
„MIŠKO SODAI“ 
GYVENVIETĖ



Vienas iš efektyvesnių jaunų šeimų būsto problemos sprendimų – mažų 
gyvenviečių su išvystyta infrostruktūra, formavimas. Jau pradiniame 
etape numatoma visos sąlygos pilnaverčiam gyvenimui: švietimas 
(darželis ir mokykla), sportas, darbas, hobis, ekologija ir t.t.

Tikslas -

Sukurti ekosistemą, kurioje gera ir patogu gyventi!

Kam tai skirta -

Ieškantiems geresnės gyvenimo kokybės sau ir kitiems:

• tausojantys gamtą sprendiniai

• sveikas gyvenimo būdas 

• bendradarbiavimas ir partnerystė



SKLYPO VIETA:
Varniškių km., Vilniaus raj.



Erdvi 38,41 ha Varniškių “Miško sodų“ gyvenvietės teritorija įsikūrusi šalia Molėtų plento, apie 38 
km nuo Vilniaus centro. Pagrindinė sklypų žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. 
Čia dominuoja išraiškingas kalvų kraštovaizdis su nepaliesta gamta, miškais, pelkėmis ir pievomis. 
Netoliese yra Varniškių ežeras.

Susisiekimas:

• Molėtų plentas – apie 2 km; (šiuo metu platinamas iki keturių eismo juostų, bus įrengtas 
pėsčiųjų bei dviračių takas)

• Autobuso 132 stotelė „Naujasėdžiai“ – apie 6 km
• Parduotuvė „Norfa” Paberžėje – apie 15 km 
• Gimnazija „Verdenė“ Paberžėje – apie 15 km

Kas jau vykdoma:

• Tiesiami pagrindiniai keliai
• Pradėta įvedinėti elektra
• Iškasti prūdai
• Tvarkomi miškai, įrengiant parkus

APIE GYVENVIETĘ



Galimi 4 sklypų padalijimo variantai 
(teritorijos iki aukštos įtampos linijos):

1. 34 sklypai.  Iš jų 32 pardavimui, kiti 2 – kitiems tikslams

2. 33 sklypai. Iš jų 28 pardavimui, kiti 5 – kitiems tikslams.

3. 32 sklypai.  Iš jų 26 pardavimui, kiti 6 – kitiems tikslams.

4. 26 sklypai. Iš jų 20 pardavimui, kiti 6 – kitiems tikslams.



Sklypų padalijimo Var. 1



Sklypų padalijimo Var. 2 



Sklypų padalijimo Var. 3



Sklypų padalijimo Var. 4



Teritorija suskirstoma į zonas: 

• Gyvenamoji
• Bendros erdvės
• Svečių
• Sporto/rekreacinė
• Agrarinė/šiltnamių

Visos gyvenvietės zonos netoli viena kitos, pasiekiamos pėsčiomis. Pagrindiniai
keliai atskirti nuo formuojamų poilsio zonų ir pasivaikšiojimų takų. Tai sukuria
papildomą komforto ir saugumo atmosferą. Gyvenamieji namai sklype išdėstomi
daugiau kaip 20 m atstumu nuo kelio. Priešais namą paliekamos vietos
automobiliams. Kitoje sklypo pusėje namo – labiau privati zona. 
Gyvenvietės namai statomi pagal A+ energinės naudingumo klasės reikalavimus. 
Sklypus vieną nuo kito skiria Žalieji kiridoriai.

APRAŠYMAS
VARIANTO 4



Gyvenvietės struktūra
Variantas 4

Gyvenamasis sektorius:
- Sklypai su moduliniais 

namais „Augantis namas“
- Žalieji koridoriai/tvoros

Bendros erdvės:
- Lauko darželis vaikams
- Alternatyvi mokykla
- Sporto aikštynas vaikams
- Botanikos parkas/sodas

Agrarinė/šiltnamių zona:
- Saulės bio-šiltnamiai
- Bičių/kamanių ūkis
- Prekybos zona
- Sodai

Svečių zona:
- Parkingas
- Kempingas
- Svečių nameliai
- Pirtis

Sporto/rekreacinė zona:
- Sporto/pramogų parkas

„Pasakų šalis“
- Dviračių takai
- Rampa/prieplauka

Techninis sektorius:
- vandens gręžiniai
- valymo irengimai
- šiukšlių konteineriai

