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 KrypTiS – Terra Urbana

Nors praėjusiais metais tebejautėme „pokrizines“ nuotaikas, pradėjo rastis ir proveržio ženklų. Nedrąsiãi 
nekilnojamojo turto rinkos laikysenai atsvarą pasiūlė kitos visuomenės grupės. Kultūros procesai įkvėpė ini-
ciatyvas, siūlančias naudoti apleistus pastatus centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, – buvusi Vydūno mokykla, 
nors ir laikinai, tapo kūrybininkų meka. Erdvė tarp Parodų rūmų, mokyklos, Sukilėlių gatvės nusidažė miesto 
subkultūrų spalvomis. Tai reurbanizacijos be architektų pavyzdys, atskleidžiantis, kad miesto erdves galima 
„užpildyti“ nieko nestatant – užtenka peržvelgti esamus poreikius, įgalinti žmones veikti. Dar vienas žings-
nis – pernai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities or-
ganizacijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, suteikusi galimybes architektams perprasti, kas 
yra vadinamoji „socialinė programa“. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų teritorijų planavimo projektų 
pavyzdžiai, svarstyti Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryboje, paskatino 2012 metų pabaigoje įvy-
kusiame architektų ir miesto Savivaldybės atstovų pasitarime pradėti konkrečius veiksmus dėl urbanistinio 
planavimo tobulinimo. Šiais metais jau įvyko trys miesto teritorijų, kurioms numatoma rengti detaliuosius 
planus, programų aptarimai su visuomene. Susitikimuose padarytų išvadų pagrindu bus rengiamos užduotys 
projekto konkursams, planavimo paslaugoms pirkti viešuoju būdu. 
 Atrodo, tarsi kalbėtume apie pradžią. Keista, nes „nepriklausomo“ planavimo tradicija prasidėjo 
prieš gerus du dešimtmečius. Vis aiškiau matyti, kad sąvoka „teritorijų planavimas“, kaip ir Teritorijų 
planavimo įstatymas, yra be turinio – tai tik procedūras aprašanti veiklos sritis. Akivaizdu, kad urba-
nistinio planavimo (angl. urban planning), urbanistinio projektavimo (angl. urban design) veiklos sričių, 
apibūdinančių miesto, kaip sistemos, planavimą ir projektavimą, Lietuvoje nėra. Neturime ir šias sąvokas 
bei kokybinius jų kriterijus įvardyti galinčio architektūros ir urbanistikos įstatymo. Urbanistikos sąvokai 
išskydus, urbanistikos specialistų rengimas ir visavertis jų veiklos įteisinimas atsimuša tarsi į sieną. Pirmi 
žingsniai nėra lengvi. Vilniaus dailės akademijos senato sprendimu, 2012 metų gruodį buvo nuspręsta 
pradėti rengti pirmos pakopos (bakalauro) architektūros krypties studijų programą, įtrauktą į urbanisti-
nio projektavimo šaką. Tai pirmoji šalies istorijoje urbanistikos studijų programa. Iki šiol urbanistika, kaip 
specializuota studijų kryptis, priklausė Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantūros studijų 
„Architektūros“ programai. Urbanistikos ir architektūros krypties mokslo bei studijų procesą kuruoti Vil-
niaus dailės akademija patikėjo Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutui (UADI), veiklą vykdysin-
čiam Klaipėdoje. Pirmasis šio instituto žingsnis gana solidžiai žengiamas jau šiemet, 2013 metais, – tai 
tarpdalykinė mokslinė konferencija „Terra urbana“. Tolesni veiksmai galėtų ir turėtų būti nukreipti urba-
nistinio planavimo, socialinės disciplinos link. Klaipėdoje šios srities flagmanu drąsiai gali būti vadinamas 
jaunasis Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto branduolys. Tai įrodo šiemet pasirodžiusi mo-
nografija „Klaipėdos diskursai: 1990–2010 sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija“. Šis fakultetas 
ateityje galėtų pradėti rengti tokio profilio specialistus.
 Urbanistinio planavimo sampratos problemai Lietuvoje ir urbanistikos praktikai Vakaruose skirti 
net keli jūsų rankose esančio metinio apžvalginio leidinio „Klaipėdos architektūra 2012“ straipsniai ir dis-
kusija. „Kolegų“ skiltyje sutiksite dvi architektų kartas. „Darbų“ skiltyje profesionalai ir vėl „grumiasi“ su 
studentais. Prieš metus pasirodžiusio pirmo naujo formato „Klaipėdos architektūra“ leidinio tikslas buvo 
atverti naujas galimybes, praskinti kelią platesniam požiūriui į architektūrą. Šiais metais leidinys įpareigoja, 
nes yra antrasis: jis negali būti silpnesnis nei pernai. Ar pavyko padaryti jį stiprenį – spręsti skaitytojui. 
 Tikimės, kad per šiuos metus „Klaipėdos architektūra“ rado savo skaitytoją, ir šis skaitytojas nėra 
tik vartytojas. Mes, leidinio rengėjai, savo ruožtu dėkojame visiems padėjusiesiems rengiant tekstus, tei-
kiant medžiagą. Na o visiems kitiems linkime smagaus skaitymo.

Vaidotas Dapkevičius
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Mantas Daukšys
ŽinGSniAi MieSTO SėKMėS LinK

Straipsnio tikslas – pristatyti ir sugretinti skirtingas miesto kūrimo procesuose dalyvaujančių speci-
alistų (architektų ir proceso administratorių) patirtis bei žingsnius 2012 metais. Tais metais Veneci-
jos architektūros bienalės tema „Bendras pagrindas“ atspindėjo ir mūsų kraštui aktualią problemą. 
Viename svarbiausių architektūros pasaulio renginių akcentuota tema – ryšys tarp architektūros ir 
visuomenės. Kaip teigia parodos kuratorius architektas Davidas Chipperfieldas [1], piliečių visuome-
nė susideda iš individų ir institucijų, kurios nevisada gali identifikuoti aplinkos, kurioje gyvename, or-
ganizavimo poreikius. Jos dažnai negali panaudoti architektūros siūlomo potencialo, negali įžvelgti ar 
apsvarstyti to, kas galėtų būti nauja, galėtų būti kitaip. Kita vertus, teigia kuratorius, architektas per 
dažnai buvo kviečiamas kurti objektų, kurie išsiskirtų tarp vidutinybių. Dėl šios priežasties visuomenė 
vis dažniau vertina architektą kaip „šventės maestro“, galintį pasiūlyti kažką sensacinga, tačiau nieko 
tokio, kas palengvintų individų ar visuomenės gyvenimą. Bienalė siekė šį įtrūkį taisyti, pratęsdama 
provokuojamą 2008 metų renginio kuratoriaus Aarono Betsky temą „Architektūra anapus pastato“ ir 
2010 metų kuratorės Kazuyo Sejimos temą „Žmonės susitinka architektūroje“. Tąkart siekta pristatyti 
architektūros kalbą per jos socialumą, socialinį poveikį žmonių gyvensenai ir įpročiams, akcentuojant 
faktą, kad architektūra yra ta vieta, kur žmonės susitinka, gyvena ir veikia. Temos siūlė galimybę 
pažvelgti į architektūros esmę, susipažinti su ja ir atrasti, kad architektūrai galima užduoti klausimus, 
kad kiti, geresni, atsakymai yra įmanomi, kad žmonės nėra pasmerkti pasyviai priimti turimas duoty-
bes. A. Betsky lyg į trumpus manifestus surinko garsiausių pasaulio architektūros (ir miestų projek-
tavimo) profesionalų įžvalgas [2]. Šios mintys padeda geriau suvokti architektų lūkesčius ir tikslus, 
todėl yra vertos, kad jas pakartotume (vertimai straipsnio autoriaus, tekstai sutrumpinti – aut. past.).

Mes, architektai, matome, kad pastatų nebeužtenka žmonių poreikiams, jie tapo didžiulėmis išteklių 
kaupyklomis, kurias vis sunkiau pritaikyti nuolat besikeičiančiam gyvenimui. Dažnai jie nėra sukurti 
architektų – tai tik ekonominių aplinkybių ir nesibaigiančių derybų rezultatai. Žinome, kad architek-
tūra gali mus perkelti į tą pasaulį, į kurį jokia kita veikla neperkels. Ji gali mus įkurdinti modernioje 
realybėje „kaip namie“ . Blogi pastatai tam trukdo. Architektūra yra tai, kaip mes stebime, kuriame 
pastatus ir kaip pastatai patys save išreiškia. Tačiau darosi sunku pastatuose atrasti architektūros, 
nes juos vis labiau formuoja reglamentai (statybos, saugumo, finansavimo, aplinkosaugos ir kt.). Tu-
rime atrasti architektūrą formos, struktūros ir erdvės eksperimentuose, utopinėse vizijose, kurdami 
scenografijas, kur patys vaidintume norimus vaidmenis. Architektūra nėra projektas – tai pastatyta 
mintis. Miesto erdvių prasmė jau transformuota, prieštaravimai tarp formos ir turinio jau vadinami 
vaizdingiausiais architektūrinės kūrybos takeliais. Elgesio erdvėje numatymas tampa architektūrinės 
sintezės objektu. Miestai – eksperimentiniai labirintai, kur architektūra lemia situacijas ir jungia pa-
tirtis į laikinus tęstinumus, kurių šerdis – stebėtojas. Iš čia randasi aplinkos erotizmas. Miestai – tai 
nuolat ir greitai besikeičiančios būsenos debesų laukai, patys save formuojantys ir transformuojantys, 
veikiant kintančioms sąlygoms. Terminai „miesto planavimas“, „miesto plėtra“ paseno ir turės būti 
pakeisti terminais, kurie bus išrasti ateityje ir reikš kažką, kas kinta ir mirga kaip televizorių ekranai. 
Urbanistinės strategijos taps skaitmeninėmis tinklinėmis sistemomis be hierarchijos, lipdysiančiomis ir 
formuosiančiomis mūsų miestų išvaizdą ir kokybę. Architektūros raidą tęsia strategijos, skirtos ieškoti 
linijų ir galimų laukų, susietų atsitiktine, antilogine, antiautoritetine tvarka. Fizinių (pastatytų) ir in-
teraktyvių sistemų sankirtų vietos tampa naujomis viešomis erdvėmis ir naujiems projektams tenkan-
čiomis užduotimis. Visuomenę pradeda sudaryti klajokliai, judantys po oro uostus, galinčius perkelti 
juos į reikiamą vietą reikiamu metu. Kaip mąstyti, planuoti ir statyti vis sudėtingėjančiame pasaulyje? 

Sprendimas – priimti išraiškos bei kalbėjimo būdų sumaištį kaip planavimo metodą, kurti architektūrą, 
galinčią kisti kaip debesys. Atrodo, kad miestai vis labiau kibirkščiuoja, skuba, pučiasi. Mūsų mintys 
ir rūpesčiai, gimimai ir mirimai yra nuolatinis judėjimas, nulemiantis nestabilią, pulsuojančią aplinką. 
Architektai turėtų parinkti tinkamą pulsavimo ritmą, greitį. Suvokus, kad pasaulis yra apgyvendintas 
judančios materijos, galima kurti miestus, tinkamus šiai nuolatinei kaitai, prilyginamus gamtai, pačiai 
žmogaus prigimčiai. Mums reikalingas naujas architektūrinis aktyvumas: tarpdalykinis; kuriame jun-
giasi įkvėpimas ir agitacija; kuris per sodrų socialinių, ekonominių, politinių jėgų suvokimą naviguoja 
pasaulį; užima legalias, pasiskolintas ir užgrobtas sritis; kurio taktika slapta; kuris veikia plytomis, ra-
šalu ir pikseliais. Architektūra skleidžiasi į kitas disciplinas, aprėpia šiuolaikinio miesto kompleksišku-
mą, įtraukia didesnes žmonių grupes ir rūpinasi materialiomis bei nematerialiomis temomis. Jos tiks-
las yra sukurti kitokį miestą, pradėti dialogą: kokią kryptį rinktis, kaip perkurti viešąsias vietas ir kurti 
tvarų sambūvį su ekosistema. Tam taikomi nauji metodai, miestas tiriamas gyvai. Projektuojantysis 
interpretuoja poreikius, kuria programas ir asmeniškai tampa vizijos skleidėju. Naujos technologijos 
ir medžiagos keičia ir miestus, ir mūsų elgesį su jais. Dabar geras laikas architektams atskleisti savo 
matymą, savo prioritetus ir kryptis, peržengiant pastato ribas. XXI a. architektūra bus pirmoji, tapu-
si gamtos istorijos dalimi. Ateitis priklauso decentralizuotoms, išskirstytoms sistemoms, kur žmonės, 
teritorijos, daiktai jungiasi laisvai, siekdami būti efektyviau išnaudoti. Architektūra gali padėti tam 
įvykti. Mes tikime reikšmingais kraštovaizdžiais, sujungiančiais kūną, mintis ir sielą su fizine kultūrine 
aplinka. Kraštovaizdžiai sustiprina vietos ir laiko patyrimą. Aktualūs klausimai išlieka: kas užsako ir fi-
nansuoja kraštovaizdžių kaitą ar išsaugojimo veiksmus, kokia mūsų pačių atsakomybė ir koks privačių 
finansuotojų vaidmuo?

Taigi pasaulio architektūros laukas yra stipriai persmelktas rūpesčio dėl aplinkos. Valstybės, savival-
dos institucijų prievolė įtraukti visuomenę į sprendimus dėl aplinkos pokyčius lemiančių procesų ir ją 
apie tuos procesus informuoti įtvirtinama teisės aktuose [3]. Ieškoma būdų aktualius raidos, aplinkos 
klausimus spręsti operatyviai reaguojant į besikeičiančias sąlygas. Mes įpratę aplinkos kokybės klau-
simus spręsti remdamiesi teritorijų planavimo dokumentais, tačiau tokia sistema smarkiai kritikuoja-
ma [4, 5]. Teritorijos (bendrasis, detalusis, specialusis) planas, parengtas kaip būsimos vietos žemė-
lapis, pradeda trukdyti pažangai ir yra naudingas tik manipuliuojantiesiems visada ribotomis viešojo 
sektoriaus galimybėmis ir ištekliais. Aiškiai suvokti padėtį trukdo ir žodžio „planas“ dviprasmiškumas, 
nes šis žodis vartojamas kalbant ir apie schemą (pastato planą), ir apie raidos (proceso) planavimą. 
Planuojant mieto plėtrą, verta atsigręžti į universalų planavimo apibrėžimą [6] – tai procesas, kuris 
prasideda nuo priimamo sprendimo tikslų apibrėžimo ir baigiasi jo realizavimo plano sudarymu. 
Plano darymas – tai: 1) visuomet tam tikro proceso periodizacija pagal atskirus etapus, 2) priimto 
sprendimo detalizavimas pagal tikslus, veiksmus ir išteklius. Sprendimas, apie kurį kalbama miesto 
„planavimo“ atveju, įvyksta per susitarimą, kurie poreikiai bus tenkinami, kurioje konkrečioje vietoje 
tai bus daroma ir kokia apimtimi. Sąvoka „visuomenės poreikiai“ („interesas“) lengva spekuliuoti, to-
dėl būtina, kad, priimant sprendimus, dalyvautų konkrečios teritorinės bendruomenės – „akcininkai“ 
[7, 8]. Priimantiesiems sprendimus būtina matyti alternatyvas. Šis sprendimas nulemia tam tikras 
erdvines, teritorines struktūras. Joms yra būtinas komponavimas, harmonizavimas – architektūrinės 
meninės kūrybos klausimai (vadintini miesto projektavimu). Alternatyvų nagrinėjimas yra viena iš 
sprendinio sėkmės sąlygų. Šiuo, kaip ir pastato architektūros, atveju įstatymais kokybė nereguliuo-
jama, todėl reikalingas profesionalų ir juos vertinančiųjų išprusimas, žinios, kultūra [9]. Inžinerijos, 
žemėtvarkos specialistų žinios ir gebėjimai būtini renkant duomenis bei detalizuojant sprendinius. 
Apsisprendimas dėl būsimų sprendimų tikslų apibrėžimo proceso pradžioje ir dėl realizavimo alterna-
tyvų taip pat įvyksta per susitarimą. Susitarimus demokratinėje visuomenėje lemia ir veikia daugybė 
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svarbių veiksnių, dalyvių. Tinkamai paruošti užduotis ir informaciją, organizuoti procesą, diskusijas 
yra atskira veiklos sritis, priklausanti vadybos mokslo sričiai. Viešasis administravimas ir vadyba yra 
tie kertiniai elementai, nuo kurių priklauso proceso (vadintino miesto planavimu) sėkmė. Dėl šiuo 
metu esančių šios srities spragų iššvaistomi visuomenės, investuotojų resursai, kitų proceso dalyvių 
potencialas, todėl viešojo administravimo stiprinimas galėtų tapti svarbiausiu prioritetu [10]. naujo-
sios viešosios vadybos teorijos argumentai remiasi prielaida, kad visi individai yra racionalūs sava-
naudžiai. Valdžios tarnautojai elgiasi kaip savo poreikius ir biudžetą maksimizuojantys biurokratai. 
Norint tokio elgesio išvengti, turi būti diegiami rinkos ekonomikos reguliavimo mechanizmai, kuriama 
didesnė konkurencija, atskiriami paslaugų gamintojai ir juos kontroliuojantys asmenys [11]. naujojo 
viešojo valdymo metodai siūlo ir skatina: tarnavimą piliečiams, o ne klientams; pilietiškumą labiau 
už vadybiškumą; viešojo intereso ieškojimą; piliečių įtraukimą į viešųjų reikalų sprendimą; kovą su 
neigiamų reiškinių viešajame sektoriuje priežastimis, o ne su padariniais; strateginį mąstymą, demo-
kratišką veikimą; atskaitomybę, kuri yra svarbesnė nei efektyvumas; tarnavimą, o ne reguliavimą; 
žmonių, o ne produktyvumo vertinimą [12]. 2012 metais Klaipėdoje žengti svarbūs žingsniai abiejų 
įvardytų miesto planavimo ramsčių (proceso administravimo ir sprendinių ruošimo) stiprinimo kryp-
timi. Pradėta ruoštis urbanistinio projektavimo (angl. urban design) specialistų rengimui (Vilniaus 
dailės akademijos Klaipėdos fakultetui globojant) Klaipėdoje. Stipresnis mokslo įtraukimas į šią sri-
tį seniai lauktas ir reikalingas. Savo ruožtu Savivaldybės administracijoje apsispręsta urbanistiniam 
planavimui, projektavimui stiprinti pasitelkti Savivaldybės viešają įstaigą. Viešoji įstaiga − tai pelno 
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius 

interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, 
sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą vei-
klą [13]. Įstaigos įstatuose įtvirtintas tikslas – „teikti paslaugas, vertinant ir analizuojant reikšmingas 
miesto teritorijas bei komunikuojant apie jų planavimo procesus“ [14]. Tokia įstaiga galėtų lanksčiau, 
operatyviau nei valstybės tarnautojai Savivaldybėje, pasitelkdama reikalingus profesionalus, telkti 
pastangas strateginių miesto projektavimo, tikslų nustatymo, tyrimo, sklaidos, pristatymo, eksper-
tavimo, įgyvendinimo priemonių bei partnerystės srityse ir šiuos darbus organizuoti. Savivaldybės 
administracija savo ruožtu galėtų stiprėti planavimo proceso, duomenų rinkimo, proceso valdymo 
klausimų srityse, pavesdama dalį užduočių atlikti įstaigai. Visuomenę reikalinga įtraukti į visus šių 
darbų etapus. Rezultatai priklausys nuo mūsų aktyvumo bei noro pasinaudoti atsiveriančiomis ga-
limybėmis. Tikimės ir laukiame, kad prasidėjęs procesas padės įgyvendinti visus išsikeltus tikslus ir 
išpildyti lūkesčius.
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urbAniSTO prAKTiKA LieTuVOJe ir SVeTur
Vaidotas Dapkevičius kalbasi su Mante Černiūte-Amšiejiene, 
Mantu Daukšiu, Martynu Marozu ir Agne Selemonaite

Pastaraisiais metais, pakitus šalies ir pasaulio ekonomikos augimo tendencijoms, persiskirstė ir nekilnojamo-
jo turto plėtros ideologija. Privataus sektoriaus optimizmu tryškusias ambicijas pakeitė Europos Sąjungos 
finansinėms injekcijoms miestų „prioritetines zonas“ rengiančios savivaldybės. Kryptis pasikeitė, o kokybinio 
urbanistinės bei socialinės erdvės dėmens taip ir neperpratusio nekilnojamojo turto pirkėjo ar naudotojo 
vieta liko neužimta. Tarp teritorijų planavimo procedūrų ir viešųjų pirkimų vis labiau įsisukantis viešasis sek-
torius susidūrė su dviem pagrindiniais praradimais: nekokybiška viešai nupirkta planavimo paslauga ir tos 
paslaugos galutinio vartotojo (užsakovo) abejingumu. Dar įdomiau – neretai toks užsakovas net neatsiranda. 
Poreikis planuoti krizės metu virto nauja planavimo tendencija: stokojant socialinio bei ekonominio užsaky-
mo, teritorijos vystymo scenarijus turi būti sukurtas.
 Kol Lietuvoje viskas klostosi šitokia linkme, įdomu žvilgtelėti į Vakarų miestų plėtros scenarijus, kurie, 
rodos, nebuvo nei radikalūs, nei vienpusiai. Juos kuriant, dalyvaudavo ir privatus verslas, ir savivaldos institu-
cijos, ir miesto bendruomenės. Šiuos aspektus akcentuoja kolegos, grįžę po urbanistinių praktikų Europoje. 
Siekdami sužinoti daugiau, pradedame diskusiją, kurios tikslas – prie vieno stalo susodinti dvi „vakarietiškas“ 
ir dvi „lietuviškas“ patirtis turinčius pašnekovus: urbanistę Agnę Selemonaitę, buvusią antro pagal dydį Jung-
tinės Karalystės miesto Birmingamo savivaldybės urbanistikos specialistę, dabar dirbančią VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“, urbanistą Martyną Marozą, „We Love The City“ (Nyderlandai) projektų vadovą, naujai kuriamos 
Lietuvoje VšĮ „Strategijos miestui“ vadovą, architektus Mantę Černiūtę-Amšiejienę ir Mantą Daukšį, Klaipė-
dos miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo poskyrio darbuotojus.

