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   Vietoj įžangos 

Jau vienuoliktą kartą kasmetiniu leidiniu Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities orga-
nizacija kartu su miesto Savivaldybe tęsia Klaipėdos miesto architektūros apžvalgą. Vienuoliktieji 
metai – tai naujo dešimtmečio pradžia. Ją pažymi ir šiemet pasirašyta tarpusavio bendradarbiavi-
mo sutartis. Kartu sutarėme siekti subalansuotos architektūrinės bei urbanistinės aplinkos mieste, 
supažindinti visuomenę su urbanistinės plėtros projektais, jų įgyvendinimo priemonėmis ir rezul-
tatais. Užsibrėžėme profesionaliai vertinti tos plėtros padarinius, architektūrinės ir urbanistinės 
aplinkos kokybę, bendradarbiauti rengiant miestui svarbias urbanistinės plėtros koncepcijas ir 
nustatant prioritetus bei priemones joms įgyvendinti. Vienas pagrindinių sutarties tikslų – į veiklą 
įtraukti jaunus architektus, studentus ir kitų miestų architektūros specialistus. 
 Tikslas iškeltas. Na o šis leidinys, mūsų manymu, gali tapti viena svarbiausių priemonių jam 
pasiekti. Logiška, kad, įsivardijus bendrus prioritetus, atnaujinus bendradarbiavimo formas, norė-
josi atnaujinti ir vienintelį kasmetinį miesto architektūros almanachą. Galime didžiuotis – tokį jį ir 
regite: naujos formos, naujo turinio. Siekdami kanonu tapusios subalansuotos urbanistinės aplin-
kos, privalome rasti balansą ir savo profesinėje veikloje. Architektai praktikai, administruojamąjį, 
akademinį, visuomeninį darbą dirbantys architektai kol kas neveikia išvien. Didesnę nei norėtųsi 
atskirtį galima įžvelgti ir tarp skirtingų kartų, architektūros projektavimo mokyklų atstovų. Atsivė-
rus rinkai, susidarius galimybėms siekti mokslo bei praktikos svetur, atskirtis dar akivaizdesnė. Ži-
noma, skirtumai reikalingi, bet jie privalo motyvuoti kurti geresnę aplinką. Architektūra skirtingais 
požiūriais – galbūt toks diskursas taps vienijančiu elementu? 
 Leidinio struktūrą papildėme tikėdami, kad architektūra mieste – tai ne tik parengti pla-
navimo dokumentai, techniniai projektai, iškilę statiniai, bet ir tai, kas nutinka anksčiau. Aarono 
Bestky kuruotos 2008 m. Venecijos architektūros bienalės tema tai jau įvardijo – „Architektūra 
anapus pastato“ (Architecture Beyond Building).
 Iniciatyva mąstyti ir siekti geresnės aplinkos, sugebėjimas suvokti ją ir joje susitarti. Tiki-
mės, kad visa tai šiame ir būsimuose leidiniuose įtaigiai iliustruos architektų ir kitų specialistų teks-
tai skyriuje „žvilgsniai“. Sėkmingiausi Lietuvos architektūros mokyklų studentų siūlymai ir Klai-
pėdai skirtos kūrybinių dirbtuvių vizijos papildys profesionalų veiklos rezultatus skyriuje „darbai“. 
Skyriuje „patirtys“ stebins Klaipėdos architektų projektai, parengti dalyvaujant respublikiniuose 
ir tarptautiniuose konkursuose. Džiaugiamės, kad tokio Klaipėdos architektūros „eksporto“ dau-
gėja. Rubrika „Kolegos“ žada sukaupti miesto architektų minčių archyvą. Šįkart kolegė Mantė 
Černiūtė-Amšiejienė kalbina pernai kūrybinį dvidešimtmetį atšventusią architektų komandą 
„A405“. Pabaigoje „įvykiai“ pateiks svarbiausius 2011 m. faktus miesto architektūros tema ir jų 
suvestinę. Viską įvertinus, matyti, kad architektūros kalvė veikia. Telieka tai užfiksuoti.
 Nuoširdžiai dėkojame visiems tiems, kurie iki šiol dirbo leidžiant šį leidinį. Ir visiems, kurie 
prisidėjo prie vienuoliktojo jo numerio.