Keliai Vandens telkiniai Apšvietimas



“Augantis namas”
“Augančio namo” koncepcija leidžia lanksčiai vystyti gyvenamąją erdvę, priklausomai
nuo finansinių galimybių ar pageidaujamo komforto.
Išsirinkęs šią technologiją, pirkėjas iš karto gali apsigyventi naujai pastatytame name. 
Minimalus blokas susideda iš trijų modulių: gyvenamojo (30 – 60 m2), ūkinio (iki 20 
m2) ir dengtos terasos. Didėjant šeimai ar atsirandant kitoms finansinėms
galimybėms, gyventojai gali pasirinkti papildomus modulius, kurie mėnesio bėgyje bus 
atvežti ir pristatyti šalia jau stovinčių, be didelių statybinių procesų. Jeigu kurie nors iš
anksčiau pastatytų modulių nebetenkins poreikių, jie gali būti išrinkti ir pervežti į kitą
vietą.
Numatoma modulių paskirtis:
• Gyvenamasis
• Ūkinis
• Terasa
• Garažas
• Dirbtuvės
• Svečių namelis
• Visuomeninis (ofisas, parduotuvė, kavinė, kioskas)

“Augančio namo” technologiniai procesai numatomi gyvenvietės teritorijoje esančiuose cechuose iš surenkamų
skydų. Pagrindas – medinis karkasas, iš abiejų pusių apkaltas Izoplaat plokštėmis, užpildas – Eko vata (arba
skiedros, sumaišytos su gipsu ir kalkėmis). Apdaila – tinkas arba medinės lentos. Pamatai – poliniai su rostverku
arba metaliniai sraigtai. Stogo apdaila – metalinė. Kaina: nuo 500 €/m2.



Sklypų aptvėrimas

Naujoje Varniškių „Miško sodo“ gyvenvietėje kuriama natūrali estetika, naudojant 
žaliąsias technologijas ir maksimaliai išsaugant supančią aplinką.

Kaimyną nuo kaimyno skiria ne tvora, o apjungia žalieji koridoriai su abipusėm
gyvatvorėm iš visžalių medžių, vaismedžių, vertingų ir maistingų krūmų sąžalynų ir lianų. 
Žalieji koridoriai kuria jaukumą, praturtina kvapais, augina vaisius ir uogas. Tai lyg rūbas
kiekvienam sklypui, per kaitrą teikiantys pavėsį, esant stipriems vėjams tampantys 
užuovėja.



Bendrų erdvių zona



Botanikos parkas/sodas
Centrinėje bendrų erdvių dalyje kuriama 

daugiaardė septynių aukštų pilnavertė ekosistema:

1. Gyvatvorė – saugo, uždengia, atriboja;
2. Vaismedžių sodas, įkurtas pietiniame šlaite; žemesnėje alėjoje - obelys ir kriaušės, papildantys
medžiai ir krūmai, aukštesnėje – kaulavaisiai;
3. Riešutų alėjoje sutiksime graikinį, juodajį, lipnųjį, pecano ir kitus jugloninius medžius, kartu su
šilkmedžiais, serbentais, šeivamedžiais, svogūninėmis gėlėmis ir dirvą dengiančiais augalais;
4. Ąžuolų alėja skiriama mūsų vyrams. Čia galima susipažinti su ąžuolais, surinktais iš viso
pasaulio: mūsų paprastasis ir bekotis, tada eina pelkinis, velvetinis, baltasis, karpytalapis, 
didžialapis ir kt.;
5. Liepų alėjoje - viešnios iš Tolimųjų Rytų, Amerikos: mažalapė liepa, nepertraukiamai žydinti
pora mėnesių;
6. Miško dalyje, kuri juosia bendruomenės Botanikos parką/sodą palei taką, atrasite kamštenius, 
puošmedžius, tulpmedžius, kaštainius, magnolijas, kukmedžius, azalijas, klevus;
7. Netoli rytietiškojo Akmenų sodo pasitiks keistieji spygliuočiai – aralijinių grupė: aralijos, 
septynskiautis kalapanaksas, eleuterokokai ir kt.;
8. Japoniniame sodelyje pamatysime išskirtines pušis, cūgas, kėnius, kadagius, egles, 
rododendrus, paparčius, samanas, kerpenas.

Augalai šiam kameriniam Botanikos parkui/sodui parinkti pagal vertingumo kriterijus: vaistiniai, fitoncidiniai, 
gausiai žydintys medunešio augalai (įrašyti į Tarptautinę Raudonąją knygą), taip pat puošnūs plačialapiai, kurių
lapų mulčas praturtina dirvožemį iš žemės gilumos iškeltais mikroelementais ir humusu. Visi jie – keliafunkciniai
augalai skirti klimato svyravimams sušvelninti – drauge kuria ilgalaikią ir tvarią ekosistemą, tapdami sėklų ir
idėjų baze tolimesniems gyventojų projektams.



Alternatyvi mokykla
Šalia Botnikos parko vystoma Alternatyvios mokyklos erdvė.
• Numatomi pastatai maksimaliai išnaudoja teigiamus aplinkos veiksnius

- 8 m kalvos perkritimą ir orientaciją pasaulio šaliu atžvilgiu. Gyvai į 
reljefą reaguojantis statinių išdėstymas – įkomponuojama į kalvos šlaitą
terasomis su apželdintais stogais. Toks sprendimas padės taupyti
šilumos energiją: žemė iš 3-jų pastatų pusių neleis sienoms vasara įšilti, 
o žiemą labai įšalti. 

• Žalieji stogai taip pat turi daug privalumų: prailgina stogo amžių, taupo
energiją, sulaiko lietaus vandenį, pagerina saulės baterijų darbą, 
apsaugo nuo triukšmo, valo, grynina orą, išsaugomi ir sukuriami
rekreaciniai plotai.

• Dauguma langų orientuojami į pietus, pietryčius ar pietvakarius, tai 
papildomai padės žiemą šildyti saulės šiluma.

Mokyklos/darželio pastatų erdves galima panaudoti seminarams, 
švietėjiškoms paskaitoms organizuoti ar kitiems renginiams.

Viršutinės “terasos” laisvoje teritorijoje numatoma įrengti Sporto aikštyną
vaikams.



HUB miške/gamtoje
Formuojantis naujiems darbo santykiams, kai neprisirišama prie 
darbo vietos (HUB darbo kultūra), atsiranda poreikis bendradarbystės 
ir laisvalaikio erdvėms CoWorking). Tai vietos, kuriose galima dirbti, 
įgyvendinti savo idėjas savarankiškai arba su draugais. 
Bendruomeninėje zonoje esančius mokyklos pastatus, nesunkiai 
transformuojant, galima pritaikyti darbo vietoms. Atsiranda inovatyvi 
co-working erdvė, kurioje renkasi šiandienos kūrėjai, inovatoriai, 
verslininkai, freelanceriai. 



Nameliai svečiams/mokytojams

Nameliai statomi šalia nuostabaus grožio Miško parko. Tinka ramiam poilsiui ir darbui.
20 - 30 kv. m namelyje įrengtas dušas, tualetas, virtuvės komplektas. Yra spintos, sofa-lova, 
rašomasis stalas, kėdės.
Tai erdvė, kurioje galima pagyventi tiek, kiek žmogus jaus poreikį pailsėti, pabūti lėtume, kad 
pajustų gyvenvietės dvasią, paklajotų jos pievomis ir miškeliais, pažindamas jų kalbą ir 
atpažintų save toje erdvėje... 

Teritorijoje numatomas kempingas, kuriame galima apsistoti atvykus su palapinėmis ar 
autonameliais. 

Pirtis

Pamiškėje, prie pat vandens telkinio planuojama pirtis. Tai nedidelis namelis su akmenų 
krosnimi, kuriame galima sušilti, vanotis, garintis, šveisti ir masažuoti pavargusį kūną 
natūraliomis vietinėmis priemonėmis. Pagerėja ne tik sveikata, bet patenkinama 
psichologinė/socialinė pusė – juk pirtyse bendraujama, o bendraujama dažniausiai apie kūno 
sveikatą.
Prie didžiojo prūdo - speciali rampa, skirta patogiai pasiplaukioti valtimi ar vandens dviračiu.

Svečių zona



Dviračių takai

• Rekreacijai ir aktyviam poilsiui skirti 
bėgimo takeliai ir dviračių takai;

• Šalia bus įrengiami apšvietimo stulpai, 
suoliukai ir šiukšliadėžės;

• Bei poilsio zonos su pavėsinėmis. 



• Sveika ekologinė aplinka – sveikata ir ilgaamžiškumas;

• Prieinamas ekonominis ir energo-efektyvus gyvenamas būstas („augantis“ namas);

• Pradėta vystyti infrostruktūra: šalia namų numatomas darželis vaikams, mokykla, sportinės 
ir žaidimų aikštelės - patogu, arti, saugu;

• Šviežių produktų „krepšelis“ ištisus metus (saulės bio-šiltnamiai);

• Potenciali darbo vieta ir augančios pajamos iš gyvenvietėje besikuriančių įmonių (statybinė 
firma, bio šiltnamiai, mokykla/darželis ir kt.); galimybė tapti partneriu projektuose;

• Vystantis technologijoms, tėvams atsiranda galimybė dirbti per atstumą iš namų (Freelance) 
ar bendradarbystės erdvėje; sumažėja atotrūkis namai – darbas, kas teigiamai įtakoja vaikų 
psichologinę būseną. Vaikai auga, matydami kitokį gyvenimo būdą ir bendravimą;

• Gyvenant ir ilsintis gamtos aplinkoje su šeima tarp bendraminčių (aktyvus sportas, bendros 
šventės, kultūriniai renginiai) - ugdomi socialiniai bendruomenės narių įgūdžiai;

• Galimybė dalyvauti gyvenvietės vysymo projekte kaip bendrakūrėjo ir partnerio, kartu 
numatyti norimą vystymosi kryptį/koncepciją (švietimo, IT, agro, turizmo, „pabėgimo“ 
erdves ir t.t.).

Privalumai gyventojams



KONTAKTAI

Alanas Petrauskas
alanas196560@gmail.com

Tel.: +370 615 94374


