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Anotacija 
Racionalus miesto teritorijos naudojimas, gyvenamosios aplinkos kokybė, kintantys šiuolaikinės visuomenės 

poreikiai, nykstantys kultūros paveldo objektai. Šiame kontekste itin aktualus klausimas buvusių dvarų sodybų, kaip 
reikšmingų Lietuvos paveldo objektų, panaudojimas miesto plėtroje. Kompleksinis paveldosaugos bei urbanistikos 
interesų derinimas, holistinis požiūris į šios problemos sprendimo būdus, galėtų miesto erdvinei ir funkcinei struktūrai 
suteikti naujų bruožų, paįvairinti gyvenamąją aplinką. Šie kultūros paveldo objektai pasižymi dideliu rekreaciniu 
potencialu, todėl galėtų būti efektyviau panaudojami formuojant miestų rekreacinę infrastruktūrą. Šio straipsnio 
tikslas – apžvelgti buvusių dvarų sodybų reliktų potencialą ir sklaidą Lietuvos miestuose, suformuluoti kai kurias 
prielaidas jų integracijai miesto rekreacinėje sistemoje. 

Reikšminiai žodžiai: buvusių dvarų sodybos, rekreacinė infrastruktūra. 
 
Abstract 
Rational use of urban areas, quality of live and habitat, the changing needs of modern society, cultural heritage in 

risk justify the need of this research. The use of the residences of former manors, significant objects of Lithuanian 
culture heritage in urban development is relevant in this context. The complex coordination of the interests of heritage 
and urban development, holistic approach to solutions of this problem, would provide new features for urban spatial and 
functional structure, diversify the living environment. This cultural heritage has a high recreational potential, therefore 
it could be efficiently used in shaping of urban recreational facilities. The aim of this article is to make an overview of 
the relics of former manor residences spread in cities of Lithuania and of the potential of them, to formulate some 
assumptions of the integration of them in urban recreation system. 

Key words: former residences of manors, urban planning, recreational infrastructure. 

 

Įvadas 

 

Vieni reikšmingiausių kultūros paveldo objektų Lietuvoje – buvusių dvarų sodybos. Nemaža 
jų dalis iki šių dienų išlaikė kai kuriuos vertingus savo bruožus, siejamus ne tik su reprezentacine, 
bet ir rekreacine bei agrarine funkcijomis. Dvarų sodybų liekanas dažnai gaubia senieji parkai, 
įvažiavimus vis dar puošia alėjų ar parterių fragmentai, o visą sodybos kompleksą supa dirbamos 
žemės plotai. Šiuolaikinė paveldosauga tokiuose objektuose daugiausia dėmesio skiria statybinio 
paveldo tvarkymui bei naudojimo užtikrinimui, ne mažiau vertingas žaliąsias dvarų paveldo 
struktūras dažnai paliekant nuošalyje. Nenaudojami dvarų sodybų parkai ir supančios agrarinės 
teritorijos patiria renatūralizacijos poveikį arba kinta veikiami netinkamai parinktų tvarkymo būdų, 
pasikeitusių žemdirbystės tradicijų ir priemonių. Nors ne visais atvejais šie procesai vertintini 
neigiamai (renatūralizacija šiuo metu laikoma progresyvia aplinkos tvarkymo bei naudojimo 
kryptimi, siejama su biologinės įvairovės palaikymu bei gausinimu (Bradford..., 2012; Wenche, 
1996), tačiau kai kuriais atvejais būtina atkreipti didesnį dėmesį į vertingąsias žaliojo dvarų paveldo 
savybes, jų objektyvų identifikavimą, priežiūros ir apsaugos užtikrinimą, tausojančio naudojimo 
krypčių parinkimą. 