Vaidotas Dapkevičius
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 tomas s. Butkus
 Klaipėda pasauliniaMe Miestų tinKle:   
 regiMyBės, galiMyBės

Apie pasaulinį miestų tinklą geografai, miestų sociologai ir urbanistai pradėjo kalbė-
ti daugiau nei prieš trisdešimt metų1. Pasaulinio miestų tinklo teorijai pagrindą davė 
tinklaveikos teorija, atkreipusi dėmesį į akivaizdžiai išaugusią politinę ir ekonominę 
miestų galią2. Ši galia buvo siejama su žinių ekonomika, naujais erdvės gamybos mode-
liais ir juos palaikančiomis postfordistinėmis kapitalo judėjimo trajektorijomis. Išaugęs 
miestų potencialas ir silpnėjanti valstybės įtaka urbanizacijos procesams greitai pajus-
ta ir Lietuvoje. Pirmieji teoriniai darbai miestų tinklo tema parašyti prieš dešimtį metų, 
svarstant Vilniaus–Kauno dvimiesčio ir kitų Lietuvos miestų įsitraukimo į miestų tinklus 
perspektyvas3.

hanzos sąjunga ir kiti pirmieji miestų tinklai

Žvelgiant istoriškai, ekonominės miestų sąjungos siekia XIII amžių. Jos yra sietinos su 
prekybos keliais. Vienas iš pirmųjų tokių tinklų – Hanzos sąjunga, jungusi Londoną, 
Briugę, Kelną, Hamburgą, Liubeką, Dancigą (Gdanską), Visbį, Rygą ir Novgorodą. Prie 
šios sąjungos XV a. prisijungė Kaunas. Panašios sąjungos kūrėsi ir kituose Europos re-
gionuose. Jas galima laikyti pirmąja urbanistinės civilizacijos pakopa, suteikusia stiprų 
impulsą plėtotis šiuolaikinei pinigų kultūrai, taip pat reikšmingai prisidėjusia prie nau-
jų socialinių darinių (amatininkų gildijų, universitetų bendruomenės) radimosi. Nors 
apie tuomečius Lietuvos miestus ir juolab miestų sąjungas žinių mažoka, Klaipėdą, 
Kryžiuočių ordino kariniais tikslais įkurtą Karaliaučiaus–Rygos forposte, galima laikyti 
pirmuoju Lietuvos tinklinio miesto-pilies pavyzdžiu4. Tačiau uostamiesčio urbanistinis 
programinis kodas remiasi ne tik vartų į rytines Baltijos regiono teritorijas simbolika 
(šiandien ši reikšmė nunykusi), bet ir sisteminiu Klaipėdos gebėjimu būti įtrauktai (įsi-
traukusiai) į pasaulinius bei regioninius miestų tinklus. Šią miesto ypatybę patvirtina 
Klaipėdos (Memelio) ir Manheimo Vokietijoje globos sutartis, pasirašyta po Pirmojo 
pasaulinio karo5.

antroji tinklų banga ir „seseriškieji miestai“

Antrąja miestų tinklų banga galima laikyti vakarietiškas miestų administravimo ini-
ciatyvas, kilusias laisvinantis iš pokarinio Europos sąstingio. Jas paspartino ir kapita-
listinio, ir komunistinio bloko šalyse po Antrojo pasaulinio karo prasidėjusi intensyvi 
miestų struktūrų modernizacija. Šią modernizaciją skatino ne tik Šaltasis karas. Įvai-
rių Europos ekonominių tarpmiestinių paramos ir bendradarbiavimo programų indėlis 

