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Vyresnių kraštovaizdžio architektų atmintyje dar 

gyvas LKAS narės (nuo 1997 m.), miškininkės ir 

kraštovaizdžio architektės Valentinos Šimukonytės 

atminimas. Vešlių baltų plaukų garbanomis 

įrėmintas taurus, ramus, mąslus, intelektualaus 

žmogaus veidas ir apgalvotas, svarus žodis ar 

patarimas kolegoms išliko ją pažinojusių ar kartu 

dirbusių atmintyje. Tauri asmenybė, pasirinkusi 

nelengvą miškų ūkio inžinierės profesiją, vėliau 

beveik 40 metų dirbusi urbanistikos ir kraštovaizdžio 

architektūros srityje, buvo ori ir išmintinga  

profesionalė. Šiemet sukanka 90 metų nuo jos 

gimimo. Ir jau septyneri metai, kai ją priglaudė 

Kauno Žemųjų Kaniūkų kapinės.  

Valentina Šimukonytė gimė 1932 m. birželio 

26 d. Prendzelevos vienkiemyje Pakaunėje, Jiesios 

paslėniuose, kur jos tėvas – Lietuvos geležinkelių 

valdybos tarnautojas, Lietuvos kariuomenės 

savanoris – gavęs žemės įkūrė nedidelį ūkelį greta 

kitų Lietuvos kariuomenės kariškių.  

Valentina 1950 m. baigė Kauno Vaižganto (buv. 7-ąją mergaičių) vidurinę mokyklą. Studijavo 

Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultete, kurį baigė 1955 m. (kartu su miško faunos ir floros 

mokovu dr. Algirdu Navasaičiu).  Dirbti pradėjo Šiaulių miškų ūkyje inžiniere, vėliau dirbo Vilniuje, 

Sodininkystės bandymų punkte. Nuo 1967 m. iki 1988 m. ji dirbo Miestų statybos projektavimo 

institute (MSPI) Želdynų projektavimo grupės vadove. Šios grupės pagrindinis darbas buvo Vilniaus 

naujųjų gyvenamųjų rajonų: Žirmūnų, Lazdynų, Karoliniškių, Šeškinės, Justiniškių, Fabijoniškių, 

Pašilaičių želdinių ir želdynų projektai. Kaip rašė ilgametis Valentinos Šimukonytės bendražygis 

miškininkas ir kraštovaizdžio architektas Regimantas Pilkauskas (Miesto želdynų plėtotė, 1 ir 2 dalys, 

2019, 2020), „tai, kad šiuose mikrorajonuose auga daug ąžuolų, liepų, klevų ir palyginti nedaug 

dygiųjų eglių yra didelis Valentinos nuopelnas.“ Kiti grupės darbai buvo susieti su urbanistais – 

Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos miestų bendrieji (tada vadinti generaliniai) planai ir šių 

miestų specialieji želdynų planai (tada vadinti želdynų schemomis).   

Vilniui pasisiekė – čia savo profesinį žodį tarė, kūrybinį indėlį įnešė trys kraštovaizdžio 

architektūros damos: ilgametė miesto kraštovaizdžio (landšafto) architektė (1966–1987) Irena Marija 

Daujotaitė (g. 1931), MSPI grupės vadovė Valentina Šimukonytė (1932–2015) ir Paminklų 

konservavimo instituto (vėliau – Paminklų restauravimo projektavimo institutas, PRPI) projektų 

vyriausioji architektė Dainora Juchnevičiūtė (g. 1934), 1959 m. baigusi architektūros mokslus 

Vilniaus dailės institute. Joms teko darbuotis greta ir kartu. Bene svarbiausias jų darbas – Vilniaus 

miesto kompleksinio želdinimo schema (1970–1972, autorės D. Juchnevičiūtė ir V. Šimukonytė). 

1967 m. LTSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komitetas išleido „Laikinuosius 

nurodymus miestų kompleksinio želdinimo schemoms sudaryti“. Juose buvo nurodyti 28 Lietuvos 

miestai, kuriems turėjo būti parengtos kompleksinio želdinimo schemos. Deja, tik didieji Lietuvos 

miestai tokias schemas pasirengė: Vilnius – 1972 m., Panevėžys – 1977 m., Kaunas – 1983 m. Ir jų 

rengimas neapsėjo be Valentinos Šimukonytės dalyvavimo. Net ir nerengiant kompleksinio 

želdinimo schemų V. Šimukonytė ir R. Pilkauskas dalyvavo miestų generalinių (dabar – bendrųjų) 

planų rengime ar projektuojant miestų parkus. Tokių planų ir projektų pavyzdžiai: Šiaulių miesto 

generalinis planas 1980–2000 m. laikotarpiui (MSPI, 1980, vadovas Juozas Vaškevičius, 

bendraautorė ir V. Šimukonytė) arba Klaipėdos miesto ir priemiestinės zonos želdynų specialusis 

planas (1984, autoriai R. Pilkauskas, V. Šimukonytė), Šiaulių miesto parkas Rėkyvos ežero rytinėje 

pakrantėje (1973, autoriai K. Bučas ir V. Šimukonytė).  