Šiuo požiūriu ne išimtis ir buvusių dvarų sodybos, atsiduriančios augančių miestų teritorijose 
bei jų įtakos zonose. Urbanizuota aplinka ne tik kuria specifines sąlygas statybinio dvarų paveldo 
objektų panaudai bei tvarkymui, bet ir apriboja žaliojo dvarų paveldo natūralios raidos galimybes. 
Šiuolaikiniai miestų plėtros prioritetai paremti ekonominiais, infrastruktūriniais plėtros interesais, 
formuoja naujas urbanistines tradicijas, kartais sunkiai suderinamas su visuomenės (miesto ar vietos 
bendruomenių, kitų socialinių grupių) poreikiais. Tokio požiūrio rezultatas – miesto plėtra, 
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orientuota kiekybine kryptimi, nepakankamai efektyviai išnaudojant kokybinės plėtros galimybes ir 
jau esamus vietos išteklius. Formuojasi nepatrauklus šiuolaikiniam miestui dvarų paveldo įvaizdis ir 
atitinkamos tokio tipo objektų panaudos tendencijos. Tuo tarpu visuomenėje jaučiamas stiprus 
susidomėjimas istorinės kultūros reliktais bei bandymai kuriant naujus objektus atgaivinti 
klasikinius architektūros ir apželdinimo principus. Tokios „istorinės klastotės“ vertinamos 
dviprasmiškai, tačiau kartu identifikuoja nepatenkinamus visuomenės poreikius bei galimas 
viešosios rekreacinės infrastruktūros plėtros kryptis. Dvarų paveldo objektai ir jų reliktai galėtų 
prisidėti, užpildant šią spragą, todėl, sudarant miestų bendruosius planus, tikslinga ieškoti dvarų 
paveldo kompleksų integracijos urbanizuotoje aplinkoje galimybių, laiku užkirsti kelią vertingųjų 
dvarų paveldo objektų savybių (įskaitant ir šiuos kompleksus supančios aplinkos ypatumus) 
nykimui bei negatyvioms transformacijoms. 

Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti buvusių dvarų sodybų ir jų reliktų panaudojimo 
rekreacinei miesto infrastruktūrai ypatumus Lietuvos miestuose. 

 
Tyrimo metodai 

 
Tyrimo objektas – buvusių dvarų sodybos ir jų reliktai Lietuvos miestuose bei jų sąsajos su 

miesto rekreacine sistema. Tyrimo metu analizuota 17 buvusių dvarų sodybų ir jų parkų kompleksų 
išlikusių Lietuvos miestuose turinčiuose savivaldybės centro statusą, bei 10 įvairios būklės dvarų 
paveldo objektų (išlikusių dvarų sodybų fragmentų, pavienių statinių, dvarviečių, želdynų reliktų) 
dabartinėje Kauno miesto teritorijoje. Atliekant apžvalginius tyrimus, buvo taikomi kartografinės 
medžiagos analizės analitinio stebėjimo, apibendrinimo ir klasifikavimo metodai. Analizuojant 
kartografinę medžiagą, lyginami XIX a. pabaigos (Žemėlapis..., 2012) ir XX a. pradžios 
(Topografinis..., 2012) žemėlapiai, aerofotonuotraukos (Kauno..., 2012) bei šiuolaikinės miestų 
teritorijų ortofotonuotraukos (Ortofoto..., 2012), identifikuojamos buvusios dvarų ir palivarkų 
sodybos šiuo metu patenkančios į miestų teritorijas, nustatoma jų kultūrinė vertė (pagal LR kultūros 
registro duomenis), išlikimo laipsnis (pilnai išlikęs sodybos ir jos želdinių kompleksas, sodybos 
komplekso fragmentai, išlikusi tik sodybvietė), objekto bei jo aplinkos tvarkymo pobūdis (gamtinės 
ir urbanizuotos aplinkos santykis), urbanizacijos lygis (aukštas, vidutinis, žemas), urbanistinis 
vaidmuo šiuolaikinio miesto kontekste (objekte stebimos, visuomeninių procesų koncentracijos, 
slinkties ar sklaidos tendencijos), sąsajos su rekreacinėmis miesto teritorijomis (objektas tiesiogiai 
integruotas miesto rekreacinėje sistemoje ir pasižymi išvystyta rekreacine infrastruktūra, objektas 
dalinai integruotas miesto rekreacinėje sistemoje jo rekreacinė infrastruktūra neišvystyta, objektas 
visiškai nesusijęs su rekreacine funkcija). Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, suformuotos dvarų 
paveldo objektų sąsajų su miesto rekreacinės infrastruktūros elementais prielaidos bei šių objektų 
integracijos urbanistinėje aplinkoje generuojamos funkcijos. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Dvarų paveldo reliktų potencialas ir sklaida urbanizuotoje aplinkoje. Dvarų sodybų 

