
Gyvenimo jubiliejų Vaiva Deveikienė (Mačiulytė) pasitinka su kupina darbų ir derliaus kraite 
 

2022 m vasario mėn. Vaiva Deveikienė (Mačiulytė) pasitinka jubiliejinę gyvenimo sukaktį. Vaiva gimė, 

augo ir mokėsi Vilniuje. Jos senelių ir giminių šaknys glūdi pakaunėje (Paštuva, Raudondvaris) ir Rokiškio 

rajone (Čėdasai). 1980–1985 m. Vaiva studijavo Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės 

akademija) kraštovaizdžio architektūrą, 1985–1994 m. dirbo Respublikinio (vėliau – Valstybinio) 

žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir želdynų grupės (skyriaus) architekte. 1993 m. ji šešis mėnesius 

stažavosi Liono universitete (Université Jean Moulin Lyon 3) Prancūzijoje, o 2017 m. du mėnesius – 

Versalio nacionalinėje aukštojoje kraštovaizdžio architektūros mokykloje (École nationale supérieure du 

Paysage). Profesinę brandą įtvirtino doktorantūros studijomis ir moksline veikla. Vaiva 2014–2018 m. 

studijavo jungtinėje Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU, dabar – Vilnius Tech) ir Klaipėdos 

universiteto menotyros doktorantūroje ir 2019 m. pradžioje apgynė menotyros daktaro disertaciją 

„Kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąveika“ (darbo vadovas prof. dr. Gintaras Stauskis).  

 

 
Vaiva Deveikienė 2019 m. rudenį savo mokslinius tyrimus ir įžvalgas pristatė Lione vykusioje Prancūzijos 

architektūros mokyklų mokslinėje konferencijoje. 

 

V. Deveikienė 1993–2005 m. buvo individualios V. ir S. Deveikių projektavimo, konsultavimo ir paslaugų 

įmonės savininkė, vadovė ir kraštovaizdžio architektė. Nuo 2005 m. rudens Vaiva dirba Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijoje, vadovavo su kraštovaizdžio architektūra, miestovaizdžio formavimu 

susijusiems padaliniams. Jai teko „kloti takus“ želdynų ir želdinių puoselėjimo idėjoms Vilniaus mieste. 

Šiuo metu ji – Miestovaizdžio skyriaus patarėja. Nuo 1998 m. Vaiva yra Edouard‘o André (1840–1911) 

asociacijos (Prancūzija) narė, nuo 2002 m. – Edouard‘o François André klubo Lietuvoje valdybos 

pirmininkė. 
 

V. Deveikienė yra Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) narė steigėja (1995), daugelio 

kadencijų LKAS valdybos narė; LKAS Ekspertų tarybos narė (nuo 2015 m.). 2009–2013 m. ji buvo LKAS 

pirmininkė. Viena ir su bendraautoriais ji publikavo apie 40 mokslinių straipsnių, yra prisidėjusi prie 

konferencijų ir seminarų kraštovaizdžio architektūros temomis organizavimo, įvairių mokslo leidinių 

sudarymo, parengimo ir išleidimo; kelių kraštovaizdžio architektūros projektų konkursų vertinimo 

komisijos narė. Parengė ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Italijoje (2012), Urugvajuje 

(2012), Irane (2014), Suomijoje (2017), Prancūzijoje (2019). Jos straipsniai publikuoti žurnale Žemėtvarka 

ir hidrotechnika, mokslo žurnaluose Miestų želdynų formavimas, Darnios aplinkos vystymas, Urbanistika 

ir architektūra,  Landscape Architecture and Art (Latvija), Toparia Helvetica (Šveicarija) ir kituose 

leidiniuose.  

 



 

  
Kraštovaizdžio architektė darbuojasi Krikštėnų dvaro parke (Ukmergės r.). 

 

Svarbesni jos kūrybiniai darbai: Šilutės miesto parko sutvarkymo projektas (1987; su bendraautoriais); 

individualių namų aplinkumos Vilniuje, Pamaskvyje ir kitur tvarkymo projektai (1995–2005); Medicinos 

banko Vilniuje kiemo (1998) ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pastato Vilniuje 

aplinkumos tvarkymo (2000–2003) projektai; Šešuolėlių dvaro sodybos (Širvintų r.) centrinės dalies 

rekonstrukcijos projektas (2001), Cirkliškio dvaro sodybos parko (Švenčionių r.) pažintinio tako projektas 

(2005; su miškotvarkininku B. Baroniūnu); Lentvario dvaro parko meninės raidos ir dendrologiniai tyrimai 

(2008); Krikštėnų dvaro parko (Ukmergės r.) rekonstrukcijos ir tvarkymo projektas; Ilzenbergo dvaro 

sodybos ir parko ansamblio (Rokiškio r.) restauravimo ir pritaikymo (revitalizacijos) bei struktūros 

plėtotės projektas (2013–2018; su bendraautoriais); kūrybinės idėjos dailės ir kraštovaizdžio 

architektūros pleneruose (2014–2021).  

 

Šešuolėlių dvaro parko (Širvintų r.) centrinės dalies vaizdas po rekonstrukcijos 

 

Didžiuliai Vaivos nuopelnai išsaugant LKAS narystę tarptautinėje kraštovaizdžio architektų federacijoje 

IFLA ir IFLA Europe. Apie tai užsimena ir Lietuvos kraštovaizdžio architektūros metraštininkas Regimantas 

Pilkauskas (2019) pabrėždamas, kad „2002 m. lapkričio 16–17 d. LKAS valdybos narė Vaiva Deveikienė 

dalyvavo Briuselyje Europos kraštovaizdžio architektūros fondo (EFLA – European Foundation for 

Landscape Architecture) generalinėje asamblėjoje. 2002 m. LKAS tapo asocijuota EFLA nare, o nuo 

2010 m. tikrąja nare. 2012 m. birželio 8–12 d. Sankt Peterburge (Rusija) įvyko EFLA generalinė asamblėja. 

LKAS atstovavo pirmininkė Vaiva Deveikienė. Asamblėjos metu buvo pakeistas EFLA pavadinimas į IFLA 

Europe“. Taupios eilutės, bet už tai, kad LKAS taptų šios organizacijos tikruoju nariu ir išlikti IFLA nariu, 

reikėjo pastangų ir derybų. Lietuvos kraštovaizdžio architektų bendruomenės veikla Vaivos 



pirmininkavimo LKAS metu turėjo stiprų tarptautinį atspalvį. Buvo daug svarbių ir turiningų dalykinių 

išvykų į užsienio šalis, renginių, tarptautinių projektų, tarp jų ir CPD-LA, profesinio tobulėjimo programos 

diegimo (2013–2015). Stipraus nacionalinio ir tarptautinio dėmesio sulaukė LKAS su universitetais ir kitais 

socialiniais partneriais organizuoti kraštovaizdžio architektūros forumai (2010, 2013, 2018), prancūzų 

kraštovaizdžio architektams E. ir R. Andrė skirtos konferencijos (2011, 2017), šių konferencijų mokslo 

darbų leidiniai. Vaiva čia buvo viena pagrindinių organizatorių ir vadovų. 

 

 

2013 m kraštovaizdžio architektūros forumo veidai: VGTU prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, 

 Vaiva Deveikienė, Vidmantas Bezaras.  

 

Vaiva Deveikienė aktyviai prisidėjo ir prisideda prie kraštovaizdžio architektūros, kraštovaizdžio dizaino 

specialistų ugdymo. Ji buvo Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centro želdinių dizaino 

programos absolventų baigiamųjų darbų recenzentė ir egzaminų komisijos narė, Klaipėdos universiteto 

kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų baigiamųjų darbų recenzentė; 2003–2006 m. Vilniaus 

dizaino mokymo centre rengė kraštovaizdžio architektūros pagrindų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 

kursus. Pastarąjį penkmetį aktyviai ir produktyviai prisidėjo prie VGTU kraštovaizdžio architektūros 

studijų programų projektų.  

 
Lentvario dvaro sodybos parko meninės raidos ir raiškos tyrimai (2008–2010) buvo eksponuoti ir pelnė 

apdovanojimų įvairiuose konkursuose. 



 

Vaiva Deveikienė daug dėmesio skiria E. ir R. André kūrybos paveldo studijoms, Europos urbanistikos ir 

kraštovaizdžio architektūros teorinės minties ir praktinių sprendinių analizei. Lentvario dvaro parko 

meninės raidos ir raiškos analizės ir parko dendrologiniai tyrimų, atliktų 2008 m., apybraižos buvo 

publikuotos 2010 m. Šių tyrimų išvados ir įžvalgos neprarado aktualumo ištisą dešimtmetį. O 

kraštovaizdžio architektės 2007 m. sudarytas retrospektyvinis akvarelinis Lentvario dvaro parko planas 

nekart publikuotas užsienio leidiniuose. Paskutinė tokia publikacija – grafų Tiškevičių palikuonės Lalos 

Wilbraham, 2017 m. dalyvavusios konferencijoje ir viešėjusios prosenelio Lentvaryje, knygoje The Golden 

Apple of Samarkand. A true story of splendour, tragedy, humour and hope (Londonas, 2021; liet. „Auksinis 

Samarkando obuolys. Tikra istorija apie spindesį, tragediją, humorą ir viltį“).  

Jau kelinti metai skaitome kolegės Vaivos tekstus Europos ir Lietuvos kraštovaizdžio architektūros 

istorijos, teorinių įžvalgų ir praktikos temomis ne tik lietuvių, bet ir anglų, prancūzų kalbomis. Jubiliejiniais 

metais linkime naujų publikacijų, projektų ir išmintingų patirties apibendrinimų. 

LKAS valdyba, 2021-02-18 

[parengė Steponas Deveikis] 

 

    

         

 

 

 

 

 

 

 