Vaidotas Dapkevičius: Agne, pradėkime nuo tavęs. Dirbi „Investuok Lietuvoje“, nors esi baigusi urbanistikos 
studijas. Kodėl priėmei šį sprendimą?
Agnė Selemonaitė: Pakeičiau profilį, nes pamačiau, kad, norint pakeisti Lietuvos planavimo sistemą ir 
jos sampratą, neužtenka patirties, sukauptos užsienyje ir užsiimant privačia veikla. Lietuvoje urbanisto 
profesija dar nėra aiškiai apibrėžta. Neaišku, kas su ja darosi. Neradau, kur galėčiau tęsti veiklą, vykdytą 
už Lietuvos ribų.
Vaidotas: Martynai, o tu?
Martynas Marozas: Mano padėtis panaši kaip Agnės. Produktai ir paslaugos, kuriuos kūriau Olandijoje ir iš 
kurių miestai gali sudaryti didelę pridėtinę vertę, uždirbti daug pinigų, Lietuvoje labai neapibrėžti. Žmonės 
labiausiai koncentruojasi ties „kažkokio“ produkto kūrimu, o ne ties pačiu procesu, kaip tą produktą pasiekti. 
Sakykime, jei tavęs paprašo detaliojo plano, vadinasi, tik jo ir tenori, nieko daugiau – tik leidimo kitam žings-
niui žengti. Kai skaitai Aplinkos ministerijos dokumentus, susijusius su planavimu, viskas atrodo tvarkinga: tai 
puikiai išversti Europos Sąjungos dokumentai, apibrėžiantys tvariąją plėtrą, subalansuotas transporto siste-
mas, kraštovaizdį, identitetą ir pan. Pradėjęs projektuoti ar planuoti, supranti, kad visi tie abstraktūs teiginiai 
iki konkrečių, suprantamų vizijų nenusileidžia, vertės nekuria.
Vaidotas: Taigi ar Lietuvoje egzistuoja planavimo, kaip proceso, ir urbanistinio projektavimo žanrai?
Martynas: Žanras, kaip kad tu įvardijai, popieriuose egzistuoja. Dokumentai, kuriuos gauni Olandijoje, Da-
nijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje, iš esmės beveik nesiskiria. Kalbant apie vadinamąjį urbanistinį projektavimą 
(angl. urban design), šio žanro objektas yra fizinė miesto erdvių išraiška. O urbanistinis planavimas (angl. 
urban planning) kalba apie technines charakteristikas, ekonominius dalykus. Pastarasis glaudžiau susijęs su 
politika (angl. urban policy), o urbanistinis projektavimas labiau susijęs su architektūra.
Agnė: Ir urbanistinis projektavimas, ir urbanistinis planavimas suprantami tik teisiniu lygmeniu, pamirštamas 
socialinis bei visuomeninis aspektas. Pamirštama, kokie vieno ar kito veiksmo padariniai miesto ekologijai 

ar ekonomikai. Čia reikalingas platesnis požiūris. Tai nėra „perku-parduodu“ ar „teritorija-sklypas-namas“ 
interesų laukas.
Mantas Daukšys: Bet juk nedraudžiama mąstyti plačiau.
Martynas: Niekas nedraudžia, bet niekas ir nefinansuoja.
Mantas: Tai savivaldybės ir užsakovo ambicijos klausimas. Niekas nedraudžia nei privačiu, nei savivaldos, nei 
valstybės lygmeniu investuoti į urbanistinį projektavimą. Tačiau norinčiųjų tai daryti – neatsiranda.
Mantė Černiūtė-Amšiejienė: Sakoma, kad reikia tik detaliojo plano. Nereikia plano, reikia, kad leistų veiklą 
vystyti. Dabar labai daug trukdžių, kol juos įveiki – prarandi laiką, todėl urbanistiniam projektavimui nebelieka 
nei galimybių, nei finansų.
Martynas: Tiesa. Detalusis planas Lietuvoje suprantamas kaip trukdis ir kaip dokumentas, kuris apriboja gali-
mybes ir kurį, norint plėtoti veiklą, būtina turėti. Kitaip tavo rankos supančiotos. Olandijos atveju taip pat, bet 
požiūris kitas – vadinamasis detalusis planas ten atskleidžia veiklos galimybes. Labai svarbu pasiekti, kad šis 
dokumentas ir Lietuvoje pridėtų vertės, o ne ją atimtų, ribotų.
Mantas: Kiek teko susidurti, ekonominė nauda, lyginant vieną plano variantą su kitu, Lietuvoje apskritai nėra 
skaičiuojama. Planai nelyginami, nėra sutarta dėl kokybės elemento, kriterijų. Visi planai vienodi, todėl lieka tik 
kuo greičiau juos pasitvirtinti.
Mantė: Kokios apimties ir detalumo planavimo dokumentai rengiami, jei į juos žiūrima kaip į galimybę? Koks 
ribojimo ir galimybių santykis?
Martynas: Neseniai peržiūrėjau didžiausių Lietuvos miestų bendruosius planus, Teritorijų planavimo įsta-
tymo projektą. Atrodo, kad žmonės vieni su kitais nesišneka. Veikia infrastruktūros „žmonių kaimelis“, 
socialinių reikalų departamentėlis ir kiti. Kiekvienas jų atsiunčia parengtus savo dokumento dalies „sluoks-
nius“, tada kažkas juos sudeda į vieną dokumentą. Kai vertini visumą, matyti akivaizdūs prieštaravimai, 
tarpusavio konfliktai.
Agnė: Urbanistinio projektavimo užduotis – planavimo procesų metu gimstančius teiginius suderinti taip, kad 
rastųsi vientisa estetinė išraiška, o besivystantis miestas atitiktų skirtingų grupių interesus ir tenkintų miestiečių 
poreikius.
Mantė: Sakant, kad Lietuvoje trūksta tik urbanistinio projektavimo, tartum teigiama, kad planavimas egzistuo-
ja. Iš tikrųjų stokojame ir urbanistinio projektavimo, ir urbanistinio planavimo.
Vaidotas: Pagal Lietuvoje galiojantį studijų klasifikatorių, mūsų aptariamos profesinės šakos priskirtos skirtin-
goms sritims. Urbanistinis projektavimas yra architektūros krypties šaka, o miestų planavimas – teritorijų plana-
vimo krypties šaka, socialinių mokslų sritis. Dabar teritorijų planavimo vadovų diplomus gali gauti ir architektai, 
ir minėtieji socialinius mokslus baigę teritorijų planavimo specialistai, taip pat, mano žiniomis, technologijų sri-
ties mokslus baigę statybos inžinieriai. Ar gali skirtingų sričių specialistų žinios būti vienodos kokybės? Ypač jei 
vadovaujamasi tik sausu Teritorijų planavimo įstatymu?.. Architekto srities pagrindas – estetika, inžinieriaus – 
technologija, socialinių mokslų specialisto – socialinis procesas. Visi jie gali vadovautis skirtingais kokybės krite-
rijais. Štai taip susiklosto padėtis, kai atrodo, kad užtenka tik perprasti procedūras, ir rezultatas bus pasiektas.
Martynas: Vienas draugas palygino: batsiuviai siuva batus, plytelių klojėjai kloja plyteles. O architektai daro 
viską. Ir visiems aiškina, kaip gyventi. (Juokiasi.)
Mantas: Argi ne patys architektai nuo 1950 metų viską sluoksniavo, zonavo: komercinė zona, pramonės zona, 
gyvenamoji zona? Viską išrūšiavome, ir nebeturime, ką toliau daryti.
Agnė: Zonuota visur – štai Jungtinėje Karalystėje 1970 metais viskas rėmėsi zonavimo principu. Tik dabar perei-
ta prie mišriojo naudojimo (angl. mixed use), nes matoma tiesioginė, pamatuojama tokio planavimo nauda – ir 
socialinė, ir ekonominė.
Martynas: Iš esmės 1960–1970 metais susimovė visi. Ir Olandijoje. Tačiau tuo metu, kai tenykščiai suprato 
ir pradėjo taisyti savo klaidas, mes zonavimą pradėjome kurti. Galbūt sovietmetis mums paliko visai neblogą 
socialinį kokteilį? Juk Lietuvos daugiabutyje visai neseniai galėjo gyventi ir visai neturtingi žmonės, ir ekrano 
žvaigždės. Todėl negalima lyginti Vakarų ir Rytų Europos situacijos.
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Vaidotas: Esu girdėjęs: Lietuva labiau agrarinis kraštas, todėl atskiro urbanistikos arba urbanistinio projektavi-
mo lygmens nereikia. Čia nėra milijoninių miestų. Nėra tokio akivaizdaus skirtumo tarp miesto ir kaimo.
Mantė: Man regis, kaimo struktūra aplink miestus mums yra per brangi.
Martynas: Taip, išlaikyti vieną kilometrą asfaltuotos gatvės dėl vieno namo yra per brangu. Kiekviena savival-
dybė, netgi mažo miestelio, turi būti suinteresuota gyventi kompaktiškai. Kiekvienas papildomas kvadratinis 
gatvės metras yra papildomos išlaidos, reikalingos tiek jam įrengti, tiek prižiūrėti.
Agnė: O kur dar viešojo transporto išlaidos, kai juo naudojasi menkai apgyvendintų teritorijų gyventojai!..
Martynas: Štai Kaunas. Jo priemiesčiams pridaryta daugybė detaliųjų planų. Atviro lauko projektai, kuriuose 
dabar nėra nei kelio, nei viešojo transporto. Stovi trys namai. Tokiuose „rajonuose“ apsigyvenę žmonės valsty-
bės klaus: kur vaikų darželis, maršrutiniai autobusai, kodėl nevalomas sniegas?.. O savivaldybė atsakys: visame 
mieste tiek gatvių, kad joms prižiūrėti neužtenka pinigų...
Mantė: Neseniai dalyvavau diskusijoje dėl priemiesčių: ar juos prijungti prie miesto ir išplėsti miesto ribas, ar 
uždrausti gyvenantiesiems už miesto naudotis miesto infrastruktūra? Tik du variantai. Kuris iš jų racionalus? Gal 
tiesa slypi kažkur per vidurį?
Martynas: Lietuvos miestų ribos, pvz., Vilniaus, nustatytos tokios, kokios šiuo metu yra, tik dėl mokesčių surin-
kimo į savivaldybių biudžetus. Tai nelogiška. Jei fiziškai miesto plotas yra tris kartus mažesnis nei administracinis 
plotas, galbūt jis žaliausias miestas Europoje. Akivaizdu – į jo teritoriją įtraukti miškai, vadinami miesto zona. 
Tačiau miškas yra miškas, jis ir tvarkomas kitaip.
Mantas: Kaip tai atsitiko? Mes neskiriame urbanistikos, kaip meninio žanro, nuo planavimo, kur reikalingi skai-
čiavimai, ekonominės, socialinės prognozės.
Vaidotas: Nemanau, kad urbanistikos, kaip meno ir mokslo žanro, neatskyrimas lėmė esamą padėtį. Tiesiog iki 
šiol neturime nei urbanistinio projektavimo, nei urbanistinio planavimo.
Agnė: Nėra planavimo, neatsižvelgiama į objektyvius rodiklius, išsamius tyrimus, neišklausoma nuomonių. Turi 
išsvajotą naują būstą, kuriame negali visavertiškai augti tavo vaikai, šalia nėra nei mokymo įstaigų, nei kitų 
socialines paslaugas teikiančių įmonių. Savivaldybė čia nelabai gali ką pakeisti.
Mantas: Kodėl?
Mantė: Nes vadinamajam koordinuotam, operatyviam planavimui nėra noro skirti dėmesio ir lėšų. Noro nėra, 
nes neužtikrinta, kad bus patenkinti kasdieniai poreikiai.
Agnė: Dar: nėra sistemos, per platus veiklos spektras. Savivaldybės imasi plačiai, užuot išryškinusios prioritetus 
ir ties jais sutelkusios resursus.
Martynas: Dirbdamas Olandijos mieste Deventeryje kūriau struktūrinę jo viziją. Pirmiausia reikėjo susitarti dėl 
trijų dalykų. Pirma, programos koncentracija vienoje vietoje reiškia programos vakuumą kitoje. Jei didžioji in-
vesticija tenka stambiam prekybos centrui, vadinasi, apie penkerius metus nebus galima investicijų pritraukti 
į kitas vietas. Antra, pinigų kiekis ribotas ir ne viskas įmanoma. Dažnai politikų ir planuotojų norimi pernelyg 
optimistiniai scenarijai neturi pagrindo. Trečia, atėjo metas projektų vertę skaičiuoti kitaip. Tie projektai, kurie 
gal ir nėra pelningi, vertinant iš nekilnojamojo turto perspektyvos, dažnai tampa pagrindiniais miesto identitetą 
ir atmosferą formuojančiais inkarais, sugebančiais pritraukti jaunus, kūrybingus ir aktyvius miesto gyventojus. 
Agnė: Labai svarbu pritraukti vadinamąsias suinteresuotas šalis. Dažnai lietuviškas planas būna be veiksmų 
plano, numatančio, kaip užmojai bus įgyvendinti. Arba nekalbama su tomis organizacijomis, kurių resursai ir 
lėšos yra planuojami. Tokiu atveju planavimo organizatorius – savivaldybė ar konsultantas – dirba patys sau ir 
įgyvendinimo eiga lieka neaptarta.
Vaidotas: Agne, dirbi organizacijoje „Investuok Lietuvoje“. Ar investuotojams Lietuvos miestai yra „aiški“ ir pa-
traukli investicijų terpė? Manau, kad miestas, norintis pritraukti investicijų, turi nusistatyti prioritetus ir turėti 
aiškią plėtros viziją.
Agnė: O miestams arba mums patiems ar yra aiški investicijų terpė? Mums atrodo viskas suprantama, bet taip 
nėra. Turime pagalvoti, kaip situacija atrodo iš investuotojų pozicijos. Labai gerai, jei investuotojas yra bent 
girdėjęs apie Lietuvą, bet neretai jis gali neturėti jokių žinių. Todėl „Investuok Lietuvoje“ užduotis yra gerinti 

mūsų šalies žinomumą, pateikti žinių apie investuotojams rūpintį šalies potencialą. Pritraukus jų dėmesį, svar-
biausia pasiūlyti patraukliausią lokaciją konkrečiam projektui. Dėl šios priežasties pirmiausia patys privalome 
būti gerai susipažinę su kiekvienu miestu ir regionu, išmanyti jo plėtros galimybes. Savivaldybės dažnai neturi 
pakankamų resursų, vizijų, kartais net noro įsivardyti savo prioritetus ar potencialą. Pardavimo procesas už-
sienio investuotojui yra gana sudėtingas, todėl čia turi būti sutelkta daugiau dėmesio, reikia daugiau įdirbio. 
Bendradarbiaudami su savivaldybėmis, stengiamės atlikti Lietuvos regionų analizę pagal prioritetus, stiprybes, 
žmonių, profesionalų kiekvienoje srityje kiekį. Svarbu ir vieta, ir tenykščiai žmonės, ir kiti resursai. Dabar situa-
cija gana padrika – vos stambesnis investuotojas pradeda žvalgytis, savivaldybės ima dėl jo peštis, netikslingai 
vilioti, nors galiausiai pasirodo, kad negali nieko konkretaus pasiūlyti. Tokiu būdu investicijas praranda ne tik tas 
miestas ar regionas, bet ir kiti, galbūt turėję didesnį potencialą. Konkurencija tarp miestų privalo vykti, bet ji turi 
būti sveikai suvokiama.
Mantas: Žodžiu, sprendimas bus priimtas Vilniuje?
Agnė: Tai ne sprendimas, o iniciatyva, kviečianti bendradarbiauti. Daug investicijų gali geriau pasiteisinti ki-
tuose miestuose. Sostinei dėl savo statuso, susisiekimo galimybių ir žmogiškojo kapitalo dažnai ir taip lengviau 
pritraukti investuotojus.
Mantas: Apmaudu, kad savivaldai pritrūksta ambicijų užsiimti lėšų pritraukimu, paskirstymu. Laukiame, kol kas 
nors už mus tai padarys.
Vaidotas: O ką manote apie struktūros, atsakingos už planavimą, atsiradimą Klaipėdoje? Martynai, minėjai 
Olandijos pavyzdį.
Martynas: Nors daug kuo užsiima nekilnojamojo turto bendrovės, savivaldybės turi savo projektų vadovus. 
Kiekvienas projektas, prie kurio prisideda savivaldybė, teturi vienintelį „langelį“, ir per jį sprendžia rūpimus klau-
simus. Toks žmogus atsakingas už tai, kad, sakykime, pinigai nukeliautų ten, kur jie turi nukeliauti. Jei politikui 
kyla klausimų dėl konkretaus projekto, išsikvietęs jo vadovą, jis gali paprašyti paaiškinti, kaip viskas vyksta. Pa-
bandykite Klaipėdoje arba Vilniuje sužinoti, kokia vieno ar kito savivaldybės projekto padėtis – pradės siuntinėti 
nuo durų prie durų. Vieno šaltinio nėra, užburtas ratas. Tada ir atsakomybės niekas neprisiima.
Agnė: Birmingame taip pat dirba savivaldybės paskirti konkretūs žmonės. Jie koordinuoja kitų veiklą, biudžetą, 
bendradarbiavimą su investuotojais, rangovais, projektuotojais. Jie valdo procesą ir pateikia atsakymus į rūpi-
mus klausimus.
Martynas: Investuotojams labai svarbu, kad gali paskambinti atsakingam asmeniui ir paklausti, kad nereikia 
rašyti oficialių raštų ir panašiai.
Mantė: Kokios srities specialistas yra toks projekto vadovas?
Martynas: Tai yra proceso vadybos specialistas, ne architektas ar urbanistas. Jo komandoje gali būti ir urbanis-
tų. Kalbant apie prioritetus, mano patirtis užsienyje rodo, kad ne programa ieško vietos, kur ji bus įgyvendinta, 
bet vieta nulemia programą.
Mantė: O pas mus ateina investuotojas ir sako: „Aš noriu čia tokios ir tokios programos“. Tada tenka verstis per 
galvą, keisti galiojančius dokumentus ir panašiai.
Agnė: Jungtinėje Karalystėje netgi teritorijose, kur jau yra privačių investuotojų, savivaldybei planuojant, iš 
anksto deramasi, kaip nauja veikla padidins vietos patrauklumą. Beveik visada randami abiem šalims patrauklūs 
sprendimai.
Vaidotas: Planavimas yra kompleksinė veikla. Neseniai Klaipėdos architektų organizacija su Savivaldybės ad-
ministracija organizavo diskusijas apie kelias miesto teritorijas, kurioms bus rengiami projekto konkursai, vėliau 
vykdomas planavimo dokumentų rengimas. Į jas buvo kviesti ir galimi investuotojai, ir aplinkinių teritorijų nau-
dotojai, ir ten veiklą vykdantys subjektai. Aiškių norų neišgirdome.
Martynas: Planavimo esmė – turimo nekilnojamojo turto vertės didinimas, susitariant su suinteresuotomis 
šalimis dėl bendrų visiems priimtinų dalykų tokioje teritorijoje. Olandijoje norėdavome surinkti visas suinte-
resuotas šalis, belsdavomės į visas įmanomas duris. Jeigu bandysi slėpti procesą, veidmainiauti, tave tie žmo-
nės pakars. (Juokiasi.) Jei iš pradžių su jais nepakalbėsi, galimybių projektą įgyvendinti nėra. Paprastai pirmas 
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siūlymas jiems būna toks: susitarkime, kad teritorija pasikeis. Antras klausimas: ko mes norime iš tos teritorijos. 
Pradedama nuo tuščio lapo. Suinteresuotas asmuo, potencialus investuotojas pristato, kad, sakykime, nori sta-
tyti gyvenamuosius namus. Esami gyventojai priduria: gerai, bet mes tokiu atveju reikalaujame, kad liktų 40 
proc. viešosios erdvės. Investuotojas pasiskaičiuoja, kad 40 proc. jį tenkina (tai kokybiškas viešosios ir privačios 
erdvės santykis). Kitos suinteresuotos šalys taip pat išsako savo poreikius. Tada nutariama, kad organizuojamos 
kūrybinės dirbtuvės (angl. workshop), kuriose dalyvauja visų suinteresuotų grupių atstovai, urbanistai, krašto-
vaizdžio architektai ir kiti. Sudedamos visos idėjos, norai. Žmonės susitaria. Olandijoje tai vadinama bendradar-
biavimu, nepaisant skirtumų (angl. polder model).
Agnė: Anglijoje panašu. Pirmi susitikimai būna gana priešiški. Vienas nenori išduoti, ką jis daro, mato kitą kaip 
priešą. Čia vadinamųjų „facilitatorių“, projekto derybininkų, arba projekto vadovų vaidmuo labai svarbus – iš-
klausyti visus ir atrasti bendrų interesų.
Martynas: Kartą vienas savininkas norėjo savo ūkio paskirties pastate įrengti laidojimo namus. Aplinkiniai žmo-
nės pasakė, kad jie kaimynystėje laidojimo namų nenori. Ne mes, urbanistai, pasakėme „ne“, bet žmonės. Vadi-
nasi, jei bus rengiamas detalusis planas, jam bus pasipriešinta. Žinant tai, investicinės programos pakeitimas, nors 
ir planuojant mažesnį pelną, yra ne toks rizikingas. Žmonės nėra kvaili, jų nuomonė labai svarbi. Reikia išmokti su 
jais šnekėtis, pristatyti savo idėjas atvirai, nebijoti derėtis ir, esant būtinybei, netgi pakeisti pirminius sumanymus.
Mantas: O kas kuria bendrą miesto viziją?
Martynas: Esame kūrę tokią viziją. Buvo pradėta nuo debatų trim temomis: persikėlimas, transformacija ir 
tipologija (angl. transfer, transformation, typology). Taigi kalbėjome, kaip žmonės juda mieste, kokio tipo trans-
formacija galima mieste ir kokio pobūdžio tipologija, arba miestovaizdis, veikia. Pasikvietėme daug geriausių 
Olandijos specialistų. Tokie specialistai išsako nuomones apie tai, kaip galėtų padėtis klostytis ateityje. Prasi-
deda diskusija apie viziją, žinant, kad ji neprivalo būti praktiška. Leidžiama diskutuoti laisvai ir kūrybiškai, bet 
remiantis sukaupta patirtimi, įžvalgomis.
Mantas: O diskusijos medžiagą apibendrinate leidiniu?
Martynas: Turiu tokio leidinio pavyzdį. Tai glaustai apibendrinta medžiaga. Išvados, kodėl veikia ar neveikia 
konkretūs įgyvendinti projektai mieste. Tai pradžia. Paskui susitinki su kiekvieno tokio projekto ar programos 
mieste vadybininku, dažniausiai dirbančiu miesto savivaldybėje. Tai savaitė pokalbių nuo ankstyvo ryto iki vė-
lyvo vakaro. Kalbame atvirai, be užuolankų. Pildoma informacija apie mieste vykstančius projektus. Konkrečiai 
šiuo atveju į vieną schemą buvo sudėti visi infrastruktūros projektai. Kilo klausimas: ar šie projektai ne per daug 
technokratiški, ar tiek jų reikia, jei mieste nėra net šimto tūkstančių gyventojų? Arba numatoma aukštybiniais 
pastatais išryškinti pagrindinę miesto ašį – bulvarą, nors tai prieštarauja siekiamybėms – integruotis ir išryškinti 
esamą urbanistinį kraštovaizdį? Tokia urbanistinės programos koncentracija vienoje vietoje sukelia tam tikrus 
padarinius: transporto srautų, investicijų atitraukimo nuo kitų miesto vietų.
Agnė: Birmingamo atveju tokie strateginiai sprendimai buvo pradėti daryti įvertinus kelis kertinius faktorius: 
nemaža dalis jaunų žmonių atvažiuoja į miestą mokytis ir vėliau išvažiuoja, nes nėra darbo vietų, todėl, atsižvel-
giant į tai, reikia spręsti, ką daryti, kokias pramonės industrijas mieste konsoliduoti. Paskui peržiūrima, kokia 
infrastruktūra reikalinga.
Mantė: Agne, tavo atveju savivaldybė pati ėmėsi darbo su miesto strategija, o ne samdė specialistų įmonę? 
Martynas, jei teisingai supratau, buvo samdomos įmonės specialistas?
Agnė: Taip. Savivaldybės vadovai nusprendė sutelkti vidines jėgas ir pakvietė mane į komandą. Prieš tai buvo 
samdoma konsultantų įmonė, tačiau per dvejus jos darbo metus nesulaukėme rezultato.
Martynas: Kai kurios didesnės savivaldybės turi savo planavimo departamentus. Deventeryje tokio nėra. Lietu-
voje strateginis planavimas per daug akademinis, nėra vietos architektūrai, urbanistikai.
Mantas: Taigi darbai pradedami nuo esamų sprendimų peržiūrėjimo, kritikos. Apie mūsų miesto bendrąjį planą 
tokios diskusijos nebūta.
Mantė: Netgi rengiant naująjį Klaipėdos miesto strateginį planą, po ilgų diskusijų prieita prie išvadų, labai pana-
šių į pateiktas dabar galiojančiame plane. Regis, iš esmės kritiškai nebuvo peržiūrėta tai, kas buvo.

