aikštėmis. Didžiausias – Lukiškių aikštė (skveras) 

Vilniuje (sukurtas 1952 metais). Kiti raiškesni: Utenio – Utenoje (2004), Laisvės – Saldutiškyje 

(1997) ir Rietave (2005). 

Vakarų šalių kraštovaizdžio architektai jau daugelį metų nagrinėja klausimą, kokią vietą 

gamta užima miestuose. Daug svarbių faktų ir išvadų galima perskaityti I. L. McHarg (1969), 

I. C. Laurie (1977), A. Spirn (1984), A. S. Schmid (1996) ir kt. raštuose. Prieš 10 metų ir Lietuvoje 

pradėta teoriškai aiškinti gamtos ir dirbinių santykį miestų aikštėse ir skveruose. Pagrindinė išvada: 

„Kiekviename sklype dirbtinių elementų turėtų būti tik tiek, kiek būtina, o gamtos tiek, kiek 

galima“ (Pilkauskas, 2004). 

Kiek vėliau pasirodė platus straipsnis nagrinėjantis ir vertinantis Lietuvos miestų aikščių 

pertvarkymo patyrimą ir rezultatus (Dringelis, 2011). Straipsnyje pagrįstai kritikuojamas ištisinis 

aikščių grindimas Lazdijuose (Nepriklausomybės a., 2005-2006 m.), Birštone (J. Basanavičiaus a., 

2007 m.), Šiluvos miestelio aikštė (2009 m.). Liucijus Dringelis (2011) pasisako prieš įvairių 

formalių kompozicijų paieškas, gausų naudojimą skirtingų spalvų ir formų medžiagų. Jis teigia, kad 

aikštėms tvarkyti naudojamos brangios medžiagos, išleidžiamos didelės lėšos, o aikštės visuomenės 

reikmėms beveik nenaudojamos, tik retkarčiais skersai pereinamos ir tik retai kada naudojamos 

lauko prekybai bei dideliems viešiems renginiams. Be to, jis pabrėžia, „kad miestų aikščių ir kitų 

viešųjų erdvių projektai turėtų būti plačiau ir reikliau aptariami, viešai svarstomi bei dalykiniu 

požiūriu ekspertuojami“.  
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Kitą išsamų straipsnį aikščių ir skverų tvarkymo tema parašė Alvydas Žickis (2013). Jis 

apžvelgė Europos aikščių raidos istoriją ir gamtos sąlygų (daugiausiai klimato) pagrindu parodė, 

kodėl Italijos miestų aikštės yra daugiausiai grįstos akmenimis, o Anglijos miestų skveruose vyrauja 

vejos. Kaip Anglijoje, taip ir Lietuvoje dažnai lyja, todėl klimatas yra labai palankus angliškųjų 

skverų tradicijai plėtoti. A. Žickis Lukiškių a. tvarkymo projektų konkursų patyrimu parodė, kuria 

kryptimi Lietuvoje dabar einama. Iš eilės jau ketvirtame konkurse 2010 metais „pirmąją premiją 

laimėjo darbas, kuriame Lukiškių aikštė ištisai išgrindžiama lauko akmenimis. (...) ekspertai ją 

įvertino aukščiausiais balais. (...) Tačiau grindinys sunaikina žaliąją aikštės erdvę, o per lauko 

akmenimis grįstą aikštę ne tik valstybės svečiams, bet ir vilniečiams nebus patogu vaikščioti. 

Visuomenei už pasirinktą projektą teks sumokėti 10 kartų daugiau, palyginti su želdyno modernaus 

tvarkymo projektu“ (Žickis, 2013).  

Kol Lietuvos visuomenė XXI amžiuje renkasi akmenimis grįstą aikštę ir iš esmės sugrąžina 

mus į XIX amžiaus vidurį, skverų tvarkymo srityje pažanga nevyksta. Miestų aikštės ir skverai yra 

ne vien tam, kad juos kuo greičiau pereitume. Jie yra mažas gamtos lopinėlis, kuriame žemė sugeria 

kritulius, o augantys augalai kvėpuoja ir gaivina orą. Skverai yra poilsio vietos, kuriose galime 

pabūti gamtoje, pasigrožėti ja, prisėsti ant suolo, susitikti ir pabendrauti. Šio straipsnio tikslas – 

išnagrinėti ir įvertinti kraštovaizdžio architektūros principo mažiau grindinio, daugiau želdinių 

įdiegimo rezultatus dviejų skverų remonto projektuose. 