ansamblių, kompleksų ar jų fragmentų reliktai šiuolaikinėje urbanizuotoje aplinkoje sutinkami 
pakankamai dažnai. Dvarų kultūra istoriškai pasižymėjo tvirtais saitais su miestišku gyvensenos 
modeliu. Kai kuriais atvejais dvaras tapdavo miestą generuojančiu veiksniu (Puodžiukienė,1999), 
arba buvo glaudžiai susietas su miestu teritoriniais, prekybiniais, kultūriniais ryšiais. Tai buvo 
būdinga ne tik mūsų kraštui, bet ir kitoms Europos šalims. XIX a. sumenkus dvarų ūkinei, 
ekonominei bei kultūrinei reikšmei, o XX a. nutrūkus šio paveldo kultūrinei tradicijai, sparčiai 
augant miestams, nemažai dvarų sodybų atsidūrė tuometiniuose priemiesčiuose, prarasdami savo 
vaidmenį ne tik ekonomikoje, bet ir kraštovaizdyje bei socialinėje sąmonėje.  
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Nepaisant sudėtingų istorinės kaitos sąlygų iki mūsų dienų miestuose išliko įvairių dvarų 
paveldo objektų ir jų reliktų, kurie gali būti panaudojami miesto aplinkai ir rekreacinei 
infrastruktūrai turtinti: 

• statybinis buvusių dvarų sodybų paveldas (statinių kompleksai, pavieniai buvusių dvarų 
sodybų statinių fragmentai); 

• žaliasis buvusių dvarų sodybų paveldas – parkai ir jų fragmentai (alėjos, parteriai, sodai); 
• sunykusių dvarų sodybvietės; 
• dvarų agrožemėnaudos reliktai, sudarantys sodybų ar sodybviečių apžvalgos galimybes; 
• kitos neurbanizuotos teritorijos, siejamos su dvarų paveldu (miško parkai, miškai, 

renatūralizuotos teritorijos ir pan.). 
Remiantis ankstesniuose darbuose atliktais apibendrinimais (Vitkuvienė, 2005), apžvalginių 

tyrimų metu analizuojant buvusių dvarų sodybų reliktų vaidmenį miesto rekreacinėje struktūroje, 
išskirti tokie galimi šių objektų rekreacinio potencialo panaudojimo variantai: 

Dvarų sodybų reliktai kuriantys rekreacinę miesto sistemą – turintys didžiausią kultūrinę ir 
visuomeninę reikšmę (pripažinti vertingiausi kultūros paveldo objektai ir jų aplinka), išsiskiriantys 
aukštu kultūriniu, estetiniu, ekologiniu ir urbanistiniu potencialu, pasižymintys efektyviai 
urbanizuota aplinka bei optimaliai išvystyta urbanistine infrastruktūra, kurių planiniai ir erdviniai 
sprendimai yra padiktuoti ir nulemti dvaro sodybos savybių. Mūsų miestuose tokių pavyzdžių nėra 
gausu. Galima paminėti Rokiškio dvaro sodybos kompleksą, kurio kompozicine ašimi paremta 
miesto želdinių struktūra nulėmė viso miesto rekreacinės sistemos formavimą. Panaši situacija 
susiklostė Biržų, Kelmės, Plungės ir kai kuriuose kituose Lietuvos miestuose (Januškevičius, 2010). 

Dvarų sodybų reliktai palaikantys miesto rekreacinę sistemą – mažesnės kultūrinės ir 
visuomeninės reikšmės objektai, ar jų sankaupos miesto teritorijoje, pasižymintys pakankamu 
estetiniu urbanistiniu potencialu ir patrauklia gamtine situacija, sudarančia palankias sąlygas 
rekreacijos plėtojimui. Tokie statybinio paveldo objektai ar želdynai, prisideda formuojant miesto 
žaliųjų plotų sistemą ir tampa svaria jos dalimi. Tokio planavimo pavyzdžius galima rasti  Vilniaus, 
Kauno, Kėdainių, Jurbarko ir kituose miestuose.  

Dvarų sodybų reliktai papildantys miesto rekreacinę sistemą – mažiausi dvarų paveldo 
objektų reliktai (pavieniai statiniai, nedideli želdynų fragmentai ir pan.) išlikę miesto teritorijose, 
nesiejami su miesto rekreacinių teritorijų sistema ir infrastruktūra, bet papildantys viešąsias erdves. 
Tokie objektai visuomenėje sunkiai identifikuojami kaip dvarų paveldo reliktai ir dažniausiai 
išaiškinami tik specialių istorinių tyrimų metu. 

Dvarų paveldo objektų reliktai gali atlikti ir deformuojantį vaidmenį urbanistinėje struktūroje. 
Šiai kategorijai galima priskirti sunykusius ir apleistus dvarų paveldo objektus, buvusios 
sodybvietes, šiuo metu nenaudojamas, neaiškios paskirties teritorijas, istoriškai siejamas su dvarų 
kultūra. Kai kuriais atvejais, tokių sodybų likimas susiklosto itin dramatiškai. Marvos dvaro sodyba, 
kurios istoriškai susiformavusi urbanistinė struktūra sėkmingai išliko iki XX a. pab. (1 pav., a), 
pastaraisiais metais nyksta vis sparčiau (šiuo metu išlikę tik pavienių statinių fragmentai bei 
želdynų reliktai). Intensyvus aplinkinių teritorijų urbanizavimas (šalia sodybos pastatytas Kauno 
miesto vandenvalos įrenginių kompleksas), ekologiniai bei estetiniai aplinkos pokyčiai nulėmė 
nepalankias sodybos panaudos sąlygas bei deformuojantį pobūdį naujai suformuotoje urbanistinėje 
struktūroje (1 pav., b). Tokie atvejai būdingiausi intensyviai urbanizuotoms ir urbanizuojamoms 
miesto teritorijoms. Dauguma tokių buvusių dvarų sodybų teritorijų šiandieniniame mieste yra 
apleistos, virtusios dykromis, nepatrauklios lankytojams, nefunkcionalios, nesaugios ir neestetiškos, 
tačiau, pritaikius tikslingas planavimo priemones, turi galimybę papildyti miesto žaliąsias erdves.  

Nepaisant komplikuotų sąlygų, šiose urbanistinėse situacijose atsiveria platesnės galimybės 
inovacijoms ir kraštovaizdžio architektūros eksperimentams, moderniomis projektavimo ir 
planavimo priemonėmis įamžinant vietovės tapatumą ir siekiant išsaugoti jas, kaip miesto raidos 
ženklus. 
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 a  b 

1 pav. Buvusi Marvos dvaro sodyba Kaune: a) sodybos padėtis XX a. pr. (Topografinis..., 2012);  
b) sodybvietės padėtis 2012 m. 

Fig. 1. Former manor residence of Marva in Kaunas. a) in the beginning of the 20th century;  

b) the site of manor residence in 2012 
 

Urbanistinę aplinką deformuojančiu veiksniu būtų galima įvardinti ir buvusio Panemunės 
dvaro sodybvietę Kaune (2 pav.), kuri šiuo metu yra apleista, dykruojanti teritorija, praktiškai 
praradusi visus savo buvusios planinės erdvinės struktūros bruožus. Tačiau dėl unikalių supančios 
aplinkos savybių ir padėties miesto bei mikrorajono teritorijoje ši sodybvietė galėtų tapti 
bendruomenės traukos centru. Viešosios erdvės ar visuomeninės paskirties architektūrinio 
komplekso kūrimas tokioje vietoje, ne tik padėtų patenkinti vietos gyventojų socialinius, 
kultūrinius, rekreacinius poreikius, bet ir įamžintų istorinį miesto raidos ženklą, vietos atminimą. 
 

a  b 

2 pav. Buvusi Panemunės dvaro sodyba Kaune: a) sodybos padėtis XIX a. (Žemėlapis...,1889);  
b) sodybvietės padėtis 2012 m. 

Fig. 2. Former manor residence of Panemunė in Kaunas. a) in the 19th century.;  

b) the site of lost manor residence in 2012 
 

Apibendrinant atliktus apžvalginius tyrimus, galima teigti, kad dvarų paveldo objektai miesto 
rekreacinės sistemos formavimui efektyviausiai panaudojami nedideliuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose, kuriuose pastebima kryptingo miesto želdynų sistemos formavimo, panaudojant 
kultūros paveldo objektus, tendencija. Svarbią vietą miesto urbanistinėje struktūroje užima dvarų 
parkai Biržuose, Kelmėje, Kretingoje, Plungėje, Rokiškyje ir daugelyje kitų miestų.  