Martynas: Strateginiame plane pateikta daug siūlymų tiesiog vykdyti bendrojo plano sprendinius. Tai aišku. 
Strateginio plano indikatoriai nieko nereiškia. Na, turėsime šimtą kilometrų dviračių takų. O kas skaičiavo, kiek 
tai kainuos įvairiais aspektais? Galbūt, šį tikslą įgyvendinus, teks, pvz., baseiną uždaryti? Labai svarbu išsiaiškinti, 
kas esi, išmanyti savo galimybes. Skiriant pinigų vienam, neužteks kitam. Geriau koncentruotis į tris dalykus ir 
juos padaryti gerai, pritraukti investicijų, nei išsiblaškyti dešimtyje sričių.
Mantė: Manoma, kad pats tikslas ir jo siekimas yra vienintelė gerybė. Užmirštama, kad procesas, būdas, kaip jo 
siekiama, kad apie tai diskutuojama, išklausomos visų nuomonės, yra nemažiau svarbu.
Martynas: Darbas turi būti smagus. Žmonės turi būti įtraukti į procesą, šnekėtis. Nesijausti apgauti ar ką nors 
apgavę.
Vaidotas: O kas galėtų imtis tokio moderatoriaus vaidmens?
Martynas: Olandijoje tai atskira profesija. Urbanistinio planavimo diskusijų specialistai. Jie it samdomi renginių 
vedėjai, kurių specializacija – provokuoti visuomenę išreikšti nuomonę ir siūlyti idėjas.
Agnė: Jungtinėje Karalystėje anksčiau veikė vyriausybinė organizacija CABE (angl. Comission for Architecture 
and Built Environment). Tai lyg patariamasis organas, dirbantis visais klausimais, susijusiais su architektūra, pla-
navimu. Jie darydavo tyrimus, rinkdavo gerosios praktikos medžiagą iš visos Europos ir pasaulio. Konsultuodavo 
savivaldybes, kaip prižiūrėti aplinką ir miestų plėtrą, dalyvaudavo planų rengimo ir stebėsenos procesuose. 
Laikui bėgant, šios organizacijos centrų atsirado miestuose. 2010 metais jie susijungė su Projektavimo taryba 
(angl. Design Council) ir veikia dar plačiau. Tai konservatorių vyriausybės pradėto etatų karpymo padarinys. Ši 
institucija kokybės kriterijų taiko visoje valstybėje.
Mantė: Lietuvos urbanistikos forumuose ne kartą kalbėta apie panašių struktūrų kūrimą, kad turi būti operaty-
vus planavimas savivaldybėse, bet prie veiksmų, pvz., Klaipėdoje, taip ir neprieita. Vilnius kažką panašaus turi.
Martynas: O kas kontroliuoja, kaip yra pasiekiami tikslai, kuriuos kelia Aplinkos ministerija? 
Mantė: Savivaldybės administracija gauna pavienių užklausų iš Ministerijos, ar buvo vykdyta tas ar anas, bet 
nuolatinio rūpinimosi, domėjimosi ir koordinavimo nėra.
Agnė: Tokie simptomiški „atsiskaitymai“ neduoda rezultato ir neskatina kokybės. Kyla klausimas, ką galime 
padaryti, kad pakeistume, pagerintume situaciją?
Vaidotas: r ar prie to gali prisidėti mokslo institucijos, jų infrastruktūros, tyrimų ir žmogiškųjų išteklių bazė?
Agnė: Mokslo institucijos yra viena iš suinteresuotųjų šalių, kaip ir Architektų sąjunga ar kitos panašios pro-
fesionalus vienijančios organizacijos. Visi kartu galėtų prisidėti prie planavimo. Mokslo darbai irgi turi remtis 
realiais poreikiais.
Mantė: Bendravimas tarp tokių organizacijų turi būti savaime suprantamas ir natūralus procesas. Artimoje 
perspektyvoje – planams rengti, ilgalaikėje – išeities duomenims rinkti, tyrimams atlikti, studentams įtraukti 
į planavimą. Tai būdas juos sudominti, sukurti galimybę praktikuotis realioje aplinkoje, bendrauti su specia-
listais, architektais. Miestui tai galimybė turėti įvairių vizijų, daugiau koncepcijų variantų. Tai būtų kokybiškas 
planavimo pagrindas. O paskui galima būtų pigiausiai „pirkti“ procedūrų paslaugą.
Agnė: Žmonės lengvai susidomi savo miestu, tiesiog reikia to nepamiršti. Gyventojai patys sprendžia, patys 
inicijuoja. Ypač jaunimas. Štai nuo šių metų liepos pirmos dienos keičiasi Vilniaus transporto schema. Daly-
vavome sudarant schemą, ją pristatant ir išaiškinant. Darėme apklausą per socialinius tinklus, kitas viešos 
prieigos priemones ir per dvi dienas surinkome tūkstantį keturis šimtus dalyvių, absoliuti jų dauguma pateikė 
labai išsamius pasiūlymus.
Martynas: Amerikoje, Bostone, sukurta programa, skirta prižiūrėti hidrantams, pavadinta „Adopt The Hy-
drant“ (liet. „Prižiūrėk savo hidrantą“, žr. http://adoptahydrant.org). Registruojiesi, tau skiria hidrantą ir gali 
jį prižiūrėti. (Juokiasi.) Žmonės pradėjo rūpintis savo hidrantais, kasti nuo jų sniegą ir pan. Paprastai hidrantų 
priežiūra labai daug kainuoja, o štai ši akcija nemokama, dalis hidrantų tvarkingi.
Vaidotas: Nuo urbanistikos – iki hidrantų „įsivaikinimo“, siekiant paskatinti žmones rūpintis miestu. Supran-
tu, kad temų būsimiems pokalbiams nepritrūksime. Baigdamas diskusiją, noriu padėkoti jums už pasidalijimą 
patirtimi ir įdomiomis įžvalgomis apie urbanistiką čia ir ten.
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Algis Vyšniūnas
KLAipėDOS MieSTO urbAniSTinėS pLėTrOS ViZiJOS 
ArCHiTeKTŪrOS STuDenTŲ DArbuOSe

ĮVADAS

Studentų projektai pastatų architektūros srityje yra – daugiau ar mažiau – viešinami [1], o studentų idėjos 
urbanistinių kompleksų projektavimo srityje mažai žinomos. Juo labiau nieko nežinoma apie veikiančias 
studijų programas ir taikomus studijų metodus, naudojamas urbanistinės analizės metodikas, atliekamas 
urbanistinės plėtros alternatyvų studijas ir kitus susijusius dalykus. urbanistikai (architektūros šaka, 
t. y. mokslas ir menas) mutavus į teritorijų planavimą (biurokratinis procesas) nebeliko būdų miesto 
urbanistinei plėtrai modeliuoti pagal tam tikrus objektyvius kriterijus, suvokiant miestą kaip sistemą 
ir kultūrologinį procesą, o ne tik kaip finansinių bei ekonominių procesų padarinį. Kyla klausimas: kodėl 
toks potencialas neišnaudojamas? Atsakymą lemia iškreipta bendra urbanistikos samprata ir hipertro-
fuotas valdininkų galios mechanizmas. Tačiau tai kito straipsnio, o gal net mokslinės studijos objektas. 
Nors studentų darbai yra mokymo proceso rezultatas, o ne gamybos užduočių vykdymas, tokių darbų 
praktinė nauda neabejotina. Peržvelgus juos, galima patikslinti numatomos plėtros apimtis ir priorite-
tus, sukonkretinti profesionalams keliamus uždavinius ir kt. Sakykime, Vilniaus miesto patirtis parodė, 
kad architektūros studentų projektų parodos padeda politikams ir ypač verslininkams konkretizuoti savo 
poreikius. Įvairių miestų vyriausieji architektai kartkarčiais lankosi studentų kursinių projektų apžiūrose, 
dažnai prašo panagrinėti vieną ar kitą situaciją. Straipsnio tikslas – apžvelgti urbanistinės plėtros vizi-
jas, kurias parengė Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTu) urbanistikos katedros studentai, 
ištyrę Klaipėdos miesto situacijas. Tai galimybė susipažinti su jaunųjų kolegų darbais, atkreipti dėmesį 
į tai, kokios problemos sprendžiamos akademiniuose sluoksniuose, koks naudojamas instrumentarijus, 
kokios tarp studentų vyrauja mados. Be to, straipsnis iš dalies padeda netikėtu rakursu pažvelgti į Klai-
pėdos miesto urbanistinės plėtros galimybes. Dėl straipsnio apimties visų darbų apžvelgti neįmanoma, 
todėl komentuojami tik tie, kurie įdomūs šių dienų aktualijų aspektu ir yra įvertinti aukščiausiais balais. 
Esama ir netiesioginio tikslo – palyginti urbanistinių sprendinių (kalbama ne apie teritorijų planavimo 
procedūrinius dokumentus) kokybę akademiniame lygmenyje su realia miesto urbanistinio planavimo 
ir projektavimo praktika. Straipsnyje studentų darbai parengti pagal pagrindinių studijų programą „Ar-
chitektūra“ (612K11001) ir magistrantūros studijų programos „Architektūra“ specializaciją „Urbanistinių 
kompleksų architektūra“. Darbai pateikiami be analitinės metodinės dalies ir be detalizacijos [2].

prADŽiA

Apie 1993 metus Lietuvoje pradėtos rengti naujos architektūros studijų programos, kuriose buvo ban-
doma atsižvelgti į europinę architektūros tradiciją mokslo, studijų ir praktinės veiklos aspektu. Įvedama 
dvipakopė mokymo sistema – bakalauro ir magistrantūros studijos. Jas baigus, einama į mokslo sritį, t. y. 
doktorantūrą. 1996 metais pradėjo ryškėti pirmieji dvipakopės mokymo sistemos rezultatai. Studentai 
pradėjo ne tik projektuoti konkrečias funkcijas, bet ir analizuoti, modeliuoti situacijas, atlikti tyrimus pa-
gal tam tikras metodikas. Pastatų projektavimas pagal objektų tipologiją pakeistas erdviniu-struktūriniu 
modeliavimu, didelį dėmesį skiriant urbanistiniam kontekstui. Iš esmės pasikeitė architekto profesijos 
samprata [3] ir profesionalių architektų rengimo metodika. Vienas pirmųjų tokio pobūdžio studento pro-
jektų Klaipėdos tema buvo Tomo Butkaus magistrantūros studijų baigiamasis darbas, parengtas 1999 
metais (1 pav.). Pagrindinė darbe sprendžiama problema – Klaipėdos senamiesčio urbanistinės ir miesto 

urbanistinės struktūrų sąveika. Tuo metu, kai žemės nuosavybės santykių sistema mieste dar tik forma-
vosi, šis darbas turėjo didelę prasmę. 

prObLeMOS iDenTiFiKAViMAS ir uŽDuOTieS FOrMuLAViMAS. 
KLAipėDOS MieSTO urbAniSTinėS pLėTrOS priOriTeTAi

Klaipėdos miesto urbanistinės plėtros prioritetai studijų proceso srityje suprantami kitaip negu juos supranta 
politikai, valdininkai, verslininkai ir pastaruosius „aptarnaujantys“ konkretūs architektai. Pagrindinis kriteri-
jus – modeliuojamos istoriškai susiklosčiusios urbanistinės struktūros plėtros galimybės, įvertinus fundamen-
tinius istorinio miesto apsaugos principus. Konkretus sklypas arba kita lokali problema nėra prioritetas. Taip 
pat konkrečios funkcijos projektavimas ar kitų gamybinių užduočių vykdymas nėra pagrindinis tikslas [4].
 Į tai atsižvelgiant, studentams siūlomas problemas ir modeliuojamas Klaipėdos miesto situacijas 
galima skirstyti į šešias grupes.

• ATGiMiMO AiKšTė. Sprendžiamos problemos: ar aikštė yra urbanistinė mutacija (deformacija), 
ar naujos architektūrinės-urbanistinės kokybės vieta? Kokios yra aikštės senosios struktūros at-
kūrimo galimybės? 

• SenAMieSTiS. Sprendžiamos problemos: ar įmanoma kokybiška Klaipėdos senamiesčio ir viso 
miesto urbanistinių struktūrų sąveika, neprarandant istorinių verčių, kartu išlaikant modernaus 
miesto įvaizdį? Kokios galimybės atstatyti Klaipėdos pilį ir kas tokiu atveju nutiks gretimybėms?

• SenAMieSČiO prieiGOS. Sprendžiamos problemos: kaip žymėti senamiesčio ribas, kitus ver-
tingus senamiesčio struktūros elementus (pvz., bastijonus, bažnyčias)? Kokia tokiu atveju yra vie-
šųjų urbanistinių erdvių sistema?

• iSTOriniS ViTėS prieMieSTiS. Sprendžiamos problemos: ar įmanoma atkurti buvusį gatvių 
tinklą ir jį atitinkantį užstatymą? O gal pakaks tik tam tikros ženklų sistemos, padedančios suvokti 
buvusio rajono aurą?

1 pav. T. Butkus. „Senosios ir naujosios struktūros sąveika Klaipėdos m. istoriniame branduolyje“, magistrantūros 
studijų baigiamasis darbas, 1999 m.
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• nAuJAMieSČiO rAJOnAS. Sprendžiamos problemos: kokios yra Naujamiesčio rajono urbanisti-
nės plėtros galimybės? Ar reikia aukštybinių pastatų? Koks gretimų konversinių teritorijų likimas?

• „LAiViTėS“ TeriTOriJA. Sprendžiamos problemos: kokios yra „Laivitės“ teritorijos urbanistinės 
plėtros galimybės? Kaip elgtis: formuoti sklypus ar palikti šią teritoriją miesto interesams? 

ATGiMiMO AiKšTė ir prieiGOS

Kaip minėta, pagrindinė problema – išsiaiškinti, ar aikštė yra urbanistinė mutacija (deformacija), ar naujos 
architektūrinės-urbanistinės kokybės vieta? Nauji aukštybiniai pastatai, primenantys raides „K“ ir „D“, yra 
kūrybinė nesėkmė, o gal tai naujas kokybinis šuolis architektūros ir urbanistikos srityje? Kaip elgtis – at-
statyti buvusį biržos pastatą ar ieškoti aktyvesnio funkcinio ryšio su Danės upe? Magistrantės Margaritos 
Podagėlytės pasiūlyta Atgimimo aikštės Klaipėdoje sutvarkymo koncepcija (2, 3 pav.) verta dėmesio, nes 
nuolat iškyla pasiūlymų statyti pastatus aikštėje arba keisti aikštės fizinius bei erdvinius parametrus urba-
nistinėje struktūroje. Tokių pasiūlymų buvo ir rezonansiniame Klaipėdos miesto muzikinio teatro pastato 
vietos parinkimo architektūriniame konkurse [5]. Akivaizdu, kad Atgimimo aikštės urbanistinės kompozici-
jos tobulinimo problema yra sisteminė Klaipėdos miesto centrinės dalies urbanistinės struktūros kokybės 
problema [6], o ne lokali vieno ar kito pastato arba mechaniško gatvių tinklo (tai vargu ar įmanoma) atkūri-
mo problemėlė [7, 8]. Kai kuriuose bakalaurų projektuose analizuojama galimybė rasti jungtį tarp Atgimimo 
aikštės ir „Laivitės“ teritorijos. Toks yra Arūno Kazicko bakalauro studijų baigiamasis darbas (4 pav.). Taip 
pat vertas dėmesio siūlymas įrengti dar vieną tiltą, kuris sujungtų senamiestį su Naujamiesčiu.

Magistrantūros studijų baigiamajame darbe (5, 6 pav.) A. Kazickas pratęsė tos pačios teritorijos urba-
nistinio potencialo tyrimus. Studentas atliko metodiškai pagrįstą analizę ir parengė labai rimtą, stipriai 

3 pav. M. Podagėlytė. „Klaipėdos istorinio centro Visuomeninių erdvių architektūrinė-urbanistinė koncepcija“, 
 magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 2006 m.
4 pav. A. Kazickas. „Teritorijos tarp Danės upės, Naujojo Sodo, H. Manto g. Klaipėdoje detalusis planas“, bakalauro 

studijų baigiamasis darbas, 2008 m.

2 pav. M. Podagėlytė, A. Uogintas. Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 2006 m.

5 pav. A. Kazickas. „Klaipėdos miesto centrinės dalies ryšių su Kuršių mariomis urbanistinė koncepcija“, analitinė-
metodinė dalis, 2011 m.
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argumentuotą urbanistinę studiją. Nežinau kito architektūrinio-urbanistinio projekto, analizės, galimy-
bių studijos, atliktos Klaipėdoje, kurioje būtų taip aiškiai pateikti plėtros principai, sukonstruotas kompo-
zicinis modelis. Šis darbas gali būti laikomas magistrantūros studijų programos „Architektūra“ specializa-
cijos „Urbanistinių kompleksų architektūra“ etalonu. 

iSTOriniS ViTėS prieMieSTiS

Ypač įdomus ir beveik visai išnykęs istorinis miesto rajonas sulaukė ypatingo dėmesio, nes jame išryškėja 
keli skirtingi problemos sprendimo aspektai. Pirma, tai Vitės rajono urbanistinės struktūros „reanimavi-
mo“ uždavinys. Antra, kad ir kokia būtų strateginė urbanistinės plėtros koncepcija, tai susiję su miesto 
silueto, t. y. su miesto vizualinio identiteto, formavimo problema. Šiuo metu, kalbant apie siluetą, vyrau-
ja technogeniniai elementai. Tai reiškia, kad istorinio silueto ženklų yra labai mažai. Trečia, iškyla Kuršių 
marių pakrančių panaudojimo miesto tikslams aspektas. 

Vitės rajono formavimo urbanistines koncepcijas studentai sprendė įvairiai kvartalų formavimo požiū-
riu, bet visi padarė vienodas išvadas apie silueto formavimą – prie Kuršių marių būtina statyti unikalų 
kultūrinės paskirties objektą, kuris iš esmės pakeistų Klaipėdos, kaip pramonės miesto, įvaizdį. Gyve-
nimas parodė, kad tokių, kad ir hipotetinių, urbanistinių koncepcijų rengimas turi prasmę. Įvykęs Klaipė-
dos miesto muzikinio teatro pastato vietos parinkimo architektūrinis konkursas atskleidė, kad studentai 
buvo teisūs – konkurso nugalėtojai teatrui vietą išrinko prie Kuršių marių [9]. Kyla klausimas: ar nebuvo 
paprasčiau išnagrinėti studentų atliktas studijas ir tada priimti sprendimą organizuoti konkursą tea-
tro pastato architektūrinei koncepcijai (o ne vietai) parinkti? Andriaus Uoginto siūlymai 2006 metais 
(8 pav.), Marijaus Vroblevičiaus – 2006 metais (7 pav.), A. Kazicko – 2008 metais (4 pav.) labai panašūs į 
įvykusio teatro pastato vietos parinkimo konkurso nugalėtojų projektinius siūlymus. Susipažinus su stu-
dentų siūlymais, galėjo būti kitaip formuojamas ir „Memelio miesto“ kompleksas. 

6 pav. A. Kazickas. „Klaipėdos miesto centrinės dalies ryšių su Kuršių mariomis urbanistinė koncepcija“, magis-
trantūros studijų baigiamasis darbas, 2011 m. 

7 pav. M. Vroblevičius. „Kvartalo Klaipėdoje tarp Naujojo Uosto ir Danės gatvių detalusis planas“, bakalauro studi-
jų baigiamasis darbas, 2006 m.

8 pav. A. Uogintas. „Istorinio Vitės priemiesčio ir Klaipėdos miesto urbanistinės struktūros sąveika“, magistrantū-
ros studijų baigiamasis darbas, 2006 m.

9 pav. G. Vanagaitė. „Vitės priemiesčio regeneracija centrinėje Klaipėdos miesto dalyje“, magistrantūros studijų 
baigiamasis darbas, 2010 m.

10 pav. V. Žilytė. „Klaipėdos senamiesčio visuomeninių objektų ir erdvių sistema“, magistrantūros studijų baigia-
masis darbas, 2007 m.
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Studentė Goda Vanagaitė 2010 metais pasiūlė idėją statyti muzikinį teatrą (9 pav.), formuojant visiškai 
naują Kuršių marių akvatorijos kontūrą ir miesto siluetą AB „Klasco“ valdomoje teritorijoje. Gal verta 
miesto politikams panagrinėti šį darbą, kad suvoktų tikrąją šios vietos vertę ir plėtros potencialą? O gal 
verta panagrinėti dar vieną vietą muzikinio teatro pastato statybai, nes inžinerinė ir susisiekimo infras-
truktūros yra sutvarkytos ir nėra komplikuotų žemės nuosavybės santykių?

SenAMieSTiS 

Senamiestyje regimi keli probleminiai arealai: Sukilėlių gatvė, atkirtusi Pilį nuo senamiesčio; nugriauta 
Šv. Jono bažnyčia; piliavietė su visa aplinka; beveik neišlikusi fortifikacinė sistema (bastijonai, fosos ir 
kita). Šias problemas išspręsti remiantis tik paveldosaugos kriterijais, t. y. mechaniškai atstatant auten-
tiškus objektus ir kitus urbanistinės struktūros elementus, neįmanoma. Todėl studijų metu studentams 
keliamas uždavinys sumodeliuoti darnų urbanistinės plėtros ir apsaugos santykį, maksimaliai gerbiant 
istorinius aspektus. Vargu ar kas nors Klaipėdoje rimtai mąstė apie tai, kaip sujungti piliavietę su se-
namiesčiu į vieną artikuliuotą urbanistinę struktūrą, kaip atkurti buvusią erdvinę struktūrą. Diskusijos 
kol kas vyksta tik apie atskirų elementų rekonstrukciją (Pilies bokštas, bastijonas prie Danės, Šv. Jono 
bažnyčios atstatymas).

Nors studentų Vitos Žilytės (10 pav.) ir Mato Cirtauto (11, 13 pav.) projektai nurodė kai kuriuos hipoteti-
nius problemos sprendimo būdus labiausiai devastuotoje turgaus teritorijoje, aišku viena – čia reikalinga 
principinė koncepcija. Reikia apsispręsti, ką mums reiškia senamiestis, nes dabar tai tėra eilinė teritorija, 
kurios atskirus elementus saugo paveldosaugos valdininkai, kartu juos apipindami neaiškiomis „vizuali-
nės apsaugos zonomis“. Nagrinėjamos zonos turi didelį urbanistinės plėtros potencialą, todėl bet kokie 
veiksmai, neturint aiškių nuostatų, tiesiog programuoja nekilnojamojo turto vystytojų ir paveldosaugi-
ninkų nesusikalbėjimą. Pagal studijų programos reikalavimus, bakalauro studijose sprendžiami gana kon-
kretūs architektūrinio projektavimo uždaviniai. VGTU Urbanistikos katedros specifika ta, kad skiriamas 
didelis dėmesys kontekstui. Architektūros bakalauras M. Cirtautas pateikia įdomų konkrečios teritorijos 
plėtros erdvinį modelį (11 pav.), kuris svarstytinas kaip indikatorius, padedantis struktūrizuoti problemą. 

Kalbant apie Klaipėdos senamiestį, reikia prisiminti ir jau minėtą T. Butkų, kuris 1999 metais savo baigia-
majame darbe (1, 12 pav.) vienas pirmųjų pradėjo kalbėti teorinių modelių kategorijomis. 

SenAMieSČiO prieiGOS

Senamiesčio prieigos yra ypač aktuali problema, nes jo struktūrinė riba daugelyje vietų (išskyrus Jono 
kalnelį) yra išnykusi. Senamiestį beveik visu perimetru „spaudžia“ devastuotos teritorijos. Neapmąstyta 
jų plėtra gali sukurti didelių problemų. Tai reiškia, kad senamiestis, kaip Klaipėdos miesto urbanistinės 
struktūros elementas, gali išnykti. Teliks atskiri fragmentai: pilis, bastijonų fragmentai, keli senamiesčio 
kvartalai, kurie nebesudarys vientiso architektūrinio-urbanistinio ansamblio. 

Dėl šių priežasčių senamiečio prieigų urbanistinis formavimas yra ne meninis, bet kultūrologinis ir poli-
tinis uždavinys. Paminklo juridinis statusas nieko nereiškia, nes neaiškus galutinis rezultatas. Kvietimas 
saugoti, nenurodant saugojimo būdų ir priemonių, tėra deklaracija. Studentų projektuose galima iden-
tifikuoti vieną iš įmanomų naratyvų. Jo pagrindinė dimensija pagrįsta profesiniais veiksmais ir erdvine 
struktūra, kaip naratyvo pagrindiniu objektu, o ne verbaline argumentacija, kaip pagrindiniu legitima-
cijos instrumentu. Tokiam kalbėjimo būdui, be abejo, reikalingas profesinis architekto instrumentarijus. 

11 pav. M. Cirtautas. „Turgaus aikštės ir gretimybių Klaipėdos senamiestyje detalusis planas. 
 Klaipėdos senamiesčio struktūrinis ir teorinis modelis“, bakalauro studijų baigiamasis darbas, 2006 m. 
12 pav. T. Butkus. „Klaipėdos senamiesčio struktūrinis ir teorinis modelis“, magistrantūros studijų baigiamasis dar-

bas, 1999 m.
13 pav. M. Cirtautas. „Turgaus aikštės ir gretimybių Klaipėdos senamiestyje detalusis planas“, bakalauro studijų 

baigiamasis darbas, 2006 m.
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Aldos Tilvikaitės ir Akvilės Kepenytės magistrantūros studijų baigiamuosiuose darbuose (14, 15 pav.) 
parodomas būdas, kaip žymėti struktūrinę senamiesčio ribą, įrengiant kultūrinės paskirties objektus, 
kurių pagrindinės salių erdvės būtų po žeme, šitaip eksponuojant požeminę archeologiją. Pasaulyje 
seniai žinomas terminas „požeminė urbanistika“, suprantamas ne tik kaip požeminių komunikacijų, 
bet ir kaip viešųjų erdvių sistema archeologiniuose sluoksniuose. Tai ypač aktualu, kai ant žemės stovi 
vėlesnių epochų objektai.

Studentė Giedrė Areškevičiūtė-Elekšienė (16 pav.) senamiesčio struktūrinės ribos žymėjimo koncepci-
ją grindžia principu, kad fortifikacinių objektų sistemos regeneravimas ir yra būdas susidariusiai pro-
blemai išspręsti. 

nAuJAMieSČiO rAJOnAS

Sprendžiama problema: kokios yra Naujamiesčio rajono urbanistinės plėtros galimybės? Ar reikia aukš-
tybinių pastatų? Koks gretimų konversinių teritorijų likimas? Atsakymai į šiuos klausimus pateikiami ne 
tik baigiamuosiuose darbuose, bet ir kitose dėstymo disciplinose (moduliuose), pvz., VGTU Urbanistikos 
katedroje yra toks modulis „Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija“ [10]. Pagal tam tikrą metodiką [11] 
įmanoma sumodeliuoti galimas aukštybinių pastatų statymo zonas, kartu įvertinus įtaką miesto vizualiniam 
identitetui. Tai vadinamasis vizualinių šešėlių metodas, sudarantis sąlygas pakankamai objektyviai patikrinti 
urbanistinės plėtros įtaką vizualiniam identitetui. 

Modulio „Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija“ rezultatus studentai naudoja baigiamuosiuose darbuo-
se. Ši disciplina ypatinga tuo, kad jos objektas yra miesto vizualinis identitetas, panoramos, siluetas, t. y. 
tie dalykai, kurie nėra apibrėžti jokiuose teisės aktuose. Ši disciplina ugdo kultūrinės atsakomybės jausmą. 

Pagal šią metodiką studentė Otilija Tamkvaitytė parengė įdomią Klaipėdos stočių terminalo urbanistinę 
bei architektūrinę koncepciją (17, 18 pav.). Pagrindinė idėja – sujungti geležinkelio ir autobusų stotis į 

14 pav. A. Tilvikaitė. „Kvartalo Klaipėdoje tarp Bangų g., Jono kalnelio, Danės upės ir Mokyklos g. detalusis planas“, 
bakalauro studijų baigiamasis darbas, 2008 m.

15 pav. A. Kepenytė. „Konversinių teritorijų Klaipėdos senamiesčio prieigose urbanistinė-architektūrinė koncepcija“, 
magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 2008 m.

16 pav. G. Areškevičiūtė-Elekšienė. „Fortifikacinių objektų sistemos regeneravimas Klaipėdos miesto urbanistinėje 
struktūroje“, magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 2008 m. 

17 pav. O. Tamkvaitytė. „Klaipėdos Naujamiesčio rajono vizualinio identiteto specifika“, urbanizuoto kraštovaizdžio 
kompozicijos kursinis darbas, 2009 m. 

18 pav. O. Tamkvaitytė. „Klaipėdos stočių terminalo urbanistinė-architektūrinė koncepcija“, magistrantūros studijų 
baigiamasis darbas, 2010 m. 
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vieną terminalą, papildomai įrengiant upių uosto stotį (beje, sovietmečiu upių uosto stotis Klaipėdoje 
funkcionavo). Tai būtų vienas kompleksas, besidriekiantis tarp geležinkelio bei Danės upės ir pakeltas 
virš Danės bei Priestočio gatvių. Tas pats kompleksas sukurtų urbanistines jungtis su kitoje geležinkelio 
pusėje esančiu rajonu ir padėtų greičiau pasiekti Miško kvartalą. Kitą įdomų projektą, skirtą Naujamies-
čio situacijai, parengė magistrantė Ieva Macijauskaitė (19, 20 pav.). Pagrindinis principas – naujo rajono 
identifikavimas pagal miesto morfologijos kriterijų. Šalia miesto centrinės dalies įvardyta didelė teritori-
ja, kurią kerta Danės upė ir geležinkelis. Klausimas: ar galima šią zoną traktuoti kaip atskirą unikalų mies-
to rajoną (beveik senamiesčio dydžio)? Studentė konstatuoja, kad toks rajonas įmanomas, bet būtina 
sąlyga – tas rajonas turi turėti savo individualią erdvinę struktūrą, t. y. pagrindinę aikštę ir savitą nomi-
nalių erdvių sistemą. Šis rajonas turi išplėtotą infrastruktūrą, yra šalia senamiesčio, beveik jokių išlikusių 
istorinių ženklų, todėl akivaizdu, kad ši teritorija turi didelį urbanistinės plėtros potencialą. Tai reta gali-
mybė modeliuoti urbanistinę plėtrą ne atskiruose (kad ir labai dideliuose sklypuose), bet visame rajone. 

išVADOS

1. Urbanistinės plėtros vizijų architektūros studentų darbuose apžvalga parodė, kad akademinė-
je terpėje egzistuoja specifinis idėjų laukas, beveik nepažįstamas kolegoms ir visuomenei. Ša-
lia kasdieninių, pragmatinių uždavinių klampynės, klostosi savitas diskursas, nesukaustytas 

19 pav. I. Macijauskaitė. „Klaipėdos miesto centro konversinių teritorijų integracija į miesto urbanistinę struktūrą. 
Konceptualus modelis“, magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 2010 m. 

20 pav. I. Macijauskaitė. „Klaipėdos miesto centro konversinių teritorijų integracija į miesto urbanistinę struktūrą“, 
magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 2010 m.

įsipareigojimų, nesusijęs su jokiomis interesų grupėmis, galintis ignoruoti viešojo administravimo 
mechanizmo nelogiškumus. Pagrindinė urbanistinės plėtros diskurso priemonė – plėtros erdvinis 
modeliavimas, o ne intencijų, resursų ar padarinių planavimas, traktuojamas kaip teritorjų pla-
navimas. Tai nėra esamų problemų sprendimas, tai iš principo kita metodika, turinti specifinį ins-
trumentarijų. Tai yra iš esmės skirtingas žinojimo laukas. Modeliuojant miesto urbanistinę plėtrą, 
reikia tam tikrų žinių, vien profesinės intuicijos ir geros orientacijos įstatymų bazėje nepakanka. 
Tačiau miestas yra sudėtinga sistema, ir ši sistema retai kuriam politikui yra suprantama, todėl 
daug patikimiau naudoti formalius modelius, t. y modeliuoti sistemą, ir tada bus aišku, ką daryti, 
kada daryti, kaip daryti. Tai reiškia, kad studentų darbai galėtų praversti ne tiek kaip konkretūs 
atsakymai, kiek formuluojant problemą, konstruojant veiksmų algoritmus. 

2. Urbanistinės plėtros vizijų architektūros studentų darbuose apžvalga yra indėlis į bendrą miesto 
plėtros vizijų „taupyklę“. Svarbu tam tikras informavimo lygis, kitaip iškreipiama miesto urbanisti-
nio planavimo tradicija, kuri tokiu atveju traktuotina tik kaip atskirų sektorių naratyvas. Ignoruo-
jant akademinio lygmens diskursą, studentams vėliau tai gali ir neberūpėti, o miesto urbanistinės 
plėtros naratyvo vektorius lieka neidentifikuotas. 

3. Miesto plėtra negali priklausyti nuo vieno ar kito valdininko nuotaikų ar preferencijos. Būtinas 
kompleksas priemonių, padedančių objektyvizuoti sprendimus, susijusius su miesto plėtra. Pa-
grindinė priemonė – būtina struktūra, kuri sugebėtų modeliuoti miesto urbanistinę plėtrą, derin-
dama kultūros ir profesinius įgūdžius. Klaipėda tam seniai pasirengusi.
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Erdvinės struktūros analizė

Maketas

Pjūvis

I I  DARBAI  Akademinia i  darbai

 ATGiMiMO AiKšTėS ir prieiGŲ KLAipėDOJe 
 ArCHiTeKTŪrinė-urbAniSTinė KOnCepCiJA

Autorius Kristina Martinaitytė
Darbo vadovas prof. Algis Vyšniūnas
Darbo pobūdis magistrantūros studijų baigiamasis darbas
Mokslo įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Pagrindiniai Klaipėdos miesto centrinės dalies urbanistinės struktūros formantai – H. Manto, Tiltų gatvės 
ir Danės upės erdviniai kanalai – aiškiai išreikšti, o atskiri miesto struktūriniai vienetai – rajonai – persi-
lieja ir yra sunkiai identifikuojami. Sisteminė Klaipėdos miesto centrinės dalies urbanistinės kompozicijos 
kokybės problema lemia nepagrįstus urbanistinių erdvių užstatymo siūlymus (Atgimimo aikštė), kitos 
erdvės merdėja nepatrauklių konversinių teritorijų apsuptyje (piliavietė, sunykusi fortifikacinė sistema, 
Vitės rajonas). Atgimimo aikštė yra sudedamoji erdvinės struktūros dalis, suteikianti jos prieigose esan-
tiems aukštybiniams „K“ ir „D“ pastatams apžvalgos galimybę – tai lemia naujos urbanistinės kokybės 
paieškas kituose magistrinio darbo etapuose.
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Koncepcijos schema Pjūvis

2 a. planas1 a. planas

I I  DARBAI  Akademinia i  darbai

 GeLeŽinKeLiO STOTieS ir prieiGŲ KLAipėDOJe   
 ArCHiTeKTŪrinė-urbAniSTinė KOnCepCiJA

Autorius Gintarė Andreikėnaitė
Darbo vadovas prof. Algis Vyšniūnas
Darbo pobūdis magistrantūros studijų baigiamasis darbas
Mokslo įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Šiam darbui atlikti pasirinktas konkretus objektas 
(geležinkelio stotis) ir jo prieigos istorinėje Klaipė-
dos miesto dalyje. Pasirinktas objektas yra šiauri-
nėje Klaipėdoje. Šioje teritorijoje svarbi infrastruk-
tūros integracija į istorinę miesto dalį. Projekto 
idėja – daugiafunkcė geležinkelio stotis ir nauja 
teritorijos urbanistinė struktūra. Statinio archi-
tektūros idėją įkvėpė stiprios ir aiškios vizualinės 
bei funkcinės ašys. Objektas yra glaudžiai susijęs 
su visu Klaipėdos miestu, nes būtent Klaipėdos 
geležinkelio stotis buvo vienas pirmųjų europinio 
lygio geležinkelio taškų ir turėjo ryšį su jūreivys-
tės kompanijomis. Šiaurinėje miesto dalyje esan-
čios teritorijos kompoziciniai ypatumai: Klaipėdos 
miesto erdvinė bei kompozicinė struktūros yra 
pakankamai gerai išvystytos ir sutvarkytos. Šioje 
teritorijoje esama daug neišnaudotos žemės. Ta-
čiau esama ir problemų, pirmiausia paminėtinas 
kompozicinių ryšių ir ašių trūkumas. Klaipėdos 
miestą sudaro kelios kompozicinės ašys, šalia kurių 
kuriamos svarbios ir miestui reikalingos funkcijos. 
Geografinė probleminės teritorijos padėtis viso 
miesto atžvilgu yra gera, tačiau dėl savo nefunk-
cionalumo teritorija degraduoja. Urbanizuojama 
šiaurinė miesto teritorija, skaidomi ir kuriami nau-
ji kvartalai. Jie turės teigiamos įtakos susisiekimo 
sistemai, dėl naujų viešojo transporto linijų labai 
pagerės aplinkinių teritorijų pasiekiamumas. Ku-
riami nauji funkciniai ryšiai su Naujamiesčiu ir se-
namiesčiu. Dalis geležinkelio perkeliama į Klaipė-
dos miesto centrinę dalį. Dėl kokybiškai besivys-
tančios teritorijos bus pagerinta socialinė aplinka, 
gerės aplinkinių gyventojų psichologinė sveikata, 
jų gyvenimo kokybė. Vizualinių šešėlių zonose ga-
limas intensyvesnis užstatymas.Vizualinių šešėlių 
sankirtose atsiranda galimybė kurti naujus centrus 
su aukštybiniais pastatais, viešosiomis erdvėmis ir 
vizualiniai akcentais. 
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Situacijos schema

Perspektyvinis vaizdas

Pagrindinio tūrio erdvinis modelisSituacijos schema

I I  DARBAI  Akademinia i  darbai

 KLAipėDOS M. SenAMieSČiO ir prieiGŲ 
 ArCHiTeKTŪrinė-urbAniSTinė KOnCepCiJA. SenOJO 
 TurGAuS reKOnSTruKCiJOS prOJeKTAS

Autorius Tomas Vaičiulis
Darbo vadovas prof. Algis Vyšniūnas
Darbo pobūdis bakalauro studijų baigiamasis darbas
Mokslo įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Darbo tikslas – susipažinti su Klaipėdos miesto centrinės dalies ir senamiesčio erdvėmis, jų struktūra bei 
kompozicija ir jas tobulinti. Sukurti architektūrinę-urbanistinę Klaipėdos senamiesčio ir senojo turgaus 
teritorijos koncepciją. Darbo rezultatas – nauja nagrinėjamos teritorijos urbanistinės struktūros, įpras-
minančios Klaipėdos miesto istorinio centro prieigas, koncepcija. Projekto objektas – senojo turgaus 
pastatas ir Senojo Turgaus aikštė Klaipėdos senamiestyje. Klaipėdos senamiesčio viešųjų urbanistinių 
erdvių sistema, struktūrinės jungtys su gretimomis teritorijomis. Sprendžiama problema: kokia turi būti 
apsauginė Klaipėdos senamiesčio zona? Kokiais meniniais principais remiantis turi būti formuojamas 
užstatymas? Klaipėdos miesto urbanistinė struktūra sovietiniais metais stipriai deformavosi: atsirado 
pramonės ir komunalinių zonų centrinėje miesto dalyje, prie Danės upės ir Kuršių marių. Šios zonos da-
bar patenka į privataus kapitalo rankas, vyksta intensyvi devastuotų teritorijų konversija, todėl ypač 
aktualu išsaugoti išlikusius vertingus urbanistinės struktūros elementus. Dažnai ši konversija vykdoma be 
aiškios meninės-urbanistinės koncepcijos. Sovietiniais laikais pakeistas gatvių tinklas, gatvių kategorijos 
(Tiltų g., Turgaus g.). Atitinkamai pasikeitė ir istoriškai susiklostęs užstatymo tipas (morfotipas).
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Situacijos schema Teritorijos vizualizacija

Pjūvis

I I  DARBAI  Akademinia i  darbai

 TeriTOriJOS TArp SpOrTininKŲ, S. DAriAuS ir 
 S. GirėnO bei nAuJOJO uOSTO GATVėS TęSiniO 
 KLAipėDOJe DeTALuSiS pLAnAS

Autorius Rusnė Šilerytė
Darbo vadovas doc. dr. Edgaras Neniškis
Darbo pobūdis bakalauro studijų baigiamasis darbas
Mokslo įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Unikali Klaipėdos geografinė padėtis lėmė, kad miestas, užuot virtęs kompaktišku skrituliu, ištįso palei 
pakrantę tarsi kartodamas linijinio miesto idėją, kurią pateikė Arturo Soria y Mata: palei marias nusidrie-
kė industrinės uosto teritorijos, už jų ramesni gyvenamieji kvartalai su vietinės reikšmės komerciniais 
pastatais, tada visą miestą išilgai kertanti gyvybinga centrinė gatvė, už kurios vėl driekiasi gyvenamieji 
kvartalai, besiribojantys su miesto juostą užbaigiančiais fabrikais ir kombinatais. Dėl Kuršių nerijos Klai-
pėda turi ne vieną, o dvi pakrantes ir, vieną jų atidavus miestui, antroji atiteko rekreacijai ir poilsiui. Kad 
miestas galėtų sėkmingai funkcionuoti kaip utopinės teorijos pavyzdys, jam pritrūko kelių dalykų: pirma, 
viešojo transporto ant bėgių, kuris pagreitintų ir palengvintų susisiekimą tarp pietinio ir šiaurinio krašto; 
antra, vietinių skersinių branduolių, jungiančių skirtingos paskirties zonas ir panaikinančių monofunk-
ciškumą. Atidžiau išnagrinėjus Klaipėdos urbanistinę struktūrą, pastebima, kad, praėjusi miesto centrą, 
šiaurinėje pusėje miesto gatvė ima tolti nuo pakrantės tarsi nusisukdama nuo kartą jau nukirptos ašies. 
Taigi, atgaivinus susisiekimą su Melnrage per Bomelsvitės kvartalą, miestas susidėtų iš trijų linijinių atša-
kų, susijungiančių pačioje miesto širdyje – ten, kur Danės upę kerta centrinė gatvė. Daugiau informacijos 
apie projektą http://issuu.com/rusne.sileryte/docs/bakalaurinis.
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Eksterjero vizualizacija Interjero vizualizacija

Situacijos schema Erdvinis pastato modelis

I I  DARBAI  Akademinia i  darbai

 KLAipėDOS MuZiKiniO TeATrO prOJeKTAS

Autorius Ieva Baranauskaitė
Darbo vadovas prof. Rolandas Palekas
Darbo pobūdis magistrantūros studijų baigiamasis darbas
Mokslo įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Išanalizavus tris galimas sklypo vietas, Muzikinio teatro pastatui pasirenkama Danės upės žiočių terito-
rija. Projektą sudaro trys pagrindiniai elementai: teatro aikštė, tiltas ir pastatas. Žmonėms judant Danės 
skvero–Šiaurinio rago ašimi, galutiniu tašku tampa teatro aikštė, kurioje projektuojama skulptūra-žeklas, 
o iš jos atsiveria vaizdas į patį teatrą. Pastatas projektuojamas uosto akvatorijoje, todėl didelis dėmesys 
skiriamas jo santykiui su vandeniu. Analizuojamas teatro ir jo atspindžio ryšys. Atspindys tampa kompo-
zicine projekto dalimi. Projektuojamas objektas susideda iš pagrindinės ir mažosios (universalios) salių, 
scenos, vestibiulio ir holo, artistų ir administracinės dalies patalpų. Tai septynių aukštų tūris, tampantis 
akcentu miesto centrinės dalies išklotinėje, matomoje nuo Smiltynės pusės, ir užbaigiantis vieną pagrin-
dinių skersinių Klaipėdos miesto ašių. 
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Eksterjero vizualizacija

2 a. planas

1 a. planas

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 GyVenAMOJO nAMO „MeLAnCHOLiJA“ 
 KOnKurSiniS prOJeKTAS   (1 VIETA)

Projekto autorius Vladas Balsys
Apdovanojimas Eurazijos premija 2012 (Jakaterinburgas, Rusija)

Pastato idėja – architektūrinė erdvės pusiausvyra, kurioje galima mėgautis sulėtėjusiu laiku ir tyla. Tai 
erdvė, kurioje galima atrasti naują laiko ribą tarp ateities ir tirpstančios praeities. „Melancholija“ – tai 
erdvus vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas. Pastato bendras plotas – 263 m2, tūris – 1 060 m3, 
aukštis – 9,62 m, ilgis – 53 m, plotis – 27 m. Planinė pastato struktūra yra padalyta į dvi dalis: 

1) atvykimo erdvė (garažas, techninės patalpos, pagalbinės patalpos, svečių kambarys); 
2) gyvenamoji erdvė (gyvenamieji kambariai, virtuvė, miegamieji ir kt.).
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Pjūvis

Situacijos schema

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 MeLnrAGėS pAJŪriO erDVinėS KOnCepCiJOS 
 KOnKurSiniS prOJeKTAS   (1 VIETA)

Projekto autoriai Markas Grinevičius, Dalius Martinaitis, Simas Remeika, 
 Romualda Šipalienė, Robertas Zilinskas
Projektuotojas „Noarchitects“

Konkurso tikslas – parengti teritorijos nuo Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų 
Melnragės pajūryje, iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie Šiaurinio molo, Klaipėdoje erdvi-
nę koncepciją. Projekte pasiūlyta neapsiriboti teritorijos aptvarkymu ir paversti ją miestiečių ir turistų 
traukos centru. Kadangi, anot autorių, paplūdimys be papildomų funkcijų veikia tik šiltojo sezono metu, 
teritoriją reikia tvarkyti kaip daugiafunkcį kompleksą. Teritorija komponuojama remiantis linijiniu princi-
pu, pagrindiniai funkciniai ryšiai dėstomi šiaurės kryptimi, paliekant galimybę tolesnei komplekso plėtrai. 
Pratęsus esamo gyvenamojo kvartalo gatves, teritorija dalijama smulkesniu taisyklingu gatvių tinklu, ku-
riame dėliojami daugiafunkcis kompleksas ir parkas. Išilgai teritorijos suprojektuota pėsčiųjų ir dviračių 
alėja, vedanti į valčių prieplauką ir maudykles, sudaro galimybes lankytojams būti arti jūros, taip pat 
saugo kopas nuo bangų ir vėjo poveikio. Išplėtus funkcijas, pailginus paplūdimio zonos veikimo sezoną, 
planuojamas restoranas ir šalia pėsčiųjų ir dviračių alėjos dėstomi paviljonai, kurie galėtų rastis pasitel-
kus privačius investuotojus, todėl jų statyba sumažintų projekto įgyvendinimo išlaidas. Daugiafunkcis 
pastatas ir restoranas, integruoti į naujai kuriamą parką, formuotų naują lokalų Melnragės centrą. Taip 
pat siūloma eksponuoti dalį karinių objektų (baterijų) – juos būtų galima atverti ir čia įrengti nedidelę 
interaktyvią istorinę ekspoziciją. Jie galėtų būti naudojami ir bendroms ekspozicijoms ar renginiams, 
susijusiems su daugiafunkcio komplekso veikla. 
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Situacijos schema Maketas

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 MeLnrAGėS pAJŪriO erDVinėS KOnCepCiJOS   
 KOnKurSiniS prOJeKTAS   (2 VIETA)

Projekto autoriai Laimonas Bogušas, Algis Vyšniūnas, Snieguolė Stripinienė
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“

Konkurso tikslas – parengti teritorijos nuo Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų 
Melnragės pajūryje, iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie Šiaurinio molo, Klaipėdoje erdvi-
nę koncepciją. Jos pagrindu bus rengiamas teritorijos detalusis planas. Nagrinėjama teritorija išskirtinė, 
nes yra arčiausiai jūros plytinti vieta, kur galima privažiuoti automobiliu. Šiuo metu joje nėra jokios pas-
laugų infrastruktūros. Tai devastuota teritorija, kurioje siūloma sukurti iš principo naują erdvinę sistemą, 
ypač akcentuojant viešąjį sektorių. Uosto funkcijai siūloma panaudoti šiuo metu minimaliai naudojamą ir 
tiesioginio kontakto su jūra neturinčią rezervinę infrastruktūros teritoriją. Planuojamas jūrinių jachtų ir 
mažųjų laivų uostas, kuris galėtų priimti apie 400 įvairių dydžių laivų. Šalia numatomas jachtų aptarnavi-
mo centras ir istorinių laivų ekspozicija-muziejus. Buvę kariniai objektai (Antrojo pasaulinio karo vokiečių 
baterijos) Melnragės pajūryje pritaikomi kultūrinei funkcijai. Planuojamas amfiteatras ir apžvalgos aikš-
telė, pakelta virš kopų. Projektuojamo uosto dalyje siūloma įrengti mažųjų jūrinės žvejybos laivų (valčių) 
prieplauką, šalia numatant galimybę rengti žuvų turgų.
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Zonavimo schema

Situacijos schema

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 niDOS KuLTŪrOS ir TuriZMO inFOrMACiJOS CenTrO
 „AGiLA“ KOnKurSiniS prOJeKTAS   (1 VIETA)

Projekto autoriai Marius Morkūnas, Vitalijus Jankūnas, Andrius Uogintas, Vytenis ūsas,
 Aistė Tarutytė, Lina Gronskytė, Mantas Gipas, Vytautas Lelys, 
 Povilas Kiškionis

Neringoje ypač jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos miesto plane „Agila“ pabrėžia ryšį tarp 
urbanizuotos teritorijos ir natūralios gamtos, ribą tarp dviejų užstatymo morfotipų – istorinio sodybinio 
ir stambesnio mastelio, laisvo planavimo. Dėl to siūloma užstatymą skaidyti į du atskirus tūrius, kuriuos 
skiria fomuojamas pėsčiųjų takas: smulkesnį, artimą istoriniam sodybiniam, ir stambesnį Urbo kalno pu-
sėje. Tegul „Agila“ tampa žmogaus ir gamtos susitikimo liudininke ir tarpininke.
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Situacijos schema

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 VASArOS KOnCerTŲ SALėS VyTAuTO G. 43 
 pALAnGOJe reKOnSTruKCiJOS  
 KOnKurSiniS prOJeKTAS   (1 VIETA) 

Projekto autorius Algirdas Stripinis
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“
Statytojas Palangos miesto savivaldybė

Konkurso tikslas – parengti techninį projektą daugiafunkcės kultūrinės paskirties Vasaros koncertų salės 
Palangoje rekonstrukcijai.
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Situacijos schema Pjūvis

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 KreTinGOS MieSTO pASTAuninKO pArKO  
 KOnKurSiniS prOJeKTAS   (3 VIETA)

Projekto autorius Laimonas Bogušas 
Teritorijos plotas 18 ha

Konkurso tikslas – suformuoti esamo parko sutvarkymo koncepciją ir jos pagrindu parengti projekti-
nius siūlymus. Parko teritorija suskirstyta į atskiras zonas. Suformuotos erdves aktyviam ir pasyviam 
poilsiui, pritaikytos įvairių amžiaus grupių visuomenės nariams. Parke numatytos šios funkcinės zo-
nos: vaikų žaidimų aikštelės; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sporto aikštelės; laipynių parkas; virvių 
parkas; poilsio aikštelė su laužaviete; vietos kitoms pramogoms. Parkas traktuojamas kaip žalioji 
JUNGTIS urbanistinėje miesto struktūroje, siejanti istorinį miesto centrą ir periferinius rajonus šiau-
rinėje bei rytinėje miesto dalyse. Idėjos ašis – parko teritorija tekantis upelis, kurio slėnio erdvė yra 
esminis parko elementas. Išilgai šios ašies formuojamas funkcinis stuburas – centriniai pėsčiųjų ir 
dviračių takai, šalia numatomos įvairių funkcijų zonos. Centriniai takai integruojami į miesto pėsčiųjų 
ir dviračių takų sistemą. Siūloma išskirti parko gamtinių erdvių struktūros dalis – žemutinę terasą 
(slėnį su šlaitais) ir aukštutinę terasą. Pagrindines funkcijas siūloma sutelkti slėnio ir šlaitų zonose, 
aukštutinę terasą skiriant tarpinei funkcijai tarp parko ir gretimybių – gyvenamųjų rajonų, mokymo 
įstaigų. Funkcinės zonos teritorijoje išdėstomos vadovaujantis aktyvumo aspektu. Rytinėje dalyje for-
muojamos aktyvaus laisvalaikio ir sporto zonos. Centrinėje dalyje formuojamos mišraus naudojimo 
zonos. Vakarinėje parko dalyje, vienuolyno tvenkinių zonoje, formuojamos pasyvaus poilsio, bendro 
naudojimo erdvės.
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2 a. planas Funkcinės schemos

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 KreTinGOS SpOrTO ir SVeiKATinGuMO CenTrO
 KOnKurSiniS prOJeKTAS   (3 VIETA)

Projekto autoriai Laimonas Bogušas, Vytis Cibulskis, Snieguolė Stripinienė
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“

Konkurso tikslas – parengti sporto ir sveikatingumo centro pastato projektinius siūlymus, kurių pagrindu 
būtų rengiamas komplekso techninis projektas. Nagrinėjama teritorija yra centrinėje Kretingos miesto 
dalyje. Projektuojamas sporto ir sveikatingumo centras yra Kretingos miesto centrinio stadiono kom-
plekso sudedamoji dalis. Be pagrindinio stadiono su tribūnomis, teritorijoje yra pagalbinė sporto aikštė 
ir teritorija sporto salės ir baseino komplekso statybai. Teritorija pietų ir šiaurės pusėse ribojama dviejų 
svarbių miesto gatvių. Komplekso sklypą siūloma skaidyti į tris funkcines zonas: centrinio stadiono, pa-
galbinio stadiono ir projektuojamo sporto komplekso pastato zoną. Šias funkcines komplekso zonas siū-
loma jungti bendro naudojimo erdvėmis – aiškiai išreikšta CENTRINE ALĖJA ir pagalbiniais komunikacijos 
koridoriais. Esminis urbanistinės kompozicijos elementas – formuojama centrinė komplekso alėja. Alėjos 
ašyje siūloma išdėstyti simbolinius komplekso elementus: vėliavų stiebus ir fakelą, erdvinius informaci-
nius komplekso stovus, amfiteatrines terasas su sėdimomis žiūrovų vietomis, poilsio zonas, sportininkų 
šlovės alėją, bendro naudojimo ir aptarnavimo objektus (lauko kavines, suvenyrų kioskus ir kt.). Alėjos 
galuose, ties pietine ir šiaurine komplekso ribomis, siūloma formuoti reprezentatyvius įėjimus.
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Situacijos schema Komponavimo schemos

I I  DARBAI  Konkurs in ia i  darbai

 ADMiniSTrACiniO pASTATO TAiKOS pr. 24A 
 KLAipėDOJe reKOnSTruKCiJOS 
 KOnKurSiniS prOJeKTAS

Autoriai Ieva Baranauskaitė, Arūnas Kilišauskas, Andrius Pakulis
Projektuotojas UAB „Ekotektonika“
Bendras plotas 7 936 m2 
Rekonstruojama dalis  3 355 m2

Nauja statyba  4 581 m2

Pastato aukštis 17,45 m (rekonstruojama dalis)
 29,80 m (nauja statyba)

Pastato sklypas yra toliau nuo Taikos prospekto užstatymo linijos, todėl naujas pastato tūris, kartojant 
esamo pastato įstrižas linijas, pasuktas gretimo užstatymo atžvilgiu, akcentuojant sankryžą pasitelkus 
ne aukštį ar išklotinės kampo sprendinį, bet aktyvią, dinamišką tūrinę kompoziciją. Naujas pastato tūris 
vizualiai „nubyra“ senojo korpuso link. Biurai planuojami kaip atskiros ląstelės, gimsta modulinė Rubiko 
kubą primenanti architektūra. Projektuojama sklandi kompozicinė jungtis tarp rekonstruojamos dalies 
ir naujai statomo korpuso: stiklinis masyvas, prasidedantis kaip senosios dalies viršutinis aukštas, perei-
nantis į stiklinį tūrį tarp korpusų ir pasibaigiantis naujo pastato apatiniuose aukštuose. Pirmame aukšte, 
stiklinėje, skaidrioje dalyje, formuojamas holas – bendra rekreacinė erdvė, iš kurios galima patekti į visus 
administracinio pastato korpusus.
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Esama situacija

Teritorijos planavimo schema

I I  DARBAI  Projekta i

 TeriTOriJOS prie SMeLTALėS upėS ATKArpOJe nuO 
 MiniJOS G. iKi JŪrininKŲ pr. KrAnTŲ 
 SuTVArKyMO prOJeKTAS

Projekto autoriai Snieguolė Stripinienė, Elvyra Kaltanaitė, Vytis Cibulskis, 
 Laimonas Bogušas, Rita Goliakovienė, Vita Arvasevičiūtė
Konstruktoriai Andrėjus Suško
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“
Teritorijos plotas 13,4 ha
Pagrindinio tako ilgis 1,4 km

Parke projektuojamos zonos skirtos įvairaus amžiaus vaikams ir suaugusiesiems. Tai mažų vaikų zona 
su jai skirta įranga, didesnių vaikų, paauglių zona: karstymosi, riedlenčių; daugiafunkcė sporto aikš-
telė, suaugusiųjų treniruoklių zona; gamtos stebėjimo, ramaus poilsio zona. Visos funkcinės zonos 
tarpusavyje jungiamos takų, jie numatomi iš skirtingų dangų. Pagrindinio ašinio dviračių tako danga 
numatoma iš asfalto, šalia jo esančio pėsčiųjų tako tarp skirtingų zonų ir jungiamieji takai bei dalis 
aikščių ketinami formuoti iš granito atsijų. Gamtos stebėjimo ir ramaus poilsio zonose numatomi me-
dinių lentų takai. Šiaurinėje parko dalyje išsaugoma senojo kelio atkarpa, kuriai pabrėžti kelio galuose 
formuojamos rekreacinės aikštės. Žiemos metu, ant upelio sušąlus ledui ir nuo jo nuvalius sniegą, nu-
matoma natūrali čiuožykla. Parke projektuojamas kompleksinis apšvietimas, skirtas apšviesti takams ir 
poilsio zonoms, išskirti akcentams. Šviestuvai su aukštomis atramomis (3,6 m) išdėstomi išilgai pagrin-
dinių takų, žemi šviestuvai – prie medinių takų ir poilsio zonose, akcentinis apšvietimas naudojamas 
mažosioms architektūros formoms apšviesti, prožektorinio tipo – sporto aikštelėms. Kairiajame upės 
krante numatomi tokie pat šviestuvai, kaip ir prie pagrindinių takų, kad būtų sukurta parko visuma. 
Jie bus įrengti vystant komercinį kvartalą. Mažosios architektūros elementai komponuojami medinio 
serpentino tako kilpose, ramaus poilsio zonose, upelyje, netoli kranto, prie pasisėdėjimo vietų, įleistų 
į šlaitą. Aikštėje yra takų susikirtimo vieta ir upės stebėjimo vieta. Medinė aikštės pusė dalijama tera-
somis, pritaikoma sėdėti.
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Sklypo lokacija Teritorijos maketas

I I  DARBAI  Projekta i

 ŽeMėS SKLypO pAMAriO G. 11 KLAipėDOJe 
 DeTALuSiS pLAnAS 

Plano autoriai Vida Mureikienė, Vytautas Mureika
Planuotojas UAB „Archbalt“
Statytojas UAB „Kopų žuvėdra“
Plotas 8,3684 ha
Aukštingumas iki 9 m

Prie pat jūros pušyne esančioje stovyklos teritorijoje suplanuota rekreacinė, visuomeninės paskirties ir 
gyvenamoji teritorija. Planas įteisina galimybę menką ir nusidėvėjusią teritorijos infrastruktūrą išvystyti 
iki šiuolaikiniam komfortiškam gyvenimui reikalingo lygio. Siekiant išsaugoti kuo daugiau medžių, priimti 
nestandartiniai sprendiniai – pastatų statyba numatyta tik aikštelėse be medžių, o dauguma reikalingų 
inžinerinių tinklų planuojami tiesiog po privažiavimais. Nustatyti reikalavimai atskirai stovinčių pastatų 
užstatymo charakterį architektūriškai dar labiau suskaidyti nedideliais tūriais. Visos teritorijos pastatams 
reglamentuotos vienodos pastatų išorės apdailos medžiagos turėtų padėti sukurti vientisą teritorijos vi-
zualinę išraišką. Žemės sklypo detalusis projektas patvirtintas Klaipėdos m. savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1378, 2012 06 12.
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Sklypo planas Pietų fasadas

1 a. planas

I I  DARBAI  Projekta i

 GAMybiniO pASTATO reSTAurAViMAS ir 
 priTAiKyMAS SpOrTO KOMLeKSui, SAnDėLiŲ 
 KApiTALiniS reMOnTAS ir ADMiniSTrACiniO 
 pASTATO STATybA LiepŲ G. 53 KLAipėDOJe

Autoriai Valdas Janulis, Saulius Plungė, Gintaras Čičiurka, Julius Milė
Konstruktoriai Virginija Miniotienė, Svetlana Sidorkina, Mindaugas Bliudžius
Projektuotojas UAB „A405“
Statytojas UAB „Solvenita“
Bendras plotas 5 336 m2 (sporto kompleksas)
 445 m2 (administracinis pastatas)
 418 m2 (sandėliai)
Pastatų tūriai 25 320 m3 (sporto kompleksas)
 2 027 m3 (administracinis pastatas)
 2 006 m3 (sandėliai)

Projektu siekiama išsaugoti ir atkurti buvusios skerdyklos pastatų komplekso urbanistinę struktūrą, 
gatvės išklotinę ir komplekso tūrinę erdvinę kompoziciją. Skerdyklos kompleksas pastatytas 1913 me-
tais pagal A. Kleemanno projektą. Esamas gamybinis pastatas restauruojamas ir pritaikomas „Impuls“ 
sporto kompleksui, buvęs sandėlis ir tvartas pritaikomi gyvenamajai paskirčiai.
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Fasadai

2 a. planas

I I  DARBAI  Projekta i

 KeLeiViŲ ir KrOViniŲ TerMinALO bALTiJOS pr. 40, 40A 
 KLAipėDOJe prOJeKTAS

Projekto vadovas Snieguolė Stripinienė
Projektuotojai Arūnas Černauskas, Algirdas Stripinis
Konstruktoriai Andrėjus Suško, Renata Narmontienė
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“ 
Statytojas UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“
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Koncepcija (1 var.) Koncepcija (2 var.)

I I  DARBAI  Projekta i

 urbAniSTiKOS ir ArCHiTeKTŪrOS inFOrMACiniO 
 CenTrO pAViLJOnAS DAnėS KrAnTinėJe
 (DVI ARCHITEKTūRINĖS KONCEPCIJOS)

Autoriai Vaidotas Dapkevičius, Mantas Daukšys
Bendras plotas 120 m2 (1 variantas – paviljonas-tiltas)
 53 m2 (2 variantas – stacionarus paviljonas)

Centras būtų kuriamas siekiant ugdyti ir puoselėti darnios plėtros, atsakingos architektūros, ekologiškos 
gyvensenos ir urbanistinės kokybės kultūrą Klaipėdoje. Paviljone miestiečiai ir miesto svečiai būtų supažin-
dinami su miestui ir regionui aktualiais urbanistų ir architektų darbais. Paviljoną sudarytų nuolatinės ekspo-
zicijos salė, transformuojama į teminių, laikinų ekspozicijų ir renginių erdvę, informacinis stalas, minibaras. 
Projektas būtų vystomas neribotą laiką.
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Fasadai

3 a. planas1 a. planas

I I  DARBAI  Projekta i

 šešiŲ buTŲ GyVenAMOJO nAMO S. DAuKAnTO G. 40 
 KLAipėDOJe prOJeKTAS

Projekto vadovas Vaidas Mikalauskas
Projekto autoriai Ineta Kojelienė, Kristina Milvidaitė-Striškienė
Projektavimo firma UAB „NDP Klaipėda“
Statytojas UAB „KMPK“
Sklypo plotas 761 m2

Užstatymo plotas 180 m2

Bendras plotas 578 m2

Tūris 2 225 m3
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Sklypo planas

1 a. planas

I I  DARBAI  Real izac i jos

 ViešbuTiS Su KOnFerenCiJŲ CenTru ir pOŽeMine 
 AuTOMObiLiŲ SAuGyKLA neMunO G. 51 KLAipėDOJe

Autoriai Gintaras Čičiurka, Valdas Janulis, Saulius Plungė, Julius Milė
Konstruktoriai Virginija Miniotienė, Svetlana Sidorkina, Mindaugas Bliudžius
Projektuotojas UAB „A405“
Statytojas UAB „Kamineros grupė“
Rangovas UAB „Mitnija“
Bendras plotas 8 150 m2

Pastato tūris 33 927 m3

Realizacija 2012 
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Sklypo planas

I I  DARBAI  Real izac i jos

 ApArTAMenTŲ ViešbuTiS šAuLiŲ G. 46 KLAipėDOJe

Autoriai Ramunė Staševičiūtė, Aistė Burkė, Ansis Burkė, Vytautas Grykšas
Projektuotojas UAB „Pilis“
Konstruktoriai Kristina Kliukienė, Artūras Preikšaitis
Rangovas UAB „Viremida“
Bendras plotas 1 239 m2

Tūris 2 852 m3
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Sklypo planas

I I  DARBAI  Real izac i jos

 MeDiCinOS CenTrAS „JOLSAnA“ 
 DeiMėS G. 6 KLAipėDOJe

Autoriai Erika Retkienė, Ramunė Staševičiūtė
Projektuotojas UAB „Pilis“
Konstruktorius Dalia Stonkienė
Bendras plotas 432 m2

Tūris 2 048 m3
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Sklypo planas

I I  DARBAI  Real izac i jos

 11 buTŲ GyVenAMASiS nAMAS 
 VAiVOS G. 32 KLAipėDOJe

Autoriai Erika Retkienė, Ramunė Staševičiūtė, Monika Knipienė, Simona Vėlavičienė
Projektuotojas UAB „Pilis“
Konstruktorius Laimonas Abromavičius
Rangovas UAB „Aldasta“
Bendras plotas 653 m2

Tūris 2 338 m3
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Sklypo planas Pjūvis

Fasadas

Fasadas

I I  DARBAI  Real izac i jos

 OrO FiLTrŲ GAMybOS 
 ir SAnDėLiAViMO pASTATAS 
 šiLuTėS pL. 119 KLAipėDOJe

Projekto autoriai Tomas Žiulys, Rimas Šneideris
Projektuotojas UAB „Vakarų projektai“
Statytojas UAB „SCT Lubricants“
Generalinis rangovas UAB „Embritas“
Bendras plotas 9 263 m²
Pastato tūris 84 903 m³
Pastato aukštis 13 m



78 79

I I I  ko l e g o s

 IŠ ARČIAU: 
 ArCHiTeKTAS ZiGMAS bernArDAS ruTKAuSKAS

Šįkart su rubrika „Kolegos“ siūlome jums pokalbį su architektu Zigmu Bernardu Rutkausku – P. Domšaičio 
galerijos pastato rekonstrukcijos, Pergalės (dabar Lietuvininkų) aikštės, miesto stadiono šiaurinės tribūnos 
su sporto salėmis ir viešbučiu sportininkams, dviračių treko ir kitų svarbių Klaipėdos statinių autoriumi. Pa-
šnekovas šiais metais Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos patalpose asmenine 
iniciatyva pristatė savo akvarelių parodą. Šįkart iniciatyvą rodome mes, kalbindami architektą apie Klaipė-
dą, architektūrą, urbanistiką, bandydami plačiau pateikti jo įžvalgas ir pristatyti patirtį.

Tik Kaune ir Vilniaus dailės institute (dabartinė Vilniaus dailės akademija – V. D. past.). Dailės institute buvo 
parengiami 4–5 žmonės, bet jų visai kitas profilis – daugiau dizaino, atskirų daiktų projektavimo. O Kaune – 
inžinerinis mokslas, techniniai dalykai. Baigėme keturiolika. Tiek, kiek priėmė. Daugiau nebuvo. Dabar – po 
septyniasdešimt, šimtą stoja kiekvienais metais. Baigęs buvau paskirtas dirbti į Klaipėdą.
Tuo metu ruošdavo pastatų architektus ar platesnio profilio specialistus?
Urbanistus taip pat. Aš pats esu baigęs urbanistiką. Pas profesorių Kazį Šešelgį. Man dėstė ir Vladas Staus-
kas. Jis vadovavo mano baigiamajam diplominiui darbui – dariau Pervalkos poilsinės zonos planavimo pro-
jektą. Pastatų kompleksą projektavome pateikdami planus, fasadus, pjūvius, bet tai buvo urbanistinis dar-
bas. Dirbdami naudojome generalinius planus, kaip ir urbanistai.
bet diplomą gavote architekto?
Architekto. Tiesiog taip susiklostė, kad daugelis architektų dirbo urbanistais, pvz., iš kartu su manimi į Klai-
pėdą atvažiavusių architektų nė vienas nesiėmė pastatų architektūros. „Klaipėdos komprojektas“ neturėjo 
urbanistų grupės, nes jie paprastai užsiimdavo remonto projektais ir pastatų rekonstrukcija. Miestų staty-
bos projektavimo institute dirbančių architektų ir urbanistų, arba planuotojų, veiklos aiškiai skyrėsi.
nebuvo privačios nuosavybės. Galbūt visas dėmesys buvo skiriamas projekto urbanistinei kokybei?
Taip. Viskas buvo valstybės. Tiesa, buvo projektuojami vadinamieji privačių gyvenamųjų namų kvartalai. 
Išdėstydavome gatvių tinklą, įvertindavome, kaip būtų patogu požemines komunikacijas kloti, sudėlioda-
vome namukus.
Kaip dabar vertinate architekto ir teritorijų planuotojo veiklą?
Man regis, architektas dabar turi tapti visų galų žinovu. Tipiškas šiandienos architektas – lakstantis su krūva 
popierių žmogus, kuris rūpinasi tik tuo, kaip juos suderinti. Beveik nepamatysi architekto, urbanisto, pasi-
dėjusio vietovės brėžinį ir analizuojančio, ką konkrečioje vietoje daryti jam leidžia gamta, aplinka.
urbanistinio projektavimo neliko?
Dabar apskritai nematau urbanistikos. Šiandienos architektai pasidarė universalūs. Jie ir tūrius projektuoja, 
ir planuoja vienu metu. 
Jei viską moki ir darai pats, ar nenukenčia kokybė?
Sunku pasakyti. Anksčiau urbanistai beveik nesiimdavo projektuoti pastatų, juo labiau – interjero. Sakyki-
me, Kazimieras Balėnas, suprojektavęs Baltijos prospektą. Tai buvo paskutinis mados „klyksmas“ Klaipėdo-
je. Tačiau K. Balėnas buvo grynas urbanistas – jis arba neigdavo atskirą tūrį, arba sakydavo: „Projektuoti aš 
nemoku, langiukus dėstyti ir po planą krapštytis man ranka nekyla“.
Dabar rengiama knyga apie Klaipėdos urbanistiką nuo pokario iki nepriklausomybės atkūrimo. išsikė-
lėme tikslą surinkti medžiagą ir papasakoti apie miesto planavimo ir projektavimo procesus būtent tuo 
laikotarpiu. Mums atrodo, kad dabar urbanistikos žanras, jei ne išnyko, tai yra pamirštas.
Negalėčiau sakyti, kad išnyko, tačiau aš jo irgi nematau. Gal per retai dalyvauju susitikimuose, aptarimuose. 
Anksčiau veikė vadinamosios „techtarybos“, techninės tarybos. Meno taryba buvo „Dailės“ kombinate. 
Mes lankydavomės vyriausiojo architekto arba Projektavimo instituto organizuojamose tarybose, kartais 
netgi važiuodavome į Vilnių. Tai buvo labai rimta projekto apžvalga. Susitikdavo visa architektūros ir inži-
nerijos bendruomenė. Teko stebėti Lazdynų ir kitų Vilniaus rajonų svarstymus. Inžinieriai juose taip pat 
išsakydavo patarimus ir pastabas.
Tuo metu įsivyravo laisvojo planavimo ideologija?
Taip. K. Šešelgis mokė simetrinio gatvės užstatymo, gyvenamųjų namų grupių išdėstymo principų: aukštin-
gumo formavimas, „įrašymas“ į reljefą. Laisvasis planavimas buvo vienas iš naujausių to meto urbanistinės 
mados reikalavimų. Jo reikalaudavo dėstytojai.
Kaip tuometiniai urbanistai vertino susiklosčiusias istorines miesto struktūras?
Labai teigiamai. 
Tačiau, mano žiniomis, rengiant regeneracijos planus, nutikdavo žiaurių dalykų.

esate klaipėdietis?
Ne, aš kybartietis. Iš garsiosios muitinės miestelio Pietų Lietuvoje.
Kodėl pasirinkote architektūrą?
Tai nebuvo atsitiktinai – aš siekiau tapti architektu. 1954 metais baigiau K. Donelaičio vardo mokyklą Ky-
bartuose. Tais metais į architektūrą neįstojau, nes už matematiką gavau tris balus. Jie mane nuskandino. 
Matematika tais laikais, kaip ir piešimas, buvo pagrindų pagrindas. Teko trejiems metams eiti į karinę tar-
nybą. Grižęs vėl ėjau laikyti egzaminų, ir šįkart matematika buvo įvertinta ne trim balais, bet trim su dviem 
minusais. Laimė, Kauno politechnikos instituto rektoriaus Kazimiero Baršausko nurodymu, visi vaikinai po 
karinės tarnybos, išsilaikę egzaminus, be konkurso galėjo būti priimti studijuoti. Tokia buvo mano kelionė į 
architektūros studijas.
Tuo metu architektai buvo ruošiami tik Kaune?
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P. Domšaičio galerija

Dviračių trekas

I I I  ko l e g o s

Regeneracijos planus rengiantieji buvo priversti šitaip elgtis. Kadangi dirbau „Komprojekte“, labai gerai ži-
nojau, kaip elgėsi to meto valdžia, atsakinga už tam tikrų miesto dalių remonto, rekonstrukcijos projektus. 
Tai buvo siaubinga. Senamiestyje ties Baltijos laivų statykla esantys nameliai buvo pasmerkti nugriauti. Da-
lis kvartalo šalia irgi buvo nugriauta. Nors daugelis tam nepritarė, buvo tokių, kurie šiuos veiksmus palaikė. 
Pvz., architektas Petras Lapė manė, kad reikia viską nugriauti ir statyti naują architektūrą. Na ir pastatė – 
„Neptūną“. Tačiau buvo architektų, kurie senąjį miestą gynė: tokie buvo amžiną atilsį architektai Vaidotas 
Guogis, Jonas Puzonas. Jie tiesiog neišeidavo iš Vykdomojo komiteto. Įtikinėdavo vadovus, kad negalima 
drąstiškai elgtis.
Ar galima teigti, kad architektų sprendiniai būdavo tikrinami techninių tarybų?
Taip. Niekada nebuvo galima pasakyti, kad man tiesiog taip „atrodo“ – kaip kad dabar mėgsta sakyti jauni, 
ambicingi architektai. Iš tarybos sulaukdavai įvairių nuomonių: kas gerai ar blogai, į ką reikia atkreipti dėmesį.
Ar vyriausiasis architektas galėdavo spręsti apie projekto architektūros kokybę?
Ne. Jis buvo labiau „administracinis“ asmuo. Galėdavo apskųsti pirmininkui, partijos sekretoriui, kad čia 
ar ten savivaliaujama, netinkamai elgiamasi. Tada „prasikaltėlis“ būtų buvęs sutrintas, sumindžiotas, jo 
pasiūlymas niekada nebūtų patvirtintas. Štai pavyzdys. Dirbdami tuomečiame „Klaipėdos komprojekte“, 
gavome Alfonso Žalio, ėjusio pirmininko pareigas, užduotį rekonstruoti paminklą Pergalės, dabartinėje Lie-
tuvininkų, aikštėje. Rekonstruoti greitai, Pergalės dienos progai. Šis darbas buvo patikėtas man, kaip spar-
čiai dirbančiam. Padariau eskizus. Tada mus sukvietė A. Žalys, susitikime dalyvavo ir visi karo veteranai. Su 
medalių lentomis. Pokalbis vyko rusų kalba. Aš pristačiau darbą. A. Žalys, sėdėdamas patalpos gale, kažką 
užsirašinėjo. Mano projekte buvo numatyta pastatyti obeliską, o ne dėti patranką. Veteranai pasakė: „Pa-
tranka reikalinga, ir ji bus“. Taip veikė cenzūra.
O ką manote apie dabartinę Atgimimo aikštę?
Gerai atsimenu, kada ji buvo užstatyta. Prisimenu, kaip vėliau buvo nugriauta gaisrinė ir kiti pastatai. Aš esu 
prieš dabartinės aikštės užstatymą. Ir štai kodėl. Dabar mes turime vieną aikštę. Ji buvo formuota Gyčio 
Tiškaus, Vytauto Čekanausko. Vienas statė Leniną, kitas projektavo aikštę. Mano nuomone, jos negalima 
mažinti. Mes tada jos daugiau nebeturėsime. Nekalbu apie paminklo galimybę, tai svarstytina. Aikštę, ma-
nau, reikėtų formuoti mažosios architektūros, dangų, apželdinimo sprendimais. Palei Danės krantinę želdi-
niai jau suformuoti. Ką aikštėje statyti? Gal tai vertelgų noras? Siūlymas įrengti kelių šimtų vietų požeminį 
garažą absurdiškas. Juk prie aikštės nėra tinkamo privažiavimo, be to, automobilių srautai paveiktų aplin-
kines gatves. Jei jau susiformavo žaliasis Danės krantinės koridorius, Atgimimo aikštė gali būti pristatoma 
kaip natūralus apendiksas, surenkantis krantine judančius žmones. Dabar, regis, visi šneka, o impotencija 
nežmoniška. Pinigų nėra, bet visi šneka.
O ką manote apie Savivaldybės administracijos įsikūrimo Valstybinio muzikinio teatro pastate idėją?
Manau, visi pernelyg plečiasi. Kažkada užteko vieno dabartinio Savivaldybės pastato. Meras dabar jau iššo-
ko kitur – prašmatniau. Šitaip tiesiog suteikiamos galimybės kurtis aparato „veisyklai“. Kalbant apie buvusių 
kultūros namų pastatą, jis niekada nebuvo geras, daug pretenzijų. Bokštas pastatytas „iš reikalo“, nes, nu-
griovus bažnyčias, Klaipėdai reikėjo vertikalaus akcento. Jis toks ir liko – regis, nežmoniškai suprojektuotas 
ir pastatytas.
O paties pastato vieta? užstatymas atitrauktas nuo abiejų gatvių.
Anksčiau čia stovėjo vokiški pastatai. Kaip pasakojo vietiniai žmonės, netgi nelabai nukentėję nuo karo. 
Užuot juos atstatę, viską nušlavė ir pastatė sovietinę architektūrą dviejų centrinių gatvių sankryžoje. H. 
Manto gatvės parametrai išsiplėtė. Teatro statinys nuo senų laikų yra žaizda.
Taigi Atgimimo aikštė su prieigomis, aplinkiniais kvartalais. Ar galime kokybę gerinti minimaliomis prie-
monėmis, paisydami susiklosčiusios struktūros? Ar veltis į diskusijas apie naujus statinius?
Pirmiausia reikia įvertinti laiką, kaip mes gyvename, kokie mūsų ekonominiai pajėgumai. Juk gyvename 
taip, kad nieko nauja ir kokybiška šiuo metu nepadarysime. Ir nežinia, kiek metų truks tokia padėtis. Ypač 
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kalbant apie šitokio pobūdžio vietas. Kad kažką nuvalytum ir pastatytum naujai, reikia turtingos valstybės 
ir dar reikia žinoti, ką statyti. Jei gyvename iš išmaldos, gaunamos iš Europos Sąjungos, tai ką galime pada-
ryti? Vilniaus stadionas surūdijęs. Viskam reikia lėšų.
O Klaipėdos pilies atstatymo idėja?
Tai sena Sauliaus Manomaičio, Vytauto Šliogerio ir kitų Paminklų konservavimo institute dirbusių architek-
tų idėja. Na, galima pastatyti dekoraciją, kodėl ne? (Juokiasi.) Trakų pilis buvo „atstatyta“. Tačiau jos dar 
buvo tiek, kad reikėjo tik „padėti“. Jai ir padėjo. Kai kas dėl to gavo nuo Nikitos Chruščiovo per galvą, bet pi-
lis išliko. Vėliau dar šį tą patobulino, ir turime viduramžių šedevrą. Klaipėdoje likę pamatai. Aš prieš dekora-
cijas. Lenkai atstatė Varšuvą. Bet tai vyko pokariu, buvo likę brėžinių, dar gyva atmintis, viskas šviežia, šilta. 
Gręždamasis atgal, kaip apibūdintumėte Klaipėdos urbanistinės plėtros tarpsnius iki dabartinio lai-
kotarpio?
Išskyrus naujus kvartalus pietinėje dalyje, vaizdas buvo labai slogus. Ir dabar vystosi slogiai. Kadangi buvo 
priimtas Partijos nutarimas darbo liaudžiai suteikti gyvenamąsias vietas, tai ir štampavo panelinius kiaurus 
namus, su kuriais dabar nebeaišku ką daryti. Štai čia mes padarėme, bet daugiau nieko. Na, išpuvusio dan-
ties vietoje atsiranda vienas kitas pastatėlis – kaip kad namas H. Manto gatvėje. Tačiau neturėtų atsirasti 
tokių „kukurūzų“, kokius siūlė „Vaivos“ kino teatro vietoje. Blogai, kai nauji privatūs pastatai užima sufor-
muotas centrinės miesto dalies erdves. Geriau tada nuvalykime „Vaivą“ ir sukurkime gerą aikštę. Juk yra 
dvi šoninės išklotinės. Sutvarkykime aplinkinius pastatus. Pastatykime skulptūrą Vydūnui. I. Simonaitytės 
kiemelyje meno jau ir taip apstu, o daugiau tinkamų erdvių miesto centre nėra. Juk Vydūnas buvo šio krašto 
žmogus, būtų puiku, jei miestas jį prisimintų.
Ar architektas privalo turėti misiją?
Taip. Kodėl Kauno architektai tarpukariu architektūros mokyklą vedė unikalia kryptimi? Tokia buvo jų misi-
ja. „Pieno centro“, Žemės ūkio banko, bibliotekos pastatų kūrėjai, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Vladi-
miras Dubeneckis ir kiti suformavo savitą mokyklą. Ji buvo vienijama bendros minties. Svarbus ir patriotiš-
kumas – štai Jurgis Algimantas Zaviša, į Nidą atvažiavęs iš Vilniaus, elgėsi kaip misionierius.
Ar dabar Klaipėdoje yra architektų patriotų? nes kol kas garsiausiai skamba vieši naglio puteikio pareiš-
kimai, skatinantys atkreipti dėmesį į architektūros procesus.
Manau, daugelis bijo. Sėdi darbo vietose ir kala pinigus.
Gal Lietuvos architektų sąjungos ekspertų tarybos nuomonė gali šią stoką kompensuoti?
Taip. Štai ir vėl ateiname prie paties taško. Profesionalai turi vienytis ir kalbėti.
Kaip vykdavo architektūriniai konkursai?
Jų nebuvo daug. Buvome vargšai: turėjome silikatinių plytų, prastų raudonų plytų ir tipinių gelžbetoninių 
detalių iš katalogų. Toks pasirinkimas kuriant.
Tačiau ir gelžbetonio architektūroje būta įdomių sprendimų – kad ir architekto ramūno Kraniausko 
darbai.
Jis ir G. Tiškus yra sukūrę įdomesnių darbų. Nestandartiniai sprendimai galėjo būti taikomi tik unikaliems 
pastatams. Unikalumą visą laiką reikėjo atkakliai įrodinėti. Statybininkai jautėsi visagaliai. Nestandartiniai 
sprendimai, didesnės stiklo vitrinos juos baugino. Juodas metalas buvo retenybė.
Kaip manote, ar dabar dažnos sąvokos „žalias miestas“, „sveikas miestas“ yra diktuojamos mados? 
O gal jas lemia reali, gyvenime juntama stoka? Juk tarsi savaime suprantama, kad architektūra turi 
būti sveika, palanki aplinkai.
Manau, kad žalumo, sveikumo, palankumo žmogui ir aplinkai trūksta. Danės baseinas su krantinėmis ir 
Atgimimo aikšte, kurią norima užstatyti, turėtų per visą miestą žaliuoju koridoriumi tęstis iki upės žiočių, o 
ne būti sąvartynu virtusia pakrante. Anksčiau urbanistų grupėje dirbdavo dendrologų. Regis, dabar jie vadi-
nami kraštovaizdžio architektais. Šių specialistų paruošimo lygis Kaune tais laikais buvo labai aukštas. Jiems 
dėstė Algimantas Miškinis, Adolfas Lukošaitis, Jurgis Bučas. O ko vertas juos rengdavęs V. Stauskas!.. Unikali 

asmenybė. Anuomet Kauno politechnikos instituto Architektūros fakultete per metus buvo parengiami tik 
vienas ar du tokie specialistai – išmanantys botaniką ir urbanistiką.
Kokias amato žinias architektas turėtų įgyti aukštojoje mokykloje?
Pirmiausia reikia apsispręsti, kuo studentas nori būti. Jei architektu, reikalingos architektui privalomos žinios, 
jei urbanistu, teks įgyti urbanistikos žinių. Negali išmanyti visko. Siekiant įsigilinti į amatą, reikia laiko. Manau, 
labai svarbi yra projektavimo praktika, kai auditorijose studentus vizituoja dėstytojai, darbo vadovai.
O savišvieta?
Pagrindinis žinių šaltinis mums būdavo architektūros parodos. Lankydavome jas, keliaudavome į Latviją, 
Estiją. Į Vakarus tada juk neišvažiuodavome. 
Kokie jūsų darbai jums pačiam svarbiausi?
Dirbdamas Projektavimo institute esu gavęs Sovietų Sąjungos Ministrų tarybos pirmąją premiją už Klaipė-
dos senamiečio rekonstrukciją – už tai, kad jis nebuvo nugriautas, kad išliko gatvių tinklas. Tai buvo malonus 
įvertinimas. Kas dar? Smagu prisiminti keturių aukštų gyvenamąjį namą priešais „Klaipėdos“ viešbutį Vy-
tauto ir S. Šimkaus gatvių kampe, kuriame veikė „Dujų ūkis“. Įdomu buvo dirbti statant stadioną Sportininkų 
gatvėje, tik medžiagos buvo prastos, greitai nusidėvėjo.
Kokie architektai buvo jums pavyzdys?
Išskirčiau architektus Gediminą Baravyką, Algimantą Mačiulį, V. Stauską, K. Šešelgį.
Kodėl dabar pasirinkote akvarelę?
Tai toks savotiškas būdas apsiraminti.
Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Vaidotas Dapkevičius
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 IŠ ARČIAU: 
 ArCHiTeKTŲ Grupė „KŪnAS“

„KūNO“ SUDĖTIS

Jiedu dirba kartu, bet skiriami atstumo. Marius Morkūnas – Vilniuje, Vitalijus Jankūnas – Klaipėdo-
je. Nuotolis įveikiamas telefonu ir naudojantis „Skype“, bet kaip tik dėl atstumo nepavyksta dažniau 
pareivuoti – o tai, pasak pačių architektų, jiems reiškia išimtinai gyvą sąveiką, duodančią apčiuopia-
mus rezultatus. Architektūros studijos, taikliai pavadintos „Kūnas“, įkūrėjai jau įpratę vikriai naudotis 
„zoom“ funkcija ir keisti mastelį. Bendraujant, kuriant, užsiimant organizacine veikla tai padeda žvelgti 
gaiviai ir neriboti savęs. Aktyvūs architektūrinių ir urbanistinių konkursų dalyviai, su bendraminčių 
komandomis nuskynę laurus Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ architektūrinės kon-
cepcijos, Modernaus meno centro pastato architektūrinės idėjos projekto, Klaipėdos Jūrininkų pros-
pekto kvartalo urbanistinio projekto ir kitų idėjų konkursuose, jie spėjo ne tik patirti pergalės skonį, 
bet ir susidurti su stagnacijos apraiškomis. Nuo nusivylimų kūrėjus saugo įvairios veiklos mozaika, 
kurioje išsitenka ir komerciniai, ir visuomeniniai projektai.

ArCHiTeKTŪrA, KŪrybA, eDuKACiJA

Studijos „Kūnas“ interneto svetainėje rašote, kad jūsų veikla aprėpia plačiai – nuo stambių archi-
tektūrinių projektų iki daiktų dizaino. šis orientyras – tai duoklė permainingai rinkai ar jūsų veiklos 
koncepcijos dalis?

Marius Morkūnas: Esame gana skirtingi. Mane žavi, kad neretai, kurdamas didelį daiktą, turi būti 
itin taupus, o kurdamas mažą – itin kruopštus. Dirbdami stengiamės keisti mastelį ir kelti vienodai 
aukštus kriterijus ir mažiems, ir dideliems objektams. Kurti tik architektūrą, kurios realizacijos laiko-
tarpis yra gana ilgas, ir perleisti interjero dizainą kitiems ne visada malonu. Norisi prisėsti prie mažo, 
kur kas lengviau apčiuopiamo ir greičiau pagaminamo daikto. Šitaip dirbdamas tampi dėmesingas 
smulkmenoms ir išmoksti blaiviai įvertinti visumą. Esame lankęsi architekto Peterio Zumthoro su-
projektuotame SPA centre Šveicarijoje. Viešint ten, tapo aišku, kokią pridėtinę vertę gali kurti archi-
tektūra, kaip svarbu įsijausti į situaciją ir kiek atradimų šitaip galima patirti. Kita vertus, mus domina 
inovatyvūs technologiniai ir techniniai sprendimai. Šiuo metu Vilniuje statomas mūsų suprojektuo-
tas A+, t. y. aukščiausio energijos efektyvumo, klasės namas. Šiame projekte moderni šiuolaikiška 
architektūra neatsiejama nuo techninės infrastruktūros.
O kas jums įkūnija architektūros siaubą?
Vitalijus Jankūnas: Projektuotoju tapęs architektas, nes jis yra pasmerktas. Dabar architektūra daž-
nai tapatinama su projektavimu, urbanistika – su teritorijų planavimu, idėjų konkursas – su mažiau-
sios kainos pasiūlymo loterija. Šitaip sureikšminamas techninės užduoties sprendimas ir apleidžia-
mas pridėtinės vertės kūrimo klausimas.
Ar „Kūnas“ turi savo veiklos strategiją, moto?
Vitalijus: Moto – architektūra, kūryba, edukacija. Strategiją kuria bendravimas – svarbu burti ben-
draminčius. Vilniuje yra nemažas kūrybininkų branduolys. Apsigyvenęs Klaipėdoje, ne iš karto tokį 
atradau, tačiau dabar jaučiuosi savo lėkštėje. Nuo 2009 metų, kai pradėjome dirbti savarankiškai, 
paisome savo orientyro dėl reguliaraus dalyvavimo konkursuose. Pernai padarėme net daugiau 
nei buvome numatę. Ne mažiau smagu keisti kryptį ir prisidėti prie visai kitų sričių bei projektų. 
Sukūrėme ką tik Klaipėdoje įvykusio Baltijos šalių mados festivalio „IKRA Mada“ scenografiją, besi-
baigiantį renginių sezoną padėjome ekonomiškai ir efektingai atnaujinti „Švyturio menų doko“ Ma-
žąją salę. Vienas iš didesnių Klaipėdos miesto reikšmės projektų – būsimoji Klaipėdos Pilies džiazo 
festivalio scena, kurios projektą sukūrėme. Ją miestui dovanos mecenatas verslininkas Ovidijus 
Jankauskas. Šiemet Kruizinių laivų terminalo, kuriame pirmąkart vyko festivalis, sąlygos išbandytos 
su tradicine scena, o kitąmet jau planuojame naujojo objekto įrengimą. Iš medinių konstrukcijų 
sumontuotą naująją sceną įsivaizduojame kaip ir dieną, ir naktį aktyvų daugiafunkcį rekreacinį 
objektą. Vasarą jame vyks koncertai ir kitokie renginiai, šaltuoju metu laiku jis galės tarnauti kaip 
parodų erdvė. Patys išmėginę „Leonardo Da Vinci“ specialistų mobilumo programos pranašumus, 
pernai pradėjome veikti kaip priimančioji organizacija – mūsų biure Klaipėdoje pusmetį stažavosi 
architektė iš Italijos, rudenį sulauksime dar dviejų stažuotojų. Bendravimas su kolegomis iš kitų ša-
lių atveria duris į platesnį požiūrį, suteikia atvirumo kitokiai tradicijai, vadinasi, ir naujoms veiklos 
galimybėms. 

LOVOJe Su „rObOTrOn“

buvote kurso draugai. Suvedė bendri įsitikinimai ar jie išsigrynino jau pradėjus bendradarbiauti?
Vitalijus: Marius, prieš tai Kauno aukštesniojoje menų mokykloje trejus metus tobulinęs štrichą, 
buvo žymiai toliau nukeliavęs kūrybos keliu. Man lemiamos buvo studijos Vokietijoje pagal mainų 
programą. Tenykštis universitetas bus pakreipęs mano mąstymą teisinga kryptimi. Grįžęs į Vilnių, 
su Mariumi lengvai radau bendrą kalbą. Kartu sumanėme ir rengėme architektūros seminarų ci-
klą „Laiptai“ Šiuolaikinio meno centre. Studija „Kūnas“ faktiškai įsikūrė bendrabutyje. Kambaryje 
turėjau dviejų aukštų lovą, pirmajame buvo įkurdinta „Robotron“ braižymo lenta. Čia pakaitomis 
braižydavome ir miegodavome. (Juokiasi.)
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Marius: Po pirmo bendro konkurso buvome nusprendę, kad realizacijos mums neįdomios, traukia kon-
ceptualūs darbai, sulaukiantys daugiau įvairialypės grįžtamosios reakcijos nei kasdieniai projektai. Daly-
vaujant individualaus namo architektūros konkursuose, gimė Sraigės namo, kurio dydis gali prisitaikyti 
prie šeimininko pageidavimų, Kurmio namo, pakasto po žeme urbanistiškai baisioje aplinkoje, koncepci-
ja, Inkognito namas, kurio visa viršutinė juodo stiklo dalis priminė inkognito žymėjimą spaudoje – juodą 
brūkšnį akių lygyje.
Kiek rimtai vertinote šią veiklą?
Vitalijus: Išsikeldavome aktualią problemą ir į ją atsakydavome kūriniu. Maždaug nuo 2003 metų nutarė-
me apie 60 proc. darbo laiko skirti intelektualiajam ugdymuisi, grynajai kūrybai. Kita vertus, suvokėme, 
jog tam, kad išgyventume, turime tapti samdomais darbuotojais. Euforiją patyrėme, kai 2004 metais 
laimėjome Vilniaus Šnipiškių rajono urbanistinį konkursą. 
Marius: Konkurse dalyvauti pasišovė biuro, kuriame tuomet dirbau, vieno kabineto darbuotojai. Pasi-
kvietėme Vitalijų. Buvo „didelis reivas“ – neskyrėme, kur mokslai, kur konkursas, kur diena, kur naktis, 
kada dirbi ir kada ne. Galiausiai išėjo įdomus darbas. Ir toliau dirbome skirtinguose biuruose semdamiesi 
praktinių žinių, tačiau sutarėme per metus sudalyvauti 1–3 konkursuose.

piešTi TuriMe MeS

Įkvepianti konceptualių modelių kūrimo patirtis gali netekti žavesio susidūrus su biurokratiniais keblu-
mais siekiant žemiškos projekto realizacijos.
Marius: Motyvacija išlieka, nes konkurse atskleidi, kiek esi brandus kaip architektas. Žinoma, nugalėtojo 
laurai – gražioji medalio pusė. Blankioji – įgyvendinimo aparatas, kuris yra neveikiantis arba sugedęs ir 
neužtikrina projektų tęstinumo. Bet tai jau nebe architekto, o sistemos bėda. Manau, ši pusė parodo, 
kokia netvarka mus supa. Ir, spėju, ateis laikas, kai sutvarkysime ją pagal savo patirtį arba ji susitvarkys 
savaime, nes kitos išeities paprasčiausiai nebus. Tačiau, nieko nedarydami, taip ir liksime neperpratę 
susidariusių situacijų, o nebandydami niekada negalėsime kalbėti.
Vitalijus: Praėjo lygiai metai nuo „Agilos“ konkurso. Projektas nejuda. Tačiau per šį laiką įgijome didžiulę 
patirtį – bendraudami su Valstybės saugomų teritorijų tarnyba, UNESCO komisija, viešindami problemas. 
Stiprybės teikia viltis, kad padėtį galima pakeisti. Bet kuriuo atveju kurdami nemąstome apie kliūtis ir 
trikdžius. Mes tiesiog siekiame padaryti gerai. Tačiau patirtis rodo, kad Lietuvoje neužtikrinamas archi-
tektūrinių konkursų tęstinumas, stokojame paprasčiausios pagarbos kito darbui.
Marius: Kartais architektūrai nepalankios situacijos suvienija gildijos atstovus, sužadina aktyvias architek-
tų praktikų, teoretikų, mokslininkų diskusijas. Iš vyresniosios kartos kolegų tenka išgirsti karčių apibendri-
nimų, kad dabartinė padėtis, neleidžianti skleistis naujoms idėjoms, yra jų pačių neveiksnumo padarinys. 
Labai norėtume, kad mums netektų šitaip liūdnai aptarti savo aktyviausios veiklos dešimtmečių.
Ką dažniau tenka daryti: klausytis ar įtikinėti?
Vitalijus: Diskutuoti.
Marius: Ir argumentuoti. Kai potencialus užsakovas atsineša piešinį, dažniausiai iš karto pasakome, 
kad mums nepakeliui – šitame darbe piešti turime mes. 
Vitalijus: Tačiau labai smagu, kai žmogus ateina turėdamas viziją ir jausdamas pagarbą. Bendraujant 
ir gryninant idėjas, kartais pamatome, kad užsakovas nebėra tikras dėl savo nuomonės, jis irgi ieško, 
mokosi. Šis darbas man reiškia ugdyti save ir kitą. Šiame kontekste tikrąją prasmę įgyja „individualio-
sios architektūros“ sąvoka – kai žmogus rodo savo būsimo namo maketą ar vizualiaciją draugams ir 
džiaugiasi, kad jis yra vienas iš projekto kūrėjų.

