
 
 
 
 



Paskutiniais metais stebint nuolat gražėjantį miestą, abejingi nelieka ir paprasti Šiaulių 
bendruomenės nariai. Puiki mintis ir nepakartojama galimybė turėti miesto širdyje unikalią 
gamtos oazę yra dabar, t.y. pasinaudoti miesto savivaldybės suteikta galimybe. 
 
 

 
 
Puiki vieta šio projekto įgyvendinimui yra vakarinė Talkšos ežero pakrantė. Kaip matote, 
apibrėžtos ribos jau yra tvarkomos, o teritorija, esanti apibrauktame apskritime tarp Uosių 
gatvės galo ir Rūdės upelio nebuvo tvarkoma daug metų – nebus tvarkoma ir dabar. Japoniško 
stiliaus sodas puikiai įsilietų prie jau artimiausioje ateityje sutvarkytos aktyvios zonos ir taptų 
atsvara ramybės ieškantiems...  

 
 
 
Ši vieta puikiai tinka japoniško stiliaus sodui ir sakūrų parkui. Pagal Japoniško sodo 
reikalavimus būtinas tekantis vanduo, o Rūdės upelis tai išpildo, todėl lieka tik reljefo 
suformavimas, akmenų ir medžių pasodinimas. 
 



 
 
Asmeniškai daug metų žaviuosi sukurtais japoniškais sodais, jų kūrimu, medžių formavimu, 
dar kitaip žinomu kaip 'bonsavimu' . Esu sukūręs ne vieną alpinariumą, dalyvavęs vieno 
garsiausių japoniško sodų meistro HAJIME WATANABE mokymuose. Jo formuojamame 
japoniškame sode Mažučių kaime, Kretingos rajone apsilankė jau daugiau nei šimtas 
tūkstančių lankytojų ir jų skaičius nuolat didėja . Pats asmeniškai neatlygintinai prisidėčiau 
prie sodo kūrimo bei priežiūros darbų. 

 
 
Pateikiu keletą vizualizacijų kaip galėtų atrodyti skirtingai sodo elementai. Japoniški sodai 
kuriami po keliasdešimt metų, todėl sodas augtų kartu su mumis. Tai yra puiki proga į sodo 
kūrimą ir priežiūrą įtraukti šio miesto entuziastus, kurie neabejingi gamtai ir grožiui. Japonišką 
sodą sudaro penki privalomi elementai -  vanduo, augalija, akmenys, architektūra ir dvasia. 
Sode vietą surastų miesto viešose vietose išsibarstę akmenys, sodui tinkamos pušelės butų 
perkeliamos iš Lietuvos miškų, o japoniško sodo dvasios atsinešime mes-miesto 
bendruomenė. 
 
 
 



 
 
 
 
   
 

 
 

Niekam nepaslaptis, kad mieste yra daug garbaus, tačiau vis dar darbingo amžiaus žmonių, 
kurie galėtų čia atrasti puikų užsiėmimą savo laisvalaikio praleidimui,  savanoriškai įsitrauktų 
į sodo priežiūra ir taip skatintu jų užimtumą.  
 



 
 
Pilnam Japoniško sodo ir Talkšos ežero pakrantės išpildymui puikiai derėtų sakurų (japoniškų 
vyšnių) parkelis. Sakurų žydėjimas- puikios nuotaikos garantas, o rudenį jos pražysta dar 
kartą, tik ne žiedais, o stebintų savo degančių lapų spalvomis. Tai taptų nuostabi lankytina 
vieta  jaunavedžiams ir svečiams.  
Prie sakurų sodinimo  galima pritraukti visus šiauliečius  bendruomės grupes sodinant ir 
prižiūrint savo vardines sakuras. Taip būtų puiki savanoriška sodo kūrimo programa. 

 
 
Nauda miestui – neabejotina. Sukurtoje rekreacinėje teritorijoje žmonės galėtų surasti 
atgaivą po dienos darbų, praleisti laisvalaikį sode organizuojamose rengiuose, 
supažindinančiais su tolimąją rytų kultūra. Be to, tai būtų puiki priemonė skatinti 
bendruomeniškumą bei partnerystę puoselėjant sodą. Gera objekto lokacija leistų pritraukti 
turistaujančių lankytojų srautą. 
 



 
 
Verta paminėti, jog tai būtų pirmasis viešai lankomas japoniškas sodas ne tik Šiauliuose, bet 
ir Lietuvoje. 
 
Pagarbiai, 
VEČISLAVAS LOMEIKO 
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• https://www.wallpaperup.com/884245/sakura_tokyo_spring_flower_peoples_tree_
nature_pink.html 

• https://home.howstuffworks.com/care-for-japanese-maple.htm 

• https://nwtravelmag.com/fall-splendor-in-the-portland-japanese-garden/ 
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