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Remtasi sprendiniais, įgyvendintais Vilniaus mieste: 
Sereikiškių parkas,  S.Gucevičiaus skveras, žalioji erdvė prieš Prezidentūrą, 

Savivaldybę, Lukiškių aikštė, Ogmios miestelio prieigos, Sluškų rūmų kiemelis ir kt. 
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Planuojamo 
aromaterapinio 
sodo erdvė

1 –laisvo plano erdvė tarp edukacinio daržo
ir kelio

2-bendruomenės treniruoklių erdvė nuo 
pastato iki kelio

3-erdvė nuo kelio iki parko tvoros
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1 Erdvė
Esama situacija
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2 Erdvė
Esama situacija treniruoklių zonoje - pavasaris/vasara
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3 Erdvė
Esama situacija
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Sapiegų dvaro parko 
Aromaterapinio sodo
arboriflora 
Antakalnio g. 17, Vilniuje

Detali informacija apie esamos 
teritorijos medžių būklę pateikta 
priede
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Geroji patirtis ir būtinybė 
Parko kelio danga

▪ Ribos tarp vejos ir kelio skyrimas

▪ Vejos apsauga nuo krašto naikinimo 

▪ Perspektyva gėlynui su apsauga nuo krašto naikinimo
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Geroji patirtis ir būtinybė
Laistymo sistema, atitvėrimai augalų apsaugai
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Geroji patirtis ir būtinybė 
Dviračių stovai esamų takų 
sumažinimui  ir 
funkcinei paskirčiai įgyvendinti
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Siūlymai erdvių 
sutvarkymui
planuojamų suolelių, krūmų 
sodinimo, mažosios 
architektūros elementų vietos

1 erdvė: 3 suoleliai, alyvų 
krūmai, takeliai

2 erdvė: 1 suolelis, jazminų 
krūmai dviračių stovai

3 erdvė: 2 suoleliai, jazminų 
krūmai, žaliasienė kukmedžių 
uždanga už parko tvoros
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Alyvos
Paprastosios alyvos

'KATERINA HAWENERYR' Syringa vulgaris
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Paprastosios alyvos
‘MICHAEL BUCHNER’ Syringa vulgaris

Paprastosios alyvos
‘MASSENA’ Syringa vulgaris

Didelis platus krūmas arba mažas medis. 
Auga greitai, užauga iki 6 metrų aukščio. 
Žiedai rausvų lavandų spalvos, stipriai kvepia. 
Žydi gegužės mėnesį. Gerai auga derlingoje, 
drėgnoje, dirvoje. Sodinama parkuose, 
soduose, užuovėjoms ir užutvaroms sudaryti.

Krūmas 2 - 4 m aukščio ir 2 - 3 m. pločio, 
suaugęs būna tankus. Žiedai violetiniai,
žydi gegužės pradžioje 3-4 savaites.
Augalas lengvai auginamas, šviesomėgis, 
bet auga ir pusiau pavėsyje. Dirvožemis 
vidutinio derlingumo ir derlingas,
normalaus drėgnumo, priesmėlio ar priemolio. 
Tinka sodinti pavieniui ir grupėmis.

Užauga iki 3,5-4,0 m. aukščio. 
Žydi gegužę, žiedai ypač kvapnūs, 
tamsiai purpurinės spalvos. 
Šviesomėgė, bet auga ir pusiau 
pavėsyje. Dirvožemis vidutinio 
derlingumo ir derlingas, normalaus 
drėgnumo, priesmėlio ar priemolio. 
Tinka sodinti pavieniui ir grupėmis.



Alyvos
Paprastosios alyvos

‘CHARLES JOLY’ Syringa vulgaris
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Gyslotosios alyvos
‘RED WINE’ Syringa prestoniae

Lanksčiosios alyvos
‘ROYALTY’ Syringa x josiflexa

Užauga iki 4,0 m aukščio krūmas ar medelis,
auga greitai. Žiedai dideli, violetiniai,
pilnaviduriai, kvapnūs. Žydi birželio mėn.
Viena vėliausiai žydinčių alyvų veislė.
Šviesomėgė, sodinti atvirose saulėtose vietose.
Sodinama pavieniui ar grupėmis. Dirvožemis
vidutinio derlingumo ir derlingas, normalaus
drėgnumo priesmėlio ar priemolio.

Vidutinio augimo krūmas, aukštis 2 -2,5 m. 
plotis 1,25- 1,5 m. Žydi pavasario pabaigoje, 
žiedai rausvi, kvapnūs, galima skinti.
Puikiai auga gerai nusausintame arba
vidutinio sausumo humosingame
dirvožemyje, saulėtoje vietoje. Tinka sodinti
gyvatvorėms, parkui, miestui, pavieniam 
sodinimui.

Krūmas, užaugantis iki 2,5 - 3 m
aukščio ir panašaus pločio. Žydi
rožiniais kvapniais žiedais birželio -
liepos mėn. Auga derlingoje, drėgnoje,
gerai nusausintoje dirvoje. Nemėgsta
rūgštaus dirvožemio. Tinkamiausia
saulėta vieta. Sodinama pavieniuiarba
komponuojama su kitais augalais.



Jazminai
Jazminas ‘MANTEAU D’HERMINE’ 
Philadelphus x lemoinei
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Jazminas
‘MINNESOTA SNOWFLAKES’

Darželinis jazminas ‘BELLE ETOILE’ 
Philadelphus coronarius

Krūmas, užaugantis iki 1,5 m aukščio ir tokio
pat pločio. Žydi pilnaviduriais, baltais,
kvapniais žiedais birželio – liepos mėnesiais.
Tinkamiausia saulėta vieta, tačiau gerai auga
ir daliniame pavėsyje. Dirvai nereiklus,
pakenčia neilgas sausras. Atsparus užterštam
miestų orui. Sodinamas pavieniui kaip
akcentinis augalas
arba puikiai dera su kitais augalais.

Gražus krūmas, užaugantis iki 2-2,5 m
aukščio. Žydi vėlai pavasarį gegužės –
birželio mėnesį, apie 10-15 dienų
priklausomai nuo temperatūros. Auga
drėgname dirvožemyje, saulėkaitoje,
nemėgsta užmirkimo. Mėgsta karpymą,
todėl iškart po žydėjimo galima formuoti. 
Sodinamas pavieniui su kitomis augalų 
kompozicijomis.

Platus, rutuliškas, stačiomis, šiek tiek
išlenktomis šakomis, krūmas. 1-1,5 m
aukščio ir pločio. Žiedai balti, dideli, apie
5 cm skersmens, susitelkę kekėse, labai
aromatingi. Žydi VI-VII mėn. Geriausiai auga
saulėtose vietose, bet pakenčia ir pavėsį.
Atsparus užterštam miesto orui.
Mėgsta derlingus, lengvus, purius
dirvožemius..



Siūlomos 
alyvų ir 
jazminų 
rūšys

Alyvos:
• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1357-alyvos-paprastosios-

michael-buchner-syringa-vulgaris

• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/606-alyva-paprastoji-
massena-syringa-vulgaris

• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/848-alyvos-paprastosios-
katerina-haweneryr-syringa-vulgaris-pa-80

• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1355-alyvos-paprastosios-
carpe-diem-syringa-vulgaris

• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/alyvos/item/1362-alyvos-paprastosios-
belle-de-nancy-syringa-vulgaris

Jazminai:
• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/jazminai/item/1445-jazminas-manteau-d-

hermine-philadelphus

• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/jazminai/item/1444-jazminas-minnesota-
snowflakes-philadelphus

• http://www.zeldynelis.lt/lapuociai/jazminai/item/1097-jazminas-darzelinis-
belle-etoile-philadelphus-coronarius
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Siūlymas 
dėl kukmedžių 
žaliasienės
už Sapiegų 
parko tvoros
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Siūlomas takelis
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SKAUDULIAI
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Parko pasididžiavimas 
septynkamienis 
klevas...liko 
penkiakamienis
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Parkingo pasėkmė
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Veiklos parke
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Ačiū!
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