Kalbino Valerija Lebedeva



88 89

IV  į vyk ia i

 TArpTAuTiniS KALiGrAFiJOS ir rAšTO MenO 
 prOJeKTAS „KALiGrAFiJA KLAipėDAi“

Organizatorius menininkų grupė „Žuvies akis“
Kuratoriai Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, Mindaugas Petrulis, Goda Giedraitytė 
Parodos rėmėjai Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas, Klaipėdos miesto savivaldybė
Projekto mecenatas AB „Klaipėdos laivų remonto“ dukterinė įmonė UAB „Klaipėdos pilies uostas“
Parodos partneriai Lietuvos dailės muziejaus P. Domšaičio galerija, Klaipėdos universiteto 
 leidykla, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualiojo dizaino katedra, 
 Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras

Klaipėda dažnai vadinama Lietuvos kaligrafijos sostine. Prie šio vardo įtvirtinimo prisidėjo garsus 
kaligrafijos meistras prof. Algis Kliševičius (1950–2008). Jo dėka per pastaruosius du dešimtmečius 
uostamiestyje susibūrė stipri menininkų kaligrafų grupė, tęsianti Antano Kučo, Alberto Gursko ir kitų 
Lietuvos kaligrafijos meistrų suformuotas tradicijas. 
 Klaipėdoje inicijuotos ir vyko keturios Lietuvos šrifto ir kaligrafijos parodos „Rašto menas“ 
(1992, 1999, 2004, 2009), nuolat rengiami įvairūs kaligrafijos projektai. Nuo 2006 metų Klaipėdoje lei-
džiamas vienintelis Lietuvoje tęstinis leidinys „Kaligrafijos sąsiuviniai“, kuris populiarina ir propaguoja 
kaligrafijos meną tarp profesionalų ir mėgėjų. 
 Siekdami puoselėti rašto meno unikalumą bei svarbą ir prisidėti prie 2012 metais vykusio Klai-
pėdos miesto 760 metų jubiliejaus minėjimo, projekto kuratoriai – menotyrininkė Goda Giedraitytė, 
grafikai kaligrafai Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė ir Mindaugas Petrulis – inicijavo tęstinį tarptautinį ka-
ligrafijos ir rašto meno projektą „Kaligrafija Klaipėdai“.
 Projekto idėja – pristatyti Klaipėdos miestui svarbius elementus, t. y. uostamiestį simbolizuo-
jančias bures ir rašto meną, tarptautiniame projekte „Kaligrafija Klaipėdai“ gimė dar 2010 metais ir 
buvo įgyvendinta keliais etapais. Pirmiausia 2011 metais buvo surengtas tarptautinis kaligrafijos ir 
rašto darbų konkursas, kurio rezultatai 2012 metų pradžioje pristatyti parodoje „Kaligrafija ant burių“. 
Paroda tų metų sausį surengta LDM P. Domšaičio galerijoje, Klaipėdoje, balandį – Šiaulių universiteto 
Dailės galerijoje. Parodą lydėjo edukacinė programa, skirta vaikams ir suaugusiesiems, norintiems su-
sipažinti su rašto meno estetika, patiems išbandyti įvairiabriaunes kaligrafijos galimybes. 
 Parodoje dalyvavo 40 menininkų iš 9 pasaulio šalių: Baltarusijos, Izraelio, Italijos, Japonijos, 
Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Vokietijos ir Lietuvos. Iš jų vertinimo komisija atrinko 12 įdomiausių ir 
labiausiai Klaipėdos dvasią atspindinčių kaligrafijos kūrinių, kurie antrajame projekto etape adaptuoti 
ir išspausti ant trikampes bures (aukštis – 5 m, plotis – 2,5 m) imituojančių tentų, įtvirtintų metalo 
konstrukcijose. 
 Kaligrafijos darbų autoriai: Anastasia Kulazhenko (Baltarusija–Lietuva), Massimo Polello (Itali-
ja), Leo Ray (Izraelis), Jean Larcher (Prancūzija), Katharina Pieper (Vokietija) ir Lietuvos kūrėjų plejada: 
prof. Alberta Gurskas, Ilja Klemencovas, Romanas Klemencovas, Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, Agnė 
Pivoriūnaitė, Donata Porvaneckaitė.
 12 kaligrafijos kūriniais dekoruotų burių centrinėje miesto arterijoje – Danės upės ruože tarp 
Biržos ir Pilies tiltų – plevėsavo 2012 metų rugpjūčio–spalio mėnesiais. Erdviniu-instaliaciniu aspektu 
projektas yra unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Svarbu ir tai, kad kūriniai išėjo į neįprastą vie-
šąją miesto erdvę – taip, toldami nuo įprastų parodų salių, jie priartėjo prie žiūrovo. Kaligrafijos meno 
puoselėjimas šiuolaikinėje visuomenėje turi ir edukacinį aspektą: atskleisdami neribotas kaligrafijos 
žanro galimybes ir autorių stilistines manieras – nuo klasikinės iki rytietiškos, nuo abstrakčios iki eks-
presyvios, rašto meno kūrėjai tarsi primena: kol gyva kalba ir raštas, gyva ir tauta.
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 KLAipėDOS KuLTŪrOS MAGiSTrAS 
 pripAŽinTAS pASAuLinėJe pArODOJe

Už kūrybinę veiklą 2009 metais Klaipėdos Kultūros magistro titulu pagerbtas dailininkas Anatolijus Kle-
mencovas šiemet iš Italijoje vykusio prestižinio dizainerių konkurso grįžo pagerbtas medaliu. Džiugu, 
kad klaipėdietis menininkas, uostamiesčio gyventojams labiausiai žinomas kaip ilgametis Jūros šventės 
dailininkas, tarptautinio pripažinimo sulaukė būtent už šią savo veiklą.
 Kaip įvairiapusė asmenybė garsėjantis A. Klemencovas 2013 metų vasarį Milane vykstančiam 
tarptautiniam konkursui „A‘Desing Award & Competition“ pasiūlė 2012 metų Klaipėdos Jūros šventei 
sukurtą vizualinį stilių „Būk sveikas, gerųjų vėjų mieste“. Nors šiame konkurse dalyvavo menininkai iš viso 
pasaulio, grafinio dizaino ir reklamos kategorijoje Klaipėdos miesto dailininkas, šįkart dirbęs su sūnumis 
Ilja ir Romanu (trijulė prisistatė kaip „Klemencov group“), pelnė sidabro medalį. Šis medalis menininkams 
dovanoja ne tik pergalės skonį, bet ir tarptautinį žinomumą, nes laureatų darbai keliauja po įvairose pa-
saulio šalyse rengiamas parodas.
 Jau penkiolika metų vyriausiuoju Jūros šventės dailininku dirbantis A. Klemencovas išsiskiria savi-
tu stiliumi ir netikėtomis idėjomis. 2012 metais Klaipėdos miestui, švenčiančiam savo 760 metų jubiliejų, 
jis pasiūlė peržvelgti savo istoriją, senuosius ir šiandienius simbolius. Provokuodamas ir kviesdamas drą-
siai vertinti praeitį ir dabartį, jis Klaipėdą papuošė ryškiomis spalvomis ir skambančiais kupolais, o kaip 
išskirtinį šventės akcentą pristatė fantasmagorinę pseudofreską. Šitaip neįprastai pavadintas kūrinys (18 
metrų ilgio ir 3 metrų aukščio fotomontažas) buvo įkurdintas Parodų rūmų kieme, o jame galėjai atpažinti 
daugybę žinomų Klaipėdos miesto veikėjų: jūrininkų, aktorių, politikų.
 Iš viso konkursui paraiškas buvo pateikę 4,5 tūkst. dalyvių iš visų žemynų. Tik dalis jų buvo atrink-
ta ir pakviesta dalyvauti konkurse. Ir tik geriausieji, įverinti už darbų inovatyvumą, originalumą, patrau-
klumą, idėjos raišką, naudotas inžinerines technologijas, estetinį vaizdą, buvo apdovanoti. Nors tarptau-
tiniai konkursai bei projektai A. Klemencovui nėra naujiena, šįkart su juo ir jo komanda džiaugiasi visas 
miestas: juk galima sakyti, kad įvertinimas yra įkvėptas Klaipėdos!
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 KLAipėDOS ArCHiTeKTŪrA. 
 2012 MeTŲ ĮVyKiŲ KrOniKA

pAViLiJOnAS. Architektai Mantas Daukšys ir Vaidotas Dapkevičius pristatė Urbanistikos ir architek-
tūros centro paviljono idėją. Visuomenei atviros erdvės, informuojančios apie mieste vykstančius ar-
chitektūros, planavimo, urbanistikos procesus idėjos autoriai pasidalijo mintimis Lietuvos architektų 
sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos surengtame Architektų klubo renginyje. Su galimybe atei-
tyje turėti tokį informacinį centrą idėjos autoriai supažindino ir miesto merą, Klaipėdos ekonominės 
plėtros agentūrą.

SAnKryŽOS MieSTO VArTAMS. Trys planuojamos rekonstruoti Baltijos prospekto sankryžos buvo 
įtrauktos į valstybei svarbių ekonominių objektų sąrašą. Projektuotojai UAB Tiltų ekspertų centras san-
kryžų rekonstrukcijų projektus pristatė Klaipėdos pramonininkų asociacijos atstovams. Baltijos prospek-
to ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcijos metu planuojama įvykdyti du etapus. Pirmojo metu keti-
nama įrengti vieno lygio sankryžą, antrojo – požeminį transporto tunelį. Pasak vicemero Artūro Šulco, jei 
vyriausybė tęsės pažadus ir įtrauks sankryžas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos projektų finansavimo 
programą, sankryžas tektų rekonstruoti būtent iki 2020 metų.

benDrADArbiAViMAS. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos (LASKAO) ir Klai-
pėdos miesto savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Miesto ir krašto architektų 
bendruomenę vienijanti organizacija glaudesnio bendradarbiavimo su uostamiesčio Savivaldybės admi-
nistracija siekė ne vienus metus. LASKAO lyderių teigimu, toks jėgų suvienijimas leis efektyviau siekti 
bendro tikslo – geresnės miesto planavimo ir architektūros kokybės. Sutartyje numatyti abiejų pusių įsi-
pareigojimai rengiant platesnes bendruomenės diskusijas apie svarbius miestui projektus, konsultuojant 
miesto vadovus, informuojant visuomenę, tęsiant Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos darbą. 
Sutartyje taip pat numatyta kasmet rengti LASKAO ir Savivaldybės administracijos specialistų susitiki-
mus aktualioms miesto plėtros temoms bei bendradarbiavimo rezultatams aptarti.

ViZiTAS. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos kvietimu uostamiestyje lankę-
si trys Jungtinės Karalystės Birmingamo krašto planavimo specialistai Christina Mannering, Richardas 
Hammersley ir Michaelas Vout noriai dalijosi patirtimi, kaip kurti darnią, bendruomenės lūkesčius ten-
kinančią aplinką. Susitikimuose su Klaipėdos universiteto studentais, miesto Savivaldybės planavimo 
specialistais ir architektų bendruomenės nariais nuskambėjo ir nauja „žaliosios infrastruktūros“ sąvoka.

KŪrybinė pArTnerySTė. Klaipėdoje surengtos kūrybinės dirbtuvės „Būsimojo „Kultūros fabriko“ inter-
jero kūrybiniai sprendimai: kryptys ir variantai“, kuriose dalyvavo Klaipėdos krašto dizaineriai, meninin-
kai ir interjero projektuotojai. Šis renginys – neseniai įkurtos Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų aso-
ciacijos (IKRA) rengiamo kūrybinių industrijų kasmetinio festivalio „IKRA savaitė“ dalis. Festivalio metu 
klaipėdiečiai buvo kviečiami į ekskursijas po miesto aukštybinius pastatus dalyvaujant jų autoriams, atvi-
rų durų dienos proga galėjo aplankyti kelias Klaipėdos architektūros dirbtuves.

MuZiKiniAM TeATrui. Prieš metus įvykusio konkurso atgarsis – Klaipėdos miesto savivaldybė valsty-
binio muzikinio teatro statybos galimybėms detalizuoti nusprendė rengti dviejų teritorijų detaliuosius 
planus. Viena jų – „Laivitės“ teritorija, kurią kaip tinkamiausią naujam Klaipėdos muzikinio teatro pas-
tatui statyti išrinko prieš metus uostamiestyje surengto architektūrinio-urbanistinio konkurso komisija. 
Taip pat nuspręsta, kad tuo pat metu bus pradėta dabartinio Muzikinio teatro sklypo (Danės g. 19) ir jo 

aplinkos detaliojo planavimo procedūra, siekiant gauti išsamius atsakymus apie galimybes rekonstruoti 
ir išplėsti esamą teatro pastatą.

KeLiAuJAnTi pArODA. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos patalpose pri-
statyta tarptautinės parodos „8x8. Miesto gyvenimo ateitis“ ekspozicija. Pirmąkart šie darbai buvo 
parodyti 2011 metais Danijoje, Luizijanos (Lousiana) šiuolaikinio meno muziejuje, kaip didesnės par-
odos dalis. Šiuolaikiniam būstui skirtoje ekspozicijoje pristatyti aštuoni namo „8“ variantai, pritaikyti 
aštuoniems Baltijos regiono miestams pagal danų architektų grupės „BIG“ pasiūlytą gyvenamojo kom-
plekso sampratą.
 Kopenhagos priemiestyje 2009 metais pastatytą namą „8“ pamėgo visi: ir projektuotojai, ir 
kritikai, ir miestiečiai. Pasitelkęs architektus ir leidėją Bartą Goldhoorną, žurnalas „Project Baltia“ pa-
kvietė septynių Baltijos šalių architektus įkurdinti namą „8“ savo šalies miesto terpėje, kartu pasiūlant 
fasado dizainą. Pagrindinis projekto tikslas – ištirti, ar įmanoma atkurti statinį kitoje vietoje, išsaugant 
komplekso struktūroje glūdinčius aukštų standartų pranašumus.
 Parodoje dalyvavo: „BIG“ (Kopenhaga), „ALA“ (Helsinkis), „Villem Tomiste + Stuudio Tallinn“ 
(Talinas), „Studio 44“ (Peterburgas), „MADE“ (Ryga), „Wingårdhs“ (Gotenburgas), „Andrė Baldi“ (Klai-
pėda), „Mackow“ (Vroclavas). Paroda sukėlė susidomėjimą Estijoje ir Latvijoje ir keliauja po visas ats-
tovaujamas šalis.

STipenDiJA. Minėdama Tarptautinę architektų dieną, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities 
organizacija (LASKAO) išrinko ir paskelbė metinės LASKAO ir „Ergolain“ stipendijos architektūros specia-
lybės studentams konkurso nugalėtojus. Jais tapo Kauno technologijos universiteto studentai trečiakur-
siai Darius Kamarūnas ir Jolanta Barkauskaitė, pristatę projektą „Meno ir pramogų sala“.
 Prieš metus skelbto konkurso tema – „Miestas ir upė“. Stipendijos steigėjai – LASKAO ir kompani-
ja „Ergolain“ – sulaukė keturių į stipendiją pretenduojančių būsimųjų architektų darbų. Visi autoriai kaip 
kūrybos erdvę pasirinko AB „Klaipėdos energija“ teritoriją prie Danės upės. Du pretendentai šioje vietoje 
nagrinėjo socialinio objekto – pradinės mokyklos statybos – idėją. Kitų dviejų projektų autoriai šiai teri-
torijai pasiūlė kultūrinę-rekreacinę paskirtį ir joje „įkurdino“ kultūros centrą, meno galerijas, viešbučius, 
pramogų objektus.

MeLnrAGei. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija organizavo projekto konkursą teritorijų pla-
navimo dokumento rengėjui parinkti. Pasirinkta teritorija nuo Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių 
karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje, iki Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, Klaipėdoje. Geriausia pripažintos erdvinės koncepcijos pagrin-
du bus rengiamas detalusis planas, organizuojamas pirkimas. Konkursiniai darbai buvo aptarti Lietuvos 
architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryboje.

pirMOJi. Bendrovės „Expo Vakarai“ surengta interjero ir dizaino idėjų paroda „Inter Deco 2012“ – pir-
mas tokio pobūdžio renginys Klaipėdoje. Paroda lankytojus pakvietė į tikrą namų vidaus interjero ir dizai-
no idėjų fiestą, kurioje savo darbus pristatė jauni ir jau pripažinimą pelnę dizaineriai, kūrybiniai kolekty-
vai, namų įrangos ir baldų gamintojai.

eKSKurSiJA. Beveik du mėnesius trunkantis ekskursijų ciklas po aštuonis Lietuvos miestus prasidėjo Klai-
pėdoje vienuolika objektų apimančia ekskursija. Viešosios įstaigos „Architektūros fondas“ organizuojama 
programa „modernizmas.lt“ siekia sukurti XX a. Lietuvos architektūros duomenų bazę, kuri būtų naudinga 
architektams ir istorikams. Vienas iš tikslų – supažindinti ir visuomenę su neseno laikotarpio palikimu.
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 Be Lietuvos jūrų muziejaus, ekskursijos dalyviai aplankė Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, Bui-
ties rūmus, P. Domšaičio galeriją, stomatologijos polikliniką Pievų Tako gatvėje, Laivininkystės rūmus, 
geležinkelio stotį, buvusios Klaipėdos 2-osios gelžbetonio konstrukcijų gamyklos administracijos pastatą, 
laidojimo namus Joniškės gatvėje, 3-iojo gyvenamojo rajono prekybos centrą „Aitvaras“, kavinę „Bildu-
kas“, „Vaidilą“, viešbutį „Klaipėda“. Ekskursijų dalyvius ganė viena iš idėjos sumanytojų Julija Jurevičienė 
ir architektas Stasys Prikockis.

AKVAreLė. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos patalpose atidaryta archi-
tekto Zigmo Bernardo Rutkausko akvarelių paroda „Aqua retro“. Architektas Z. B. Rutkauskas akvarele 
pradėjo domėtis dar studijų Kauno politechnikos institute laikais (1958–1964). Paskatintas dėstytojų dai-
lininkų Jono Vaičio, Antano Žmuidzinavičiaus, Alfonso Janulio, pradėjęs domėtis to meto akvarelistų Al-
fonso Keturkos, Igno Budrio ir kitų darbais, architektas kaprizingos akvarelės meno technikos nepalieka 
ligi šiol. Menką dalį, daugiausia seniau atliktus darbus, autorius rodė šioje parodoje.

nACiOnALinė preMiJA. Visoje šalyje architektai šiemet džiaugėsi neeiliniu įvykiu – Kauno architektui 
Eugenijui Miliūnui buvo paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Šio garbingo apdovanojimo ar-
chitektai nebuvo gavę nuo 2006 metų, kai juo buvo apdovanoti du su architektūros mūza glaudžiai susiję 
laureatai: architektūros istorikė Nijolė Lukšionytė ir architektas Saulius Juškys.

MeTiniS ApTAriMAS. Lietuvos architetų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos (LASKAO) valdyba 
ir uostamiesčio Savivaldybės administracijos vadovai bei specialistai aptarė pasirašytos bendradarbiavi-
mo sutarties įgyvendinimo eigą ir su ja susijusias problemas, tarėsi, kaip efektyviau siekti bendro tikslo – 
urbanistinio planavimo kokybės. Ši siekiamybė yra oficialiai patvirtinta esamos Klaipėdos miesto tarybos 
politinėje programoje. Šio tikslo savo veikla Klaipėdos mieste bei regione yra užsibrėžusi siekti ir LASKAO. 
Architektų nuomone, viešam ekspertų svarstymui turėtų būti teikiami visi valstybės ir Europos Sąjun-
gos lėšomis rengiami teritorijų planavimo dokumentai (koncepcijos) bei projektuojami nauji visuomeni-
niai statiniai (projektiniai siūlymai), privačiomis ar valstybės lėšomis rengiamos centrinės miesto dalies 
koncepcijos, privačiomis ar valstybės lėšomis statomų ar rekonstruojamų pastatų projektai (projektiniai 
siūlymai). Per pirmųjų bendradarbiavimo metų aptarimą nutarta burti darbo grupę minėtų probleminių 
klausimų sprendimų paieškai.

KLubAS. Trečius metus veiklą tęsiantis Architektų klubas vienuolikoje savo organizuotų renginių prista-
tė galutinius „Leonardo da Vinci“ stažuočių projekto rezultatus, Latvijos Nacionalinio meno muziejaus 
Rygoje konkurso nugalėtojus „Processoffice“ iš Lietuvos ir jų projektą. Taip pat pristatytas projektas 
„Sveikas miestas – Klaipėda“, o kompanija „Ergolain“ pakvietė į lektorės architektės Andrės Baldišiūtės 
paskaitą „Pavogta erdvė“.

inSTiTuTAS. Vilnaius dailės akademijos (VDA) senato nutarimu įsteigtas Urbanistikos, architektūros ir 
dizaino institutas. Klaipėdoje reziduosiančio Instituto veiklos planuose – architektams urbanistams skir-
tos studijų programos sukūrimas, mokslinė, metodinė ir praktinė veikla. Taip pat nutarta vietoj iki šiol 
veikusios VDA Klaipėdos vizualiojo dizaino katedros įkurti VDA Klaipėdos fakultetą, siūlysiantį keturias 
naujas studijų programas.
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