 

Tyrimo metodai 

 

Taikytas eksperimentinio projektavimo metodas, kuris apima esamos padėties nagrinėjimą ir 

vertinimą (įskaitant želdyno lankytojų judėjimo krypčių ir poreikių nustatymą, patrauklių ir atgrasių 

reginių fiksavimą). Želdyno atskirų elementų komponavimas pagal principą: mažiau grindinio, 

daugiau želdinių. Buvusių ir suprojektuotų skverų techninių rodiklių palyginimas. 

2014 m. buvo projektuojami dviejų nedidelių objektų pertvarkymai: Pempininkų aikštė 

Klaipėdoje (1 ir 2 pav.) ir skveras prie Naglių ir Pamario gatvių Nidoje (5 pav.). Juose siekta 

padidinti gamtinių elementų ir sumažinti dirbtinių – suformuojant ir išryškinant erdves ir jose 

esančius skulptūrinius akcentus; takus įrengiant, kad jie atliktų susisiekimo funkciją ir nesudalintų 

žemės į mažus sklypelius; pastatant suoliukus orientuotus į pagrindinę erdvę. Projektuojant 

siekiama įvertinti želdyno įkūrimo ir priežiūros ekonomiškumą. Straipsnyje pateikiama ir 

projektuotojų bendradarbiavimo su savivaldybių administracija patirtis. 

 

  
1 pav. Pempininkų aikštės padėtis 

Klaipėdoje 

Fig. 1. Location of Pempininkai 

Square in Klaipeda 

2 pav. Pempininkų aikštės bendras vaizdas, 2014 m. rugsėjis  

Vainiaus Pilkausko nuotrauka 

Fig. 2. View of Pempininkai Square in September 2014.  

Photo by Vainius Pilkauskas 
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Projektavimo eiga, rezultatai ir jų aptarimas 

 

Pempininkų aikštė Klaipėdoje. 2014 m. vasarą Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

paskelbė Pempininkų aikštės paprastojo remonto aprašo paslaugų pirkimo supaprastintą atvirą 

konkursą, kurį, pasiūlę žemiausią kainą, laimėjo UAB „Želdynai“. Projektuotojai siekė pagerinti 

aikštės planą: sumažinti kietos dangos plotą ir padidinti želdinių (3 ir 4 pav.), o ne vien padaryti 

remonto darbų aprašą.  

 

 

3 pav. Pempininkų aikštės dangų pertvarkymo planas 

Fig. 3. Renovation of pavement in Pempininkai Square 

 

 
4 pav. Pempininkų aikštės Klaipėdoje pertvarkymo projektas 

Autoriai: Regimantas Pilkauskas, Vainius Pilkauskas, UAB „Želdynai“, 2014 m. 

Fig. 4. Renovation project of Pempininkai Square in Klaipeda 

Authors: Regimantas Pilkauskas, Vainius Pilkauskas,“Želdynai“ JSC, 2014 
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Miesto tvarkymo skyriaus iniciatyva 2014 m. spalio 28 d. parengti projektiniai pasiūlymai (3 

ir 4 pav.) buvo apsvarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos 

komiteto posėdyje. Jame nuosekliai buvo aptarti visi aikštės pertvarkymai, pateikti pasirinktų 

projektinių pasiūlymų motyvai, suderintos nuomonės naujų gėlinių, vejų įrengimo senų takų 

vietoje, senų medžių (trijų tuopų) kirtimo ir kitais diskusiniais klausimais.  

Pagrindinis aikštės meninis akcentas – vandens baseinas su fontanu ir metalinėmis 

vėtrungėmis. Šiame aikštės tvarkymo etape nenumatoma remontuoti vandens baseino. Vandens 

baseinas su fontanu ir metalinėmis vėtrungėmis yra svarbus ne tik Pempininkų aikštės akcentas, bet 

svarbus ženklas ir visai Klaipėdai, ypač Taikos prospekto išklotinei. Apie vėtrungės autorystę 

miesto savivaldybėje žinių nebuvo. Buvo minima architekto Alfredo Gyčio Tiškaus (1934-2008) 

pavardė, kuris galėjo būti vienu iš šio kūrinio bendraautorių. Apklausti telefonu keli Klaipėdos 

skulptoriai, tačiau jie autoriaus nepažinojo. Skulptorius Valerijonas Juzėnas ir jo žmona Genovaitė, 

ilgus metus dirbę Klaipėdos dailės kombinate, prisiminė, kad Pempininkų aikštės vėtrunges apie 

1975 metus sukūrė ir pagamino dailininkas-graveris Henrikas Urbaitis (1931 03 03-2010 10 25), 

palaidotas Karklės kapinėse. V. ir G. Juzėnai prisiminė, kad H. Urbaitis artimai draugavo su 

A. G. Tiškumi ir gal būt Pempininkų vėtrungės buvo jų bendras sumanymas.  

Projektiniuose pasiūlymuose numatyti daugiamečių gėlių gėlynai prie vandens baseino su 

fontanu ir vėtrungėmis skirti pabrėžti jų svarbą ir atgaivinti betono aikštę. Skirtingu metu žydinčios 

ir ilgai žaliuojančios daugiametės gėlės nereikalauja didelės priežiūros, nes bent keletą metų 

nereikia jų persodinti. Tai leidžia sutaupyti aikštės priežiūros išlaidas palyginti su vienmetėmis 

gėlėmis. 

Automobilių stovėjimo aikštelė šiaurės vakarų dalyje neturėjo aiškių ribų ir užėmė 

pėstiesiems skirtus šaligatvius. Projekte išryškinamos automobilių stovėjimo vietos ant asfalto ir 

atskiriamos nuo pėstiesiems skirtų betono trinkelėmis išklotų takų. 

Pietryčių dalyje yra trapecinių vejos skiaučių vėduoklė sudaranti tariamai dekoratyvinį aikštės 

piešinį. Ekologija moko, kad bet kurį žemės sklypą susmulkinus takais ar keliais, sumenkinama jo 

gamtinė vertė. Stambesni ir vientisesni gamtiniai vienetai yra patvaresni ir produktyvesni. Didesnis 

augalų bendrijos sklypas yra vertingesnis už daug mažų sklypelių, nors jų bendras plotas toks pat. 

Todėl projekte siūloma atsisakyti kai kurių takų ir sujungti vejos plotus. 

Pempininkų aikštės pertvarkymo projekte sumažinta dirbtinių elementų. Projektuojamos 

aikštės bendras plotas yra 7571 m2. Grindinio plotas prieš pertvarkymą sudarė 5384 m2 arba 

71 proc. viso aikštės ploto. Parengtame projekte grindinio plotas sumažėjo 28 proc. arba 1500 m2 

(3 pav.). Padidinus želdinių grindinio ir želdinių plotai sudaro 51 proc. ir 49 proc. Aikštės 

rekonstrukcijos darbų kaina sumažėtų beveik 20 proc.  

Savivaldybių administracijos poreikiai. Projekto užsakovai reikalavo palikti visus žaliosiose 

zonose esančius pėsčiųjų takus, nors šių takų reikšmė, projekto autorių nuomone, yra ne funkcinė, o 

tiktai dekoratyvinė, nes dauguma takelių iš niekur į niekur neveda. Miesto tvarkymo skyriaus 

specialistės prašė nesodinti žemų krūmų netoli pastato pamato, taip pat ir suolų užnugariuose. 