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose situacija kur kas sudėtingesnė. Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose buvusių dvarų sodybų potencialas išnaudojamas nevisiškai. Dauguma, net kultūriniu, 
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istoriniu požiūriu itin svarbių, dvarų paveldo objektų, miestams augant, prarado dalį savo vertingųjų 
savybių arba buvo sunaikinti, o išlikę objektai tvarkomi neefektyviai, yra nepakankamai patrauklūs 
visuomenei. Tokia šių objektų padėtis nulemta susiklosčiusių problemų kiekio ir kompleksiškumo, 
sudėtingesnių urbanistinių uždavinių, kuriuos tenka spręsti planuojant stambesnius miestus. Tačiau 
dalis jų vis dar pasižymi labai geromis panaudos perspektyvomis, o jiems sutvarkyti pakaktų 
minimalių rekreacinės infrastruktūros priemonių (modernių apželdinimo sprendimų, mažosios 
architektūros objektų). Išvystyta rekreacinė infrastruktūra yra viena svarbiausių planavimo 
priemonių pritraukiant į lankytinus centrus visuomeninius srautus (Swensen, 2008, Manning 2004, 
Sallis, 1998, Wenche, 1996). Tokio rekreacinio potencialo koncentracijos pavyzdžiu galėtų būti 
buvusi Gedminų dvaro sodyba, Klaipėdos mieste (3 pav.). Planuojant daugiabučių gyvenamųjų 
namų rajonus, aplink sodybvietę suformuota žalioji zona, ne tik atliekanti miesto želdyno funkciją, 
bet kartu padedanti sujungti gamtinės aplinkos elementus ir kultūrinio objekto potencialą. 
Atnaujinus bei išplėtojus rekreacinę infrastruktūrą šis objektas galėtų tapti reikšmingu rekreacinės 
traukos centru mieste. 
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3 pav. Buvusi Gedminų dvaro sodyba Klaipėdoje: a) sodybos padėtis XIX a. (Žemėlapis..., 2012);  
b) sodybvietės padėtis 2012 m. 

Fig. 3. Former manor residence of Gedminai in Klaipeda: a) in the 19th century;  

b) the site of manor residence in 2012 
 

Nepaisant miesto dydžio, sudėtingų urbanistinių problemų ir dvarų paveldo objektų įvairovės, 
kaip teigiamas pavyzdys, išsiskiria Vilniaus miestas, kurio plačiai išvystyta miesto želdynų ir 
rekreacinių teritorijų sistema didžiąja dalimi remiasi žaliaisiais plotais, istoriškai siejamais su dvarų 
kultūros objektais (Verkių, Sapiegų, Tuskulėnų, Vingio, Markučių parkai, Kairėnų botanikos sodas 
ir jo filialas ir t. t.). Kai kuriuos iš jų galima paminėti kaip integralios paveldosaugos (LR valstybinė 
paminklosaugos komisija..., 2004), kompleksinio želdynų planavimo principų taikymo pavyzdžius, 
tikslingai panaudojant dvarų paveldo objektus miesto rekreacinėje sistemoje bei infrastruktūroje, 
įtraukiant šiuos objektus į dviračių trasas (Vilniaus..., 2004), numatant rekreacinės įrangos 
(informavimo ir aptarnavimo priemonių) kiekį bei kokybę.  

Buvusių dvarų sodybų ir jų reliktų panaudojimo prielaidos rekreacinės miesto infrastruktūros 

plėtrai apibrėžiamos kaip gyvenamosios kokybės gerinimo priemonių rinkinys, tenkinantis 
šiuolaikinės visuomenės poreikius. Modelyje (4 pav.) apibrėžiami skirtingi dvarų paveldo objektų ir 
jų reliktų tipai (žaliasis buvusių dvarų sodybų paveldas, statybinis buvusių dvarų sodybų paveldas, 
sunykusių dvarų sodybų sodybvietės, agrožemėnaudos reliktai, kitos neurbanizuotos teritorijos, 
siejamos su dvarų paveldu) ir jų transformavimo kryptys (atgaivinimas, pertvarkymas, nauja 
kūryba) bei siektini rezultatai, integruojant juos rekreacinėje miesto infrastruktūroje (miško parkai, 
parkai, aikštės, skverai, alėjos, gatvių želdiniai, žaliosios jungtys, kitos viešosios miesto erdvės), 
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generuojant naujas miesto erdvės funkcijas, formuojant miesto rekreacinės sistemos traukos centrus 
bei susisiekimo infrastruktūrą, aptarnavimo objektus. 

 

 
4 pav. Buvusių dvarų sodybų ir jų reliktų panaudojimo prielaidos rekreacinės miesto infrastruktūros plėtrai 

Fig. 4. The assumptions of use of former manors and their relics in recreational urban infrastructure development 
 

Buvusių dvarų paveldo objektų integracijos sėkmė urbanizuotoje aplinkoje apibrėžiama 
tokiais efektyvumo rodikliais, kaip objekto kultūrinė vertė, aplinkos urbanizavimo lygis ir pobūdis, 
objekto fizinė būklė, gamtinės aplinkos potencialas ir specifika. 

Galima išskirti tokias dvarų paveldo objektų panaudojimo rekreacinei veiklai kryptis ir 
generuojamas funkcijas: 

• rekreacija: pasyvus poilsis, fizinis aktyvumas, terapija. Rekreacinių teritorijų patrauklumo 
didinimas, aktyvaus poilsio būdų propagavimas, labai aktuali problema šiuolaikinės visuomenės 
sveikatinimo problemų kontekste. Dvarų paveldo objektai, integruoti rekreacinėse miesto 
teritorijose, skatintų papildomą lankytojų susidomėjimą, generuotų ir palaikytų naujus judėjimo ir 
veiklos srautus, padėtų įgyvendinti rekreacinės veiklos įvairovės principus; 

• edukacija: paveldo vertybių apsauga ir sklaida visuomenėje, tradicijų perdavimas ir 
išsaugojimas. Istoriniai objektai, lyginant su šiuolaikine įprasta gyvenamąja aplinka išsiskiria 
papildomu semantiniu krūviu, skatina pažinimo interesą. Visuomenės švietimas, pateikiamas 
patraukliomis formomis, integruojant įvairiapuses veiklas ir mokymosi galimybes (tarp jų ir 
rekreaciją), lengviau pasiekia savo tikslą; 

• socializacija: bendruomenių kūrimas ir palaikymas, vertybių sistemos formavimas, 
asociatyvių potyrių generavimas. Rekreacinis aktyvumas tiesiogiai susijęs su teigiamų potyrių 
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(bendravimas, judėjimo malonumas, gera savijauta, estetinis pasigėrėjimas, naujos žinios, 
asociacijos ir t. t.) siekimu. Bendruomeninių saitų ir jų įvairovės formavimas, rekreacinės veiklos 
koncentravimas,  susisiekimo ryšių sistemos plėtojimas taip pat turėtų didelę reikšmę skatinant 

miesto gyventojų judrumą, susidomėjimą savo gyvenamąja aplinka; 

• ekologizacija: natūralios, sveikos aplinkos ir jos produktų kūrimas bei išsaugojimas, 

ekologinės įvairovės ir jos balanso kūrimas urbanizuotoje aplinkoje, aktyviai įtraukiant dvarų 

sodybų antropoekologinius kompleksus į urbanizuotas struktūras; 

• estetinių savybių gerinimas – gamtinės ir antropogeninės aplinkos dermės siekimas, 

vizualinės įvairovės optimizavimas. Rekreacinės infrastruktūros kūrimas, paremtas agrarinės 

aplinkos reliktų integracija rekreacinėje miesto sistemoje, spręstų urbanistinės struktūros 

deformacijos problemas, vizualinės įtampos situacijas. 

Remiantis šia analize bei užsienio tyrėjų atliktais darbais, galima teigti, kad į miesto 

rekreacinės sistemos objektus lankytojus labiausiai traukia vietovės ištekliai ir estetinės savybės, 

atvirumas visuomenei, veiklų ir joms pritaikytos infrastruktūros įvairovė. Buvusių dvarų sodybos ir 

jų reliktai yra išlaikę kai kuriuos vertingus kultūrinius, funkcinius, estetinius bruožus (5 pav.) arba 

jų potencialą (6 pav.), kurį galima išplėtoti arba atstatyti pritaikius kraštotvarkines priemones ir 

sukurti dėmesį traukiančius miesto akcentus. 
 

 a  b 

5 pav. Buvusi Vytėnų dvaro sodyba Kaune: a) sodybos padėtis XX a.pr. (Topografinis..., 2012);  

b) sodybvietės padėtis 2012 m. 
Fig. 5. Former manor residence of Vytėnai in Kaunas: a) in the beginning of the 20th century;  

b) the site of manor residence in 2012 
 

a  b 

6 pav. Buvusi Noreikiškių dvaro sodyba Kaune: a) sodybos padėtis XX a. pr. (Kauno..., 2012);  
b) sodybos padėtis 2012 m. 