į socialinius pokarinės visuomenės procesus taip pat buvo reikšmingas. Ryškiausi to-
kių iniciatyvų pavyzdžiai: Europos bendruomenių taryba (1951 m.), Pasaulinė miestų 
partnerių organizacija (1957 m.), sovietinė Broliškųjų miestų asociacija (1964 m.). Svar-
biausias to laiko miestų tinklo uždavinys – keitimasis informacija ir technologijomis, 
susijusiomis su nišinėmis ekonomikos sritimis, bendradarbiavimas miesto planavimo 
ir administravimo, kultūrinių projektų srityse. Sovietinių broliškų miestų tinklai atliko ir 
ideologinį vaidmenį. Nors terminas „seseriškieji miestai“ šiame kontekste skamba tru-
putį ironiškai, ši anglosaksiškos kilmės miestų tinklų koncepcija laikytina šiuolaikinės 
urbanistinės tinklaveikos pirmtake. Ji pradėjo kvartalų sanacijos, miestų regeneracijos, 
kultūros paveldo inventorizavimo darbus. Etaloniniu „seseriškųjų miestų“ tinklaveikos 
pavyzdžiu galėtų būti Anglijos Koventris ir Vokietijos Drezdenas. Šie miestai per Antrąjį 
pasaulinį karą smarkiai nukentėjo nuo aviacijos antskrydžių: didžioji jų dalis buvo su-
griauta, sunaikinti  pagrindiniai kulto pastatai. Panašus likimas ištiko ir Klaipėdos mies-
tą bei jo senamiestį6.

Šiuolaikiniai miestų tinklai

Naujos kartos miestų tinklai – gerokai sudėtingesni. Jie jau nesietini tik su įprastais mai-
nais ekonominių ryšių, miestų administravimo ar inžinerinės infrastruktūros plėtojimo 
srityje. Urbanistinė tinklaveika laikytina sudėtinga erdvine kompleksine sistema, kurią 
tyrinėja stipriausi pasaulio universitetai ir kuria remiasi galingiausių pasaulio ekono-
mikos žaidėjų – tarptautinių korporacijų – interesai. Bandant šią sistemą vertinti kom-
pleksiškai, pirmiausia reikia išskirti fizinę tinklo prigimtį. Miestų tinklus jungia keliai, 
geležinkeliai, jūrų keliai, oro linijos. Svarbiausiu šio lygmens tinklo elementu laikytini 
mazgai (autobusų, geležinkelių stotys, jūrų ir oro uostai) ir jungtys (inžinerinės infras-
truktūros koridoriai). Jie miestams turi strateginės reikšmės. Antras tinklo lygmuo ap-
ima nematerialiąsias jungtis, kurias simboliškai galima skaidyti į politines (savivaldos 
institucijos, karinės struktūros ir t. t.), ekonomines (prekyba, finansai, rinkos ir t. t.), so-
cialines (migracija, bendruomeniniai ryšiai ir t. t.), kultūrines (tapatumai, vertybės, is-
torija ir t. t.). Šio lygmens elementai sudaro šiuolaikinio miesto gyvybingumo pagrindą. 
Bankas, mokesčių inspekcija, darbo birža, kadastro ir registro centras – standartiniai 
objektai, atsakingi už nematerialiųjų tinklo išteklių kontrolę. Trečio lygmens tinklai – 
mišrios prigimties dinamiškos struktūros, kurios remiasi fizine baze ir generuoja virtu-
alius informacijos srautus. Šis tinklas – tai informacinių technologijų pasaulis, įsiterpęs 
į beveik visas globalaus piliečio gyvenimo sritis. Skaitmeninės duomenų bazės, televi-
zijos ir mobiliojo ryšio antenos, įvairūs kabeliai yra apčiuopiamiausi šio lygmens tinklo 
elementai. Tačiau tai tik fizinė infrastruktūra, kuriai sukurti, prižiūrėti ir tobulinti reikia 
galingų žinių ekonomikos centrų – institutų ir universitetų, galinčių parengti kvalifikuo-
tus ir pasaulio rinkoje konkurencingus specialistus.  Žvelgiant iš fizinės infrastruktūros 
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atskaitos taško, pagrindinis Klaipėdos miesto trūkumas – stokojame oro uosto. Tačiau 
pati opiausia problema – silpnas intelektinio potencialo ugdymo sektorius, urbanisti-
nės kultūros stoka. 

