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KELIAUJANČIŲ ARCHITEKTŪROS DIRBTUVIŲ MARŠRUTAS
2017 metų vasarą vaikų ir jaunimo sukurti projektai mažuosiuose Lietuvos miesteliuose

Keliaujančios architektūros dirbtuvės - vasaros atostogų metu vykstantis projektas, kuriuo yra siekiama skatinti
vaikus ir jaunimą būti aktyviais savo aplinkos kūrėjais, aktyvinti bendruomeninę veiklą ir pilietiškumą mažiausiose
Lietuvos miesteliuose.
2017 m. vasaros atostogų metu architektų ir menininkų komandos aplankė 7 miestelius skirtinguose Lietuvos regionuose ir kiekviename surengė 5 dienų kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui. Dirbtuvių metu kurėme materialius išliekamąją vertę turinčius projektus viešosiose erdvėse, kurie burtų miestelio bendruomenę ir skatintų
projekto tęstinumą. Dirbtuvių dalyviai tyrinėjo savo aplinką bei kūrė naujas, tvarkė esamas erdves ir mažosios
architektūros objektus ne tik sau, bet ir visiems miestelio gyventojams.
Kviečiame aplankyti ir susipažinti su vaikų ir jaunimo sukurtais projektais!
PLANUOKITE:
- Kadangi projektai išsidėstę po visą Lietuvą, kviečiame į maršrutą pažiūrėti laisvai - miestelius lankyti dalimis arba
po kelis. Vienu kartu patogiausia aplankyti Ukmergės rajono projektus, nes jie yra arčiausiai vienas kito.
- Vaikų ir jaunimo sukurtus projektus rasite viešose miestelių erdvėse nesunkiai, tačiau labai rekomeduojame
nepraleisti progos pabendrauti su miestelio gyventojais, o ypač vaikais - pasikabėti, kaip jie gyvena, kaip vertina
sukurtą projektą.
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PROJEKTŲ ŽEMĖLAPIS
Nuoroda į aktyvų maršrutą Google Maps - goo.gl/CsUAGx

Taškų koordinatės Google Maps žemėlapyje:
1. SIESIKAI
2. TULPIAKIEMIS
3. REČIONYS
4. KRUOPIAI
5. UPYNA
6. MILAŠAIČIAI
7. LIEPLAUKĖ

1. 55.2932, 24.50318
2. 55.33452, 24.41438
3. 55.29696, 24.78767
4. 56.24, 23.01015
5. 55.44799, 22.44598
6. 55.86855, 21.86055
7. 55.96779, 22.10344
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1. SIESIKAI
Gigantiška kėdė / terasa / pavėsinė

Siesikai – draugiškas, tvarkingas, gražus Ukmergės rajone įsikūręs miestelis. Siesikų pasididžiavimas – draugiški,
kūrybingi vaikai, rūpestingas Siesikų gimnazijos direktorius Vaidotas, globos namų auklėtojos bei nuo XVI a. ežero
pakrantę puošusi, dabar jau apgriuvusi pilis. Siesikų gimnaziją lanko ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantys vaikai,
netoliese taip pat įsikūrę ir Siesikų globos namai.
Miestelio vaikų ir jaunimo sukurtas projektas - Siesikų gimnazijos teritorijoje pastatyta milžiniška, miestelio simboliu spėjusi tapti, interaktyvi kėdė.
Įgyvendinti ambicingą projektą nebuvo lengva, mat beveik nuolat lijo lietus. Kliudė ir iš statybinių atliekų suformuotas kraštovaizdis – reikėjo įkasti pamatus (duobes teko kapoti kirviais). Lietus neleido dirbti lauke, teko glaustis tai
mokykloje, tai malkinėje. Nepaisant visko, padedant vienas kitam, žaidžiant, juokaujant, projektas buvo įgyvendintas!
DIRBTUVĖSE DALYVAVĘ VAIKAI
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2. TULPIAKIEMIS
Pabėgimas į pievą