Įsimintinas Vilniaus miesto Baltupių gyvenamojo rajono planavimas pagal TSRS ir Suomijos 

bendradarbiavimo programą (1978–1980). Lietuvos specialistų grupę sudarė Vilniaus universiteto 

geografai prof. Alfonsas Basalykas (1924–1986), doc. Vytautas Dvareckas (1928–2005), 

klimatologas Kęstutis Kaušyla (1922–2012), taip pat MSPI specialistai V. Šimukonytė (miškų sritis), 

R. Pilkauskas (kraštovaizdžio architektūros sritis), architektai Nijolė Valentina Chlomauskienė, 

Sigitas Juozas Katilius. Šis projektas palydėtas reikšmingais leidiniais užsienio kalbomis. 

R. Pilkauskas knygoje Miesto želdynų plėtotė, II dalis. Kraštovaizdžio planavimas (2020) 

plačiai aptaria Panevėžio kompleksinio želdinimo schemą (1977, autoriai R. Pilkauskas, 

V. Šimukonytė); pateikia projekto brėžinių kopijas (p. 162–163, 173). 2014 m. buvo parengtas naujas 

želdynų sistemos projektas – Panevėžio miesto želdynų tvarkymo  specialusis planas (autoriai Jūratė 

Usanova, Neringa Jarašūnienė, Aušra Kitovienė; publikuotas leidinyje Lietuvos kraštovaizdžio 

architektų darbai 2008–2018, p. 28–29). 

1988 m. išėjusi į pensiją V. Šimukonytė projektavo privačių sodybų tvarkymą, miestų skverus; 

1996 m. prisidėjo prie Nadruvos parko Vilniuje, Pilaitės gyvenamajame rajone projektavimo (kartu 

su A. Mituzu), 1998 m. parengė Vilkaviškio želdynų specialųjį planą. Ji buvo plačių interesų žmogus, 

visada aktyviai palaikė senąją bendradarbių „gvardiją“. Mokėjo oriai ir mandagiai pareikšti savo 

mintis ir nuomonę, buvo puiki kraštovaizdžio architektūros parodų komentatorė. Aktyviai 

dalyvaudavo LKAS išvykose, kituose renginiuose. Įsiminė „Želdynų erdvės išvyka į Anykščius 

ankstyvą 2014 m. rudenį. Prie Liūdiškių piliakalnio – Jono Biliūno „Laimės žiburio“ paminklo 

(autorius architektas Vytautas Gabriūnas, 1930–1992) laiptų – su kolega Regimantu Valentina 

svarstė, ką reikėtų taisyti, kokius želdinius sodinti, kaip tvarkyti augančius. Iš šios kelionės liko puiki 

nuotrauka, publikuota LKAS žiniose Nr. 86–87 (2014 m. spalis): „Valentina Šimukonytė ir 

Regimantas Pilkauskas grįžta pasigrožėję Šventosios slėniu“.  

Vilniuje V. Šimukonytės profesinį tvirtumą ir kūrybą mena Pavilnių regioninio parko 

planavimo ir projektavimo sprendiniai, Lazdynų gyvenamojo rajono želdiniai – čia gatvės apsodintos 

vienarūšių želdinių ruožais, gražiai sužydinčiais kaštonais, robinijomis, klevais ir kitais medžiais, 

gausu žydinčių ir kitaip dekoratyvių krūmų. „Žaliasis Vilnius“ kaip programinė tezė ar siekiamybė 

buvo kuriama, puoselėjama nuo seno ir ilgą laiką. Miškininkė ir kraštovaizdžio architektė Valentina 

Šimukonytė šioje srityje nuveikė išties daug – kolegos ir ainiai neturėtų to užmiršti.  Gražiai ir tauriai 

tą faktą pažymėjo ir pripažinimą pelniusio gyvenamojo rajono želdinių ir želdynų  sodintojus 

pašlovino Lazdynų Ryto bendruomenė, 2022 m. sukūrusi trumpų videofilmų ciklas „Modernizmo 

sodas: Lazdynų gyvenamojo rajono apželdinimo projektas“ youtube.com platformoje (autorius Gytis 

Oržikauskas). Tai gražus ir prasmingas virtualus atminimo paminklas mūsų vyresniajai kolegei.      
 

Vaiva Deveikienė, LKAS valdybos narė 

Steponas Deveikis, LKAS asocijuotas narys 
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