pasauliniai miestai ir įvykių kultūra

Ir pasauliniai miestai7, ir regionų centrai šiandien yra orientuoti į globalias rinkas. Fi-
nansinio kapitalo pobūdis (jo pagrindas jau ne pinigai, bet virtualios finansinės trans-
akcijos) ir šiuolaikinės technologijos (lanksčios bankinės operacijos, išplėtota fizinė ir 
virtualioji infrastruktūra, efektyvi logistika) nulėmė, kad trimatė fizinė miesto erdvė 
užleido vietą daugiamatei įvykio erdvei, kurios pagrindas – efemeriški politinių, ekono-
minių, socialinių ar kultūrinių realijų susikirtimai. Laisvosios ekonominės zonos, verslo 
ir prekybos centrai, verslo įmonių klasteriai – tokie yra šiuolaikinio pasaulinio miestų 
tinklo atributai. Jų galima aptikti ir Klaipėdoje. Tačiau to nepakanka. Nepakanka turė-
ti neužšąlantį uostą, erdvias krovos krantines ir pralaidžias geležinkelių magistrales. 
Dar septintajame XX a. dešimtmetyje Vakarų urbanistai atkreipė dėmesį į naujas, kul-
tūra pagrįstas miestų raidos perspektyvas. Taip prasidėjo muziejų, bibliotekų, kultūros 
centrų statybos bumas. Vėliau, devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, miestai 
pradėjo stambias investicijas į aplinkos gerinimą, viešųjų erdvių regeneraciją. Pasta-
ruosius du dešimtmečius šį procesą lydėjo šiuolaikinių technologijų centrų kūrimas. 
Šiame kontekste kultūra veikė ir kaip ekonomikos katalizatorė, pritraukusi į miestą jau-
nų, talentingų žmonių, ir kaip socialinių įtampų žaibolaidis, užtikrinęs daugmaž visiems 
miestiečiams vienodą galimybę dalyvauti kultūriniuose renginiuose. Buvo suvokta, kad 
kultūra daro įtaką visai miesto ekonomikai, lemia psichologines visuomenės būsenas, 
formuoja miestiečio tapatumą. Įvykiais pagrįsta miesto kultūra po truputį įgauna pa-
greitį ir Klaipėdoje. Tai liudija tradiciniais spėję tapti miesto renginiai (Jūros šventė, 
Klaipėdos pilies džiazo festivalis), naujausios miesto architektų (Klaipėdos valstybi-
nio muzikinio teatro konkursas) ir politinio aparato iniciatyvos (Klaipėdos ir Naujojo 
Orleano giminystė).

Klaipėda naujuose miestų tinkluose

Lietuvoje pradėjus ar, tiksliau, atnaujinus diskusiją Vilniaus–Kauno dvimiesčio tema8

buvo susidomėta miestų tinklo teorija (ji išsamiau apžvelgta minėtuose urbanistų ir 
kultūrologų darbuose). Jei būtų realizuota, Vilniaus–Kauno dvimiesčio idėja įsiterptų 
į seniai įgyvendinti norimą transporto koridoriaus Helsinkis–Varšuva projektą. Tokiu 
atveju Klaipėdai regiono miestų tinkle tektų gerokai menkesnis vaidmuo. Todėl jau da-
bar, jei ne valstybės, tai bent miesto lygmeniu turėtų būti kuriamos alternatyvių jung-
čių koncepcijos. Šiaurės miestų tinklas (Nordic City Network) – geriausias pavyzdys, 