Fig. 6. Former manor residence of Noreikiskes in Kaunas: a) in the beginning of the 20th century; b) the manor 

residence in 2012 
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Dvarų paveldo objektai dažniausiai pasižymi aukštos kokybės vietiniais rekreaciniais 
ištekliais (gamtinės ir kultūrinės aplinkos sąveika, reljefas, vandens telkiniai, želdynai, 
mikroklimatas), yra nesunkiai pritaikomi visuomenės poreikiams (pažintinė, kultūrinė reikšmė), dėl 
ryšių su urbanizuota aplinka (susisiekimas, aptarnavimas), turi palankias sąlygas rekreacinės 
infrastruktūros kūrimui. Visų šių savybių kompleksas sudaro prielaidas išnaudoti buvusių dvarų 
sodybų ir jų reliktų potencialą miesto gyventojų poreikiams bei rekreacinės infrastruktūros plėtrai. 

Efektyvi buvusių dvarų reliktų integracija miesto plėtroje svariai prisidėtų prie kompaktiško 

miesto idėjų (urbanistinio audinio tankinimas, mišrių žemės naudojimo formų ir funkcijų 
įgyvendinimas, kokybiška gamtinės ir antropogeninės aplinkos sąveika, maksimalus infrastruktūros 
galimybių panaudojimas, ir pan. (Jenks, 1996, Jim, 2004) realizavimo mūsų miestuose.  

 
Išvados 

 

1. Šiandieniniuose Lietuvos miestuose išlikusių buvusių dvarų sodybų ir jų reliktų panaudojimas 
rekreacinėms reikmėms, daugeliu atvejų, yra nepakankamas. 

2. Buvusių dvarų sodybų bei jų reliktų ištekliai (kultūrinis ir ekologinis potencialas) sudaro 
prielaidas formuoti šiuos objektus ir teritorijas kaip subalansuotas miesto antropoekosistemas, 
papildančias, o kai kuriais atvejais kuriančias, miesto rekreacinių teritorijų struktūrą. 

3. Teritorijoms, siejamoms su dvarų paveldu, miesto planavimo procese turėtų būti skiriamas 
ypatingas dėmesys, pagal galimybes pritaikant šiuos objektus ir juos supančias teritorijas 
visuomenės poreikiams, nustatant rekreacinio naudojimo prioritetą, suteikiamą teritorijų 
planavimo dokumentais ar teisės aktais. 

4. Dvarų paveldo reliktų panaudojimas urbanistinei plėtrai ir miesto rekreacinių išteklių 
gausinimui turėtų nemažai teigiamų savybių, minimų šiuolaikinėse urbanistinėse teorijose, 
kuriančiose darnaus miesto modelius.  
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Summary 

 
This article provides a brief overview of the potential, dissemination and existing recreational use of former 

manors in the cities of Lithuania. Survey results suggest that the use of manor heritage in the formation of city 

recreation system is the most efficient in small Lithuanian cities and towns, where the trends of systematic formation of 

urban green areas using the objects of cultural heritage can be seen. The manor parks occupy important place in the 

city’s urban structure in Biržai, Kelme, Kretinga, Plunge, Rokiškis and other Lithuanian towns.  
The assumptions of use of former manors and their relics in recreational urban infrastructure development can be 

defined as a toolkit of living quality improvement, whose aim is to satisfy the needs of a modern society.  
The model defines the different types of the manor heritage objects and the relics of them (green heritage of 

former manors, built heritage of former manors, the sites of lost manor residences, relics of rural land use, other 

urbanized areas associated with heritage of the manors), their transformation directions (revitalization, restructurization, 

innovation), and performance targets of integrating them in the city’s recreational infrastructure (forest parks, parks, 

squares, alleys, streets vegetation, and other public areas in the city) for generation of important functions of urban 

space (relaxation, education, ecologization, socialization, improvement of aesthetic qualities etc.). 
Areas related with heritage of the manors should be given a special attention in urban planning, if possible 

adapting these objects and their surrounding areas for public needs, with priority of recreational use based on planning 

documents and legislation. 