Už 12 km nuo Siesikų įsikūrusiame Tulpiakiemyje auga daugiau vaikų nei tulpių, o dauguma jų gyvena socialinės
rizikos šeimose. Kas dieną vaikai autobusu keliauja į Siesikus, kur yra darželis ir mokykla, o likusią dienos dalį leidžia
Vaikų dienos centre.
Prieš pusantrų metų atidarius Vaikų dienos centrą, Tulpiakiemyje apsilankė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir
žurnalistai. Reportažą iš miestelio transliavo ir Lietuvos nacionalinė televizija, o vaikai džiaugėsi užplūdusiu dėmesiu ir dovanomis. Miestelyje yra maža biblioteka, kelias valandas per dieną budintis medicinos punktas ir kambario
dydžio parduotuvė. Čia taip pat yra prūdas, kuriame vasaromis maudosi ir žvejoja vaikai.
Miestelyje kartu su gausiu įvairaus amžiaus vaikų būriu buvo pastatytas kliūčių ruožas – tiltas per Dienos centro tvorą, nukeliantis į šalia esančią pievą. Nupjovus ir sulyginus žolę, apgenėjus medžius, surinkus lūžusias šakas
bei didelius akmenis, atsirado nauja erdvė vaikams. Pievoje pastatyti futbolo vartai, prie medžio šakų pritvirtintos
sūpynės, perdažytos Vaikų dienos centro pavėsinės – penkias dienas trukusiose dirbtuvėse užimti buvo ir keturmečiai, ir septyniolikmečiai. Tulpiakiemyje liepos 6-ąją paminėta Karalaus Mindaugo karūnavimo šventė, kartu su
Pasaulyje pasklidusiais lietuviais sugiedota Tautiška giesmė.
DIRBTUVĖSE DALYVAVĘ VAIKAI
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3. REČIONYS
Daugiafunkinis namelis medyje ir lauko baldų komplektas

Šiemet trys iš septynių KAD’o aplankytų miestelių buvo išsidėstę Ukmergės rajone. Rečionys – visai netoli Ukmergės esantis mažas miestelis. Iš pirmo žvilgsnio jis niekuo nesiskiria nuo daugelio miestelių: sodybiniai pastatai,
uždaryta ir likimo valiai palikta pradinė mokykla, kelios veikiančios įmonės, parduotuvės… Bet…
Ten gyvena ypatingi žmonės, trykštantys nuoširdumu, kūrybiškumu ir svetingumu. Miestelio bendruomenė savo
jėgomis ir turima technika pernai sutvarkė ežero pakrantę, kelis kartus per metus organizuoja talkas aplinkos tvarkymui. Bendruomenės vieningumu ir entuziazmu abejoti nereikia.
O ką dirbtuvių metu sukūrė vaikai? Miestelio parko medyje įsikūrė dviaukštis namelis. Šalia esančioje pievoje –
lauko baldų komplektas. Kūrėjų komandos širdyse liko vaikų smalsumas ir noras sukurti realų objektą sau ir savo
miesteliui. O pasirodo, apie namelį medyje svajojo dauguma šios vasaros KAD’o kelionėje sutiktų vaikų!
DIRBTUVĖSE DALYVAVĘ VAIKAI
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4. KRUOPIAI
Platforma kvadratu

Jei sugalvosi apsilankyti Kruopiuose ir apžiūrėti, ką per penkias dienas su vaikais sukūrė KAD’o kūrėjų komanda,
gali ir nusivilti. Mums žemėlapyje pavyko rasti tris Kruopių miestelius: Akmenės, Kėdainių ir Skuodo rajonuose.
KAD’o kūrėjų komanda šią vasarą lankė Kruopiškius, gyvenančius Akmenės rajone.
Miestelyje yra viskas, ko reikia ramiam, kultūringam gyvenimui: vaikų darželis, vidurinė mokykla, kultūros namai,
biblioteka ir bažnyčia. Renginių ir švenčių šiame miestelyje irgi netrūksta, o jo bendruomenė stipri ir draugiška.
Miestelyje gausu viešųjų erdvių – sutvarkyta tvenkinio pakrantė, įrengtos pavėsinės, parke galima rasti estradą
miesto šventėms, kitoje parko dalyje stūkso tinklinio aikštelė ir sūpynės vaikams. Netoli mokyklos įrengta žaidimų
aikštelė jaunesniesiems.
Dirbtuvėse dalyvavusiems vaikams gimė idėja medžiuose įrengti dvi nuo žemės pakeltas platformas, jas sujugti
beždžionių tiltu. Virvė ir tinklas turėjo padėti patekti ant platformų, šalia sumontuotas ir stovas dviračiams. Kaimelyje atsirado nauja erdvė, skirta aktyviam vyresnio amžiaus vaikų laisvalaikui.
DIRBTUVĖSE DALYVAVĘ VAIKAI
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5. UPYNA
Takelis - kambarėlis