kaip trylika regioninės svarbos Danijos, Švedijos ir Norvegijos miestų kuria alternaty-
vą Skandinavijos valstybių sostinėms9. Viena iš galimybių Klaipėdai – kurti rytinę jau 
egzistuojančio Šiaurės miestų tinklo atšaką. Antroji – inicijuoti naujo Baltoskandijos 
regiono miestų tinklo kūrimą. Šį tinklą galėtų sudaryti regioninės reikšmės rytinių Bal-
tijos jūros šalių ir (galbūt) Kaliningrado srities miestai10. Be abejo, tam reikia valstybių 
susitarimų, ambicingos tinklo palaikymo grupės ir rimtos mokslinės analizės. 
 Kita plėtros kryptis remiasi kultūros ištekliais. Istorinei atminčiai puoselėti ir nau-
jam miesto veidui kurti pakaktų prisiminti žymesnes istorines asmenybes ir reikšmin-
gus įvykius, siejančius Klaipėdą su išoriniu pasauliu. Sakykime, Klaipėdą kaip protestan-
tizmo idėjų lauką galėtų priminti pastoriui Matui Pretorijui (1635–1704) skirti ženklai. 
Astronomijos pasauliui žinomas Friedrichas Wilhelmas Argelanderis (1799–1875) taip 
pat galėtų būti prisimintas kaip klaipėdietis. Iki galo neišnaudota marinistikos tema. 
Čia paminėtinos povandeninių laivų flotilės ir vienas pirmųjų jų inžinierių Julius Kröhlis 
(1820–1867). Pagarbą vertėtų atiduoti ir miestų planavimui. Klaipėdietis Jamesas Ho-
brechtas (1825–1902), parengęs 1858 m. Berlyno apylinkių planą, suteikia galimybes 
kalbėti apie Klaipėdą kaip apie miestą, turintį stiprų urbanistinės kultūros arsenalą. No-
rint būti geriau matomiems ir girdimiems pasauliniuose miestų tinkluose, šiuo arsenalu 
būtina pasinaudoti. 

1. Sisteminiai darbai: Saskia Sassen. The Global City: New York, London, Tokyo, 1991; Jon Beaverstock, 
Richard G. Smith, Peter J. Taylor. A Roster of World Cities, 1999; World City Network – A New Meta-
geography, 2000.

2.  Manuel Castells. The Rise of the Network Society, 1996.
3. Jurgis Vanagas, Kristina Grabytė-Bėčienė. Metropolinių regionų ir centrų formavimosi sąlygos. Vil-

niaus ir Kauno dvimiesčio atvejis, 2003; Vytautas Rubavičius. Globalizuojamas / globalizuojantis 
miestas – tinklų ir srautų mazgas, 2005.

4.  Šį tinklą sudarė 51 Kryžiuočių ordino pilis. Be Klaipėdos, su Kryžiuočių ordino miestų ir pilių tinklu 
susiję Jurbarkas, Raudonė ir Skirsnemunė.

5. Manheime, turėjusiame globoti po karo nuniokotą Klaipėdos miestą, šiandien galima rasti Meme-
lio gatvę, kurioje įsikūrusi Memelio užeiga (Memel Stuben).

6. Simboliška, kad Koventris ir Drezdenas svarbiausius kulto pastatus jau atstatė. Klaipėdai šį rebusą 
dar teks išspręsti.

7. Pasaulinių miestų indekse aukščiausią poziciją iš trijų Baltijos valstybių miestų užima Ryga (Gam-
ma+). Toliau eina Vilnius (Gamma) ir Talinas (Gamma-). Visą indeksą galima rasti Wikipedijoje (žr. 
Global City).

8. Dvimiesčio idėja buvo nagrinėta dar septintojo XX a. dešimtmečio pradