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URBACT III projektas RU:RBAN 
( 2018-2020 metai)

Bendruomeninių daržų kūrimo iniciatyvos



Pirmieji daržininkavimo daigai

Prieš keletą metų  užsimezgusios 
daržininkavimo idėjos Pilaitėje

Universiteto daržai

Projektas vaikams “ žalioji stotelė” 



Pirmasis Vilnius bendruomenės daržas  Antakalnyje, nuo 2013 m.



Bendruomeninio miesto daržo privalumai

• Sutvarkomi apleisti ar mažai naudojami plotai
• Sukuriama nauja socialinė kultūrinė aplinka
• Gyventojai nukreipia energiją prasmingai veiklai
• Atsiranda naujos netikėtos jungtys ir galimybės naujoms iniciatyvoms 
• Skirta visoms amžiaus grupėms
• Gerai matomas, gražina aplinką



Projekto RU:RBAN veiksmų planas

Sritis:
Teisinė aplinka
Viešinimas 
Mokymai
Daržininkavimo skatinimas 
Atskirų daržų projektai 

Kitos (giminingos) tvarios plėtros iniciatyvos 

Tarptautinės patirties perėmimas

Sukauptos patirties sklaida Lietuvoje 
Kitos veiklos



Teisinė aplinka

• Savivaldybei (valstybei) priklausančios žemės panaudojimo daržininkavimui 

miestuose teisinės bazės analizė (RU:RBAN projektas)

• Miesto daržų veiklos modelio parengimas (daržas namo bendrijos 

administruojamoje žemėje, daržas mokykloje, parke, žalioje zonoje, 

privačiame sklype)

• Pasiūlymų parengimas dėl teisinės bazės pakeitimų (RU:RBAN projektas)

• Miesto daržų kūrimo procedūros ir tvarkos aprašo parengimas (žemės 

daržui valdymo forma, tvarka, sutartys)

• Parengtų pakeitimų patvirtinimas



Viešinimas
• Galimų viešinimo kanalų analizė ir jų sąrašo sudarymas
• Informacinės medžiagos parengimas platinimui
• Daržų koordinatorių viešinimo veiklų palaikymas: video dienoraščiai (RU:RBAN 

projektas)
• Nevyriausybinių organizacijų ir gyventojų informavimas apie daržininkavimo mieste 

galimybes ir naudą
• Daržininkavimo, kaip tvarios plėtros idėjos, sklaida nacionaliniu mastu



Daržininkavimo skatinimas
• Savivaldybės paramos programos priemonių 

peržiūra (pvz. Aplinkos skyriaus subsidijų 

konkursas)

• Partnerystės modelių paieška su privačiu 

sektoriumi (Nekilnojamo turto plėtros 

kompanijos, sėklų ir sodo inventoriaus gamintojai 

ir pardavėjai)

• Etatiniai daržų koordinatoriai

• Savivaldybės konkursai naujiems daržams įkurti 

(po to kai bus sukruta tvarka ir teisinis 

reglamentavimas)



Atskirų daržų 
projektai

• Nuolatinė esamų ir naujų miesto 
daržų veiklos analizė ir rėmimas:

• Misionierių sodai
• Naujininkai
• Antakalnis
• Nauji daržai kitose seniūnijose



Tarptautinės patirties perėmimas

• Daržų koordinatorių 
mokymai užsienyje 
(RU:RBAN projektas)

• Romos  miesto 
bendruomeninio daržo 
administravimo taisyklių 
pritaikymas Vilniuje

• RU:RBAN projekto 
partnerių ( 6 miestų) 
patirties pritaikymas 
Vilniuje 