Autorių nuomone, žemi krūmai prie pastato sienos sudaro alsuojantį nuogrindą ir kartu papuošia 

pastatą, o krūmai suolų užnugariuose sudaro jaukumą sėdintiems ant suolo. Apskritai krūmynų 

reikšmė skveruose – didžiulė, nes jie formuoja erdves, apsaugo nuo vėjų ir tarsi maži miškeliai, 

sudaro prieglobstį smulkiajai gyvūnijai, ypač mažiesiems paukščiams. Užsakovo atstovės 

pareikalavo nukirsti visas keturias projekte išsaugojamas maždaug 9 m aukščio liepas ir jų vieton 

pasodinti sidabrinių klevų ir sidabrinę dygiąją eglę už 2000 Lt, nors autorių nuomone dygioji eglė 

šalia vėtrungių, kaip antra vertikalė, sudarytų nepageidaujamą konkurenciją pagrindiniam aikštės 

akcentui – vėtrungėms, o jos paskirtis kaip Kalėdų eglutės yra banali. 

Sprendžiant iš užsakovų pageidavimų galima teigti, kad šiuolaikinės kraštovaizdžio 

architektūros principai Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojams yra 

nepriimtini.  
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Skveras prie Naglių ir Pamario gatvių Nidoje. Neringos savivaldybė užsakė UAB 

Paulens&Co specialistams atlikti skvero prie Naglių ir Pamario gatvių Nidoje takų remontą, bet 

pamiršo užsakyti suprojektuoti želdinius ir pastatyti suolų. Pagal šį projektą pertvarkius Nidos 

centro skverą buvo suformuotas geltonomis keraminėmis trinkelėmis išgrįstas plačių takų tinklas, 

susmulkinęs natūralųjį žalumos paviršių, ir sukurtas dekoratyvinių šviestuvų tinklas (5 pav.). 

Neringos savivaldybė, supratusi, kad reikia tęsti darbus, ėmė ieškoti projektuotojų. UAB 

„Želdynai“ pasiūlė žemiausią kainą ir gavo teisę projektuoti želdinius, suolų pastatymą, kai kurių 

takų ir elektros šviestuvų vietų pakeitimą. Projektavimui buvo skirta tik 40 dienų, nes planuota dar 

2014 m. pavasarį pasodinti krūmus ir gėles.  
 

 

5 pav. Skvero prie Naglių ir Pamario gatvių Nidoje bendras vaizdas 2014 m. vasarą. Manto Pilkausko nuotrauka 

Fig. 5. View of a square near Naglis and Pamaris streets in Nida in summer of 2014. Photo by Mantas Pilkauskas 

 

Projektavimo metu teko spręsti papildomą klausimą – skulptoriaus Juozo Ruzgo skulptūros 

„Neringa“ (bronza, 2014) vietos parinkimą. Dar iki skvero pertvarkymo daug buvo diskutuota, kur 

Nidoje pastatyti šią skulptūrą. Nors skulptūra, be abejo su savivaldybės atstovų žinia, jau buvo 

pastatyta šiaurinėje skvero dalyje, orientuota į pietus ir gerai apšviesta, tačiau buvo ir kita nuomonė, 

kad skulptūrą galima būtų eksponuoti trikampyje prieš „Jūratės“ viešbutį, nes ji ten būtų iš visų 

pusių apeinama ir apžiūrima, įgytų prasminį ryšį su senuoju viešbučiu. Užsakovui buvo pateikti du 

skulptūros pastatymo vietos variantai, tačiau iki projektavimo termino pabaigos nuomonės dėl 

skulptūros pastatymo vietos negauta. 

Svarbiausias pertvarkymų tikslas buvo sumažinti skvero erdvės beprasmį sudalinimą ir todėl 

pasiūlyta išardyti maždaug ketvirtadalį takų kietosios dangos, suformuoti tris dideles nišas suolams, 

nukreipti sėdinčiųjų žvilgsnį į vejas, toliau laisvai augančių krūmų gyvatvores ir daugiamečių gėlių 

gėlynus (6 ir 7 pav.). Suolus pasiūlyta pasirinkti su atlošais be porankių, kad tiktų sustatyti į eilę su 

mažais tarpais. 

Suprojektavus skvero takų pertvarkymą teko spręsti želdinių klausimą. Skvere išliko nemažai 

aukštų gražių medžių. Pietryčių kampe auga keturi juodalksniai (23 m aukščio), toliau į šiaurę auga 

vingiuota aštuonių raudonųjų ąžuolų eilė (18 m aukščio), du paprastieji ąžuolai ir šešios mažalapės 

liepos (apie 20 m aukščio). Tačiau rytiniame skvero pakraštyje paprastasis kaštonas stelbia dvi 

gražias liepas. Šiaurinėje skvero dalyje prie pat Pamario gatvės auga drūtas uosialapis klevas. Šis 

senas medis gali būti audros nuverstas į gatvę ir sukelti pavojų, todėl siūloma kaštoną ir uosialapį 

klevą iškirsti. Kadangi šiaurinėje skvero dalyje pagrindiniai takai veda prie vandens platybių, šioje 

vietoje vaizdą užstojantys medžiai nereikalingi. Siūloma pasodinti tris medžius. Kopagūbrio 

papėdėje du juodalksnius, labai būdingus marių pakrantėms, greit augančius ir labai gražių lajų 

medžius. Šiaurinėje dalyje kanadinių cūgų kaimynystėje – vieną gelsvažiedį tulpmedį, kuris 

birželio–liepos mėnesį žydi tulpės formos žiedais. Jis yra kilęs iš Šiaurės Amerikos, jau antrą šimtą 

metų auga Veliuonos dvaro parke. Iš šio medžio sėklų išauginti sodinukai plinta po Lietuvą.  
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6 pav. Skvero prie Naglių ir Pamario gatvių 

Nidoje dangų pertvarkymo planas 

Fig. 6. A plan of pavement renovation in a 

square near Naglis ir Pamaris streets in 

Nida 

 

7 pav. Skvero prie Naglių ir Pamario gatvių 

Nidoje pertvarkymo projektas. Autorius 

Regimantas Pilkauskas, UAB „Želdynai“, 

2014 m. 

Fig. 7. A renovation plan of a square near 

Naglis ir Pamaris streets in Nida. Author 

Regimantas Pilkauskas, “Želdynai“ JSC, 

2014 
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Skvero šiauriniame pakraštyje siūloma pasodinti krūmų juostą palei Naglių ir Pamario gatves, 

kuri iš dalies apsaugos skvero erdvę nuo gatvių įtakos ir sukurs foną dabar stovinčiai skulptūrai 

„Neringa“. Skulptūros užnugaryje sodinami aukštesni paprastųjų alyvų krūmai, o jų tęsinyje 

žemesni (maždaug 1–1,5 m aukščio) baltuogių meškyčių krūmai. Šie krūmai mažiau reiklūs dirvai. 

Jų gražių pavyzdžių teko matyti netoliese, sodybose, kitoje Naglių gatvės pusėje.  

Suolų užnugariuose suprojektuoti kalninio serbento krūmynai. Jie tankūs, net ir žiemą 

nepermatomi, juose labai mėgsta perėti mūsų mažieji paukščiai. Po senais medžiais siūloma 

pasodinti keletą ūksmingų paprastųjų sausmedžių. Pastarosios dvi krūmų rūšys auga mūsų 

miškuose. 

Siūloma pasodinti daugiamečių gėlių gėlynus (8 pav.). Parinktos rūšys gali augti lengvoje 

smėlio dirvoje. Vienos iš jų žydės ankstyvą pavasarį (tulpės), kitos vasarą (bijūnai, snapučiai, 

vilkdalgiai), o dar kitos – vėlyvą rudenį (rytiniai šilokai). 
 

 

8 pav. Skvero prie Naglių ir Pamario gatvių Nidoje gėlynų planas 

Autorius Regimantas Pilkauskas, UAB „Želdynai“, 2014 m. 

