
Pažintis su permakultūros idėjomis ir jų praktinis  
pritaikymas Sapiegų parko teritorijoje 

 

 Paskaita/ praktinis 
užsiėmimas 

Kada1  Lektoriai Turinys 

1. Daržovių sėklininkystė ir 
maisto nepriklausomybė 

Balandžio 7 d. 
(ketvirtadienis) 
2 dalių (teorinės 
ir praktinės) 
renginys 
Antakalnio 
seniūnija 
17.00 

Gražvydas 
Jegelevičius 

- kodėl verta atrinkti, dauginti ir 
palaikyti augalų, kurias augino 
mūsų seneliai, sėklas  

2. Praktinis užsiėmimas: lysvių 
įrengimas nekasant ir 
nedirbant žemės, 
mulčiavimas 

Gražvydas 
Jegelevičius 

- lysvių įrengimas;  
- kasti ar nekasti? trumpai apie 

dirvožemį, dirvos gyvybė 
 

3. Kas tai yra permakultūra. 
Įžanga 

Balandžio 28 d. 
(ketvirtadienis)-  
2 dalių (teorinės 
ir praktinės) 
renginys 
Miesto 
laboratorija 
17.00 

Raimond 
Račinskij 

- pagrindiniai permakultūros 
principai;  

- holistinis požiūris į 
„sodybos“ kūrimą, atsižvelgiant į 
permakultūros principus; 

- apie augalo maitinimo grandinę 
(pramoninę ir permakultūros) ir 
jos pritaikomumą kasdieninėje 
veikloje;  

- naminių gyvūnų integravimas į 
bendrą sistemą; 

- ekosistemų kūrimas mieste 

4. Praktinis užsiėmimas:  
želdyno įrengimas pagal 
permakultūros principus 

Gražvydas 
Jegelevičius,  
Raimond 
Račinskij 

- praktinis užsiėmimas: poilsio zonų 
prie Miesto laboratorijos/ 
Daržininkų klubo teritorijoje 
užsodinimas vijokliniais ir kitais 
augalais;  

- dažniausios klaidos sodinant ir 
prižiūrint medelius 

5 Supančios aplinkos 
stebėjimas ir suvokimas 

Gegužės 22 d. 
(sekmadienis) 
Antakalnio 
seniūnija 
12.00 
 

Raimond 
Račinskij 

- klimato ir gamtos modelių 
supratimas; 

- vandens telkinių panaudojimas ir 
jų pritaikymas vietinėms sąlygoms; 

- vanduo ir jo ryšis su mišku; 
- vandens kelias ir jo 

„konservavimas“; 
- maisto miško-sodo kūrimo 

pagrindiniai principai 
 

6. Permakultūros 
bendruomenės kūrimas 

Gegužės  31 d. 
(antradienis) 
Miesto 
laboratorija 
18.00 

Raimond 
Račinskij 

- permakultūros bendruomenės 
kūrimas ir santykiai tarp narių  

 

 
1 Paskaitų laikas gali keistis 



7. Praktinis užsiėmimas 
Antakalnio darže: ekskursija, 
augalų grupavimas, 
išdėstymas, suderinamumas, 
priežiūra 

Birželio 14 d. 
(antradienis) 
Sapiegų parko 
daržas 
18.00 
 

Antakalnio 
daržininkai 

- ekskursija darže.  
- augalų grupavimo, išdėstymo, 

suderinamumo, priežiūros, 
dauginimo, vegetatyvinio 
dauginimo, kompostavimo 
aptarimas iš praktinės 
perspektyvos  

 

8. Praktinė sėklininkystė, jos 
svarba 

Rugsėjo 10 d. 
(šeštadienis) 
Miesto 
laboratorija 
12.00 (bus 
patikslinta) 

Gražvydas 
Jegelevičius 

- praktinė sėklininkystė Antakalnio 
darže; 

- kaip atrodo daržovių sėklojai (gyvi 
pavyzdžiai); 

- kaip apdoroti, išvalyti skirtingų 
daržovių sėklas ir paruošti 
saugojimui, sėklų galiojimo laikas;  

- sėklininkystės planavimasis kitam 
sezonui – šakniavaisių ir kitų 
pasodų ruošimas. 

 
 
 
 


