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kurios sprendiniai

Tikslas

Rezultatas

ĮRENGTI
patrauklią informacinę ženklinimo infrastruktūrą, 
užtikrinti seniūnaitijos gyventojų ir lankytojų 
informuotumą apie Bačiūnų gatvę,
jos prieigose esančias vietas bei simbolius.

SUKURTA VIENINGA 
seniūnaitijos viešųjų erdvių gaivinimo koncepcija.

Derinami su
▪ suinteresuotomis šalimis,

▪ seniūnaitijoje veikiančiomis 
bendruomenėmis ir

▪ sodininkų bendrijų atstovais.

Įgyvendinami
▪ projekto lėšomis – dalis 

infrastruktūrinių sprendinių,

▪ vėliau ieškant kitų finansavimo 
būdų.

Diskutuojami ne mažiau nei 3 (trijose) atvirose diskusijose.



Sukurta rekreacinė ir informacinė  infrastruktūra

▪ skatins vietinius gyventojus, seniūnaitijos svečius, turistus,

▪ naudojantis sukurta informacine ženklinimo infrastruktūra,

▪ domėtis, stebėti ir atrasti – tyrinėti Bačiūnų gatvės apylinkes:

• gatvės istoriją ir kultūrą (pavyzdžiui, Karpių dvaras);

• gamtą – NATURA 2000 tinklo objektus, kitą  biologinę 
įvairovę ir kraštovaizdį;

• industrinį, urbanizuotą, gamybinį paveldą. 

Pavyzdžiui,

Rekreacinė ir lavinamoji NAUDA



Sukuriamas informacinės 
infrastruktūros dizainas, 

pavyzdžiui,

stendai ženklai

kita rekreacinė, informacinė infrastruktūra

meniški simboliai



Pavyzdžiui,
interaktyvūs lavinamieji objektai, 

tinkami šeimoms ir vaikams;
išdėstomi per visą tako ilgį. 

Pėsčiųjų ir dviračių takas



Suprojektuojami ir įrengiami
ne mažiau kaip 5 (penki) 

informaciniai stendai ir jų tekstai, 
pavyzdžiui, laisvalaikis, rekreacija, pramogos

bendras teritorijos žemėlapis

kultūros, istorijos, gamtos paveldas

aktuali informacija ir skelbimai



Strazdų gatvė

Strazdų gatvė

Pavyzdžiui,
informatyvus (interaktyvus) suolelis su 
inkilo simboliu; tiktų dekoruoti saulute, 

informuojant apie Saulutės sodų bendrijos 
pasiekimus; atsiveria panorama į Saulutės 

sodų bendriją ir Strazdų gatvę.



Sukuriamos teritorijos komunikacijos priemonės, įveiklinančios
infrastruktūrą, įrengtą  2019–2020 m. rekonstrukcijos metu, 

pavyzdžiui,

ne mažiau negu 3 (trys) suoleliai, papildyti miniatiūrinėmis teminėmis 
skulptūrėlėmis (bronza), taptų:

▪ lankytojų bendravimo tarpusavyje stotelėmis;

▪ susipažinimo su artimiausiu objektu paskata, pavyzdžiui, strazdo 
figūrėlė ant suolelio ir šalia esanti Strazdų gatvė.



Kregždutės sodų 1-oji gatvė

Suolelis poilsiui

Pavyzdžiui,
suolelis su meniniu ženklu – bronzine 

kregždutės skulptūrėle; būtų naudinga 
informacinė-pažintinė lentelė



Projekto darbai ir rezultatai

▪ prisidės įgyvendinant darnią konkrečios miesto dalies plėtrą;

▪ skatins glaudų bendradarbiavimą tarp vietos valdžios institucijų,
viešųjų subjektų ir sodininkų bendrijų;

▪ didins seniūnaitijos patrauklumą;

▪ plėtos vietovei būdingas kultūrines idėjas, kurios kyla iš

• bendruomenės gyvenimo būdo,
• jos fizinio ir protinio darbo rezultatų, 
• gamtinės ir urbanistinės aplinkos.

Pavyzdžiui,

Socialinė ir kultūrinė NAUDA



Rėkyvos botaninis-zoologinis 
draustinis saugo Rėkyvos apyežerio

pelkinį kompleksą su būdinga augalija ir 
gyvūnija.

...pelkinis pušynas, šlapi, užmirkę juodalksnynai, o
sausesnėse vietose auga beržynai.

...aptikta per 90 pelkių ir miško paukščių rūšių.

...čia nuolat gyvena, apsistoja, užklysta net 12 rūšių
paukščių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą.

Gamta 
ir 

miestas

Šiauliai –
gatvės „zoologijos sodas“
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