Fig. 8. A plan of flowerbeds in a square near Naglis ir Pamaris streets in Nida 

Author Regimantas Pilkauskas, “Želdynai“ JSC, 2014 

 

Projekto priežiūrą atliko Neringos architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros 

ekspertų taryba. Vilniuje 2014 m. gegužės 12 d. posėdyje Ekspertų taryba „Konsultacijos“ rašte 

pateikė bendro pobūdžio pastabų. Pritarė „skvero kietų dangų esminiam mažinimui“, bet pastebėjo, 

kad skvere „suolai per ilgi ir netinka Nidos želdynams“. Autoriaus nuomone Nida yra ne tik 

vientisa, bet ir įvairi. Suolai sustatyti į ilgas eiles atitinka Nidos centro pobūdį, nes čia ir takai platūs 

ir daug žmonių juda. Intymiems pasisėdėjimams ši vieta menkai tinka. Trumpesni ir nuošaliau 

pastatyti suolai labiau tiktų atokiau nuo centro esančiuose skveruose.  
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Ekspertai pasiūlė, „išsaugant esamus vertingus medžius, atkurti buvusį skvero želdinimo 

intensyvumą“. Pastaroji kategorija kraštovaizdžio architektūroje beveik nenaudojama ir sunkiai 

suprantama, bet tikriausiai neprieštarauja principui mažiau grindinio, daugiau želdinių. Projekte 

siūloma iškirsti du menkaverčius medžius (kaštoną ir uosialapį klevą), o „želdinimo intensyvumas“ 

padidėja, kadangi išardoma 25 proc. kietos dangos, kuri pakeičiama veja ir krūmynais. 

Pareikšta pastaba, kad „šiai vietai nebūdingi linijiniai želdiniai, todėl siūlymas atriboti skverą 

nuo gatvės monotoniška alyvų gyvatvore nėra priimtinas šioje teritorijoje“, iš dalies buvo priimta. 

Paprastosios alyvos buvo paliktos tik kaip fonas skulptūrai, o gyvatvorės tęsinyje siūloma pasodinti 

baltuogę meškytę, kuri yra žemesnė ir neužstos vaizdo į marias. Laisvai augančių krūmų eilės arba 

gyvatvorės yra puiki priemonė išryškinti želdyno erdves ir yra priešybė padrikam krūmų sodinimui, 

tai dažnai pasitaiko mėgėjiškose sodybose, o kartais ir parkuose. Padriki krūmai vejoje ne tik 

suskaido erdvę, bet ir labai apsunkina mechanizuotą žolės pjovimą, todėl jau daugiau kaip šeši 

dešimtmečiai Vakarų šalių moderniuose želdynuose ši želdinių forma nebenaudojama. 

Projektavimo eiga parodė didelį kolegų susidomėjimą šiuo objektu. Neringos savivaldybės 

administracija gavo ir kitų pasiūlymų, kaip reikėtų tvarkyti šį skverą. Tačiau Ekspertų tarybos 

konsultacijos protokolas Neringos savivaldybės administracijai tapo pagrindu nevykdyti sutartinių 

įsipareigojimų. 

Per ginčus į pažangą. Projektuojant šių dviejų skverų pertvarkymą ir taikant principą mažiau 

grindinio, daugiau želdinių kyla esminiai ginčai – kraštovaizdžio architektai, turintys daugelio metų 

patyrimą ir neturintys nė menkiausios profesinės apsaugos, stoja prieš savivaldybių tarnautojus, 

turinčius daug administracinio darbo patirties, tam tikrą grožio sampratą ir finansinius 

įsipareigojimus. Teikdami pasiūlymus projektuotojai gali rodyti iniciatyvą diegti naujoves, bet jie 

turi nugalėti įvairiausių derinimų ir pritarimų ieškojimo barjerus. Užsakovo rankose yra pagrindinis 

instrumentas: galimybė projektą priimti arba atmesti, sumokėti už atliktą darbą arba ne, o priėmus 

projektą nebūtinai jį įgyvendinti.  

Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai savo reikalavimais sudarkė projektą ir bet kokius 

bandymus sumažinti grindinių ir padidinti želdinių, bet sumokėjo už grynai techninius 

patarnavimus, skvero paprastojo remonto darbų aprašą. Neringos savivaldybės atveju paaiškėjo, kad 

ten administracija savo specialistų neturi ir remiasi Ekspertų tarybos nuomone. Ekspertų daug, visi 

labai plataus profilio specialistai ir sprendimų priėmimas jų bendru sutarimu yra labai apsunkintas. 

Projektuotojai, siūlydami savo skvero tvarkymo sampratą, privalo jos ryžtingai ir be kompromisų 

laikytis.  

Požiūrio į miestų želdynų tvarkymą aiškinimasis, specialistų tarpusavio supratimo gerinimas, 

visuomenės įtraukimas į Lietuvos želdynų kultūros plėtotę yra sunkus, bet reikalingas darbas.  

 

Išvados 

 

1. Projektuose išryškintos skverų erdvės, suformuojant kuo didesnius vejų plotus, iš visų pusių 

takais apeinamus ir matomus iš poilsio aikštelių. Skverų erdvės gyvatvorėmis atitvertos nuo 

gatvės triukšmo ir dulkių, atvertos skverų lankytojams. 

2. Skveruose esantiems skulptūriniams akcentams išryškinti pasiūlyti skirtingi būdai: vandens 

baseino su fontanu ir vėtrungėmis poveikį sustiprinti daugiamečių gėlių lysvėmis, o vejoje 

esančią skulptūrą „Neringa“ atskirti nuo gatvės ir sudaryti ramų foną pasodinant krūmų 

juostą. 

3. Takai nutiesti taip, kad įrėmintų skvero erdves ir nesudalintų žemės į mažus sklypelius. 

Siekta, kad takais žmonės ne vien pereitų erdvę, bet ir pasivaikščiotų. Skverų nišose prie takų 

pastatyta suolų ar kitų įtaisinių, kad žmogus galėtų pabūti, pajausti gamtos artumą, apžvelgti 

kuo platesnę erdvę, pasigrožėti, atsipalaiduoti, susitikti ir pabendrauti. 

4. Sumažinus grįstų dangų plotus ir jų vietoje įkūrus želdinių (vejas, krūmynus) atpinga skvero 

įkūrimas. Grindiniai kainuoja brangiau nei želdiniai. Gamtines želdinių formas (laisvai 
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augančius krūmus, daugiametes gėles) lengviau ir pigiau prižiūrėti nei genimus krūmus, 

vienmetes gėles grunte, vazose ir piramidėse.  

5. Projektuotojų ir užsakovų bendradarbiavimas yra sunkus, bet reikalingas darbas siekiant 

bendruomenei naudingų rezultatų.  
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Summary 

 
In the recent years many old squares in the cities and villages of Lithuania have been renovated. Unfortunately, 

the correction of square plan, adaptation to contemporary needs of beauty and exploitation is not aimed during such 

renovation. In 2014, Želdynai JSC made projects of Pempininkai Square in Klaipeda and a square near Nagliu and 

Pamario streets in Nida, seeking to reduce areas of pavement and to enlarge areas of plantations. 

Experimental planning method has been applied that included analysis and estimation of the current situation 

(locomotion and needs of square visitors, clearing of attractive and intrusive views). Separate elements of the squares 

were composed according to the rule: every plot should have as much of the artificial as it is necessary and as much of 

the natural as possible (Pilkauskas, 2004). The comparison of the technical characteristics of the current and proposed 

situation of the squares has been performed. 

Main results:  

1. Spaces of squares were highlighted by forming large territories of meadows framed by paths from all the 

sides that could be walked around and observed from recreational plots. Areas of squares were isolated from streets by 

green hedges in order to protect visitors from noise and dust.  

2. Different manners of highlighting sculptural accents were suggested: the impression pool with fountain and 

weather vanes was strengthened by flowerbeds of multiannual flowers and the sculpture Neringa was separated from 

the street by bushes that formed quiet background as well. 

3. The paths were projected in order to frame square spaces but not to divide the area into small territories. It 

was aimed that the paths served not only for crossing the square but having a walk as well. Benches were placed by the 

paths so that citizens could relax and feel the intimacy with nature, look around the vide space and admire the view, 

meet others and communicate.  

4. The price of renovation of square goes down if the surface of pavement is diminished and replaced by 

plantations (meadow, bushes, etc.).Pavement costs more than plantation. It is easier and cheaper to take care of natural 

forms of plantations (naturally growing bushes, multiannual flowers) than trimmed bushes, yearling flowers in soil, 

flowerpots or pyramids.  

5. Collaboration of customers and landscape architects is often troublesome, but necessary when aiming for 

the results advantageous for the community. 


