
Iki XIX amžiaus Vilkija pasikeitė nedaug – ką darydavo tėvai, 
tą darė ir jų vaikai, anūkai. Tačiau jau XX amžių pasitikome 
su mūsų kasdienybę keičiančiais išradimais, perversmais, 
karais ir jų pasekmėmis. Pokyčiai įgavo milžinišką pagreitį. 
Kuo toliau, tuo sunkiau mąstyti apie ateitį, remiantis praeities 
ar dabarties faktais, pastebime vaizduotės ir kūrybiškumo 
defi citą. Kyla ateities baimės epidemija.

Lietuvos ateities tvarkymo fondas (LATF) 
ir Performatyvaus dizaino asociacija, 
bendradarbiaudami su kitomis 
nepriklausomomis agentūromis, Vilkijos 
krašto bendruomene kruopščiai parengė 
“Kasdienybės pokyčių valdymo 
strategiją 2022”. 

„Koks yra mūsų kasdieninės praktikos tikslas ir rezultatas? 
Tu negali staiga pakeisti savo mąstymo ir požiūrio kasdien 
nesistengdamas, nemėgindamas jų koreguoti. Reikia suprasti, 
kad pokyčiai yra tarp laisvės ir apribojimų. Dauguma žmonių 
bijo ateities. Bet aš sakau - kai suprasite kasdienybės 
dėsnius, jūs būsite stiprūs ir galėsite drąsiai pasitikti ateitį.“ - 
teigia LATF valdybos pirmininkas.

Kviečiame Jus rugsėjo 24 d. dalyvauti LATF rengiamame 
konkurse - ekskursijoje „Pastangos ir pasekmės” ir drauge 
patirti, kokia Vilkija yra ir gali būti.  

Tai naujai formuojama turistinė rekreaci-
nė zona, skirta Lietuvos grožiui neabe-
jingiems keliautojams iš Lietuvos ir už-
sienio šalių. Išsiplėtus Vilkijos riboms, 
miesto centriniame taške esanti teritori-
ja gaivinama pagal geriausius Europos 
pavyzdžius, kuriuose susijungia techno-
logijos, žmonių norai ir vyriausybių pa-
stangos. Projektu siekiama Ramybės g. 
15 numeriu pažymėtą teritoriją pritaikyti 
turizmo reikmėms. Išvalyti teritoriją nuo 
visų prieš tai buvusių statinių, ten išvie-
šėjusios augmenijos, pastatyti visiems 
metų laikams pritaikytą multifunkcinį 
žiemos sodo statinį ir jo viduje įrengti 
patalpas skirtas viešajai maitinimo įstai-
gai, prekybos ir laisvalaikio zonoms, die-
giant virtualios realybės technologijas. 

Tai modernus multifunkcinis žiemos 
sodas, suteikiantis vietiniams ir lankyto-
jams galimybę apsiperkant ir pramogau-
jant, virtualios realybės pagalba nusikel-
ti į egzotiškus kraštus už prieinamą 
kainą, bet kuriuo metų laiku. 

Šio žiemos sodo unikalumas, virtualios 
realybės pagalba sustabdyti Vilkijos au-
gmenijos ir gyvūnijos akimirka amžinoje 
vasaroje. 
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