Idiliškoje Upynoje KAD’o savanorių komanda kartu su vaikais išvaikščiojo visus užkaborius ir įsigeidė mesti iššūkį
patys sau – „prikelti” pamirštą miestelio erdvę. Seniai nevaikščiotoje, dilgėlėmis ir krūmynais apžėlusioje, tačiau
vyresnių miestelio gyventojų atmintyje išlikusioje dauboje gimė naujas projektas – „Takelis-kambarėlis”.
Prasidėjęs nuo vaikų fantastinių svajonių eskizų, perėjęs „gamtiškų” maketų etapą ir galiausiai organiškai susidėliojęs Takelis kaip sraigė įsisuko į miškelio erdvę šalia Upynalės upelio. Šis projektas kartu tapo konceptualiu
draugystės simboliu – rato forma atkartojo vaikų ir savanorių susikabinusias rankas, vakare vykusius pasidalinimus.
Takelio statybos tapo ir bendruomenės susitelkimo priežastimi – Upynos gyventojai dosniai atidavė nebereikalingą
medieną, kurios visiškai pakako išpildyti priojektą. Paskutiniąją dieną, įkvėpta nesibaigiančių vaikų svajonių, KAD’o
kūrėjų komanda nusprendė perduoti Takelio-kambarėlio projekto tęsinį – vaikams buvo iškilmingai įteiktas tinklas
dešimtviečiui hamakui.
DIRBTUVĖSE DALYVAVĘ VAIKAI
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6. MILAŠAIČIAI
Multifunkcinė žaidimų aikštelė

Tarp Telšių ir Plungės įsikūręs Lieplaukės miestelis. Didelė dalis gyventojų dirba, vaikai lanko darželius, mokyklas,
būrelius. Kūrėjų komandai susidarė įspūdis, kad nemaža dalis vaikų gyvena darniose šeimose ir nori aktyviai gyventi: žaisti ir sportuoti stadione, važinėtis dviračiais ir susitikti už kiemo ribų, tačiau suformuotų viešųjų erdvių trūksta.
Nors beveik kiekvienas vaikas savo kieme turi sūpynes, prūdą, čiuožyklą ar batutą, bendrai visiems susirinkti vietos
nebuvo. Atrodo, kad dauguma gyventojų turi sutvarkytus kiemus, už kurių ribų nelabai išeina. Tačiau vaikai savanoriams pasirodė labai smagūs, geri ir drausmingi – su tokiais dirbti malonumas.
Nepaisant jų amžiaus visi išsijuosę dirbo ir stengėsi padėti. Eskizai ir diskusijos su vaikais inspiravo žymiai konceptualesnį objektą, atspindintį „Kelionė virš vandens“ ir „Kelionė virš medžių“ idėjas.
Pievoje prie multifunkcinio bendruomenės pastato ir mokyklos gimė projektas „Kelionė džiunglėmis“, galintis virsti
ir žaismingu kliūčių ruožu, ir, susėdus ant rąstų, lauko klase. Atsiradusi nauja žaidimų aikštelė ne tik padėjo vaikams
susiburti kartu, bet ir pažinti bendraamžius, kuriuos anksčiau matydavo tik per tvorą.
DIRBTUVĖSE DALYVAVĘ VAIKAI
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7. LIEPLAUKĖ
Kelionė vandeniu / kelionė džiunglėmis

Milašaičiai – tai nedidelis kaimelis Plungės pašonėje, čia jau yra vykusios vienos architektų dirbtuvės. Tik atvykus,
KAD’o autobusiuką pasitiko didžiuliai lentpjūvės pastatai ir aplink juos sukrautų rąstų rietuvės. Mokyklos, darželio,
kultūros centro, bažnyčios ar kitos „centrinės“ viešosios vietos čia nėra – tik mažas parkelis prie lentpjūvės ir stadionas prie seniai uždarytos mokyklos pastato.
Žmonių nedaug, tad iš pirmo žvilgsnio Milašaičiai gali pasirodyti tuštoki. Tačiau miestelyje pasirodžius KAD’o
komandai, iš kažkur pasipylė daugybė vaikų (dirbtuvėse jų dalyvavo apie 40!), o suaugę vietos gyventojai papirko
savo nuoširdžiu rūpesčiu, vaišingumu ir noru padėti bei prisidėti prie kylančio statinio. Per penkias dienas susipažinus su vietos bendruomene, savanoriai pamatė, kokie spalvingi, įdomūs ir charizmatiški žmonės čia gyvena.
O kaimo vaikų idėjoms nebuvo ribų: sutvarkyta parko erdvė, pastatyta multifunkcinė vaikų žaidimo aikštelė. Tai –
platforma medyje, medinė „siena” ir tinklas užsiropšti aukštyn, ilgas žaidimų stalas su kėdėmis-kulbėmis. Per penkias dienas komanda taip pat perstatė, perdažė ir dekoravo apie dešimt medinių suolų bei atnaujino kaimo sukaktį
žymintį metalinį ženklą „400“.
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AČIŪ!
PARENGTA KARTU SU WWW.LIETUVON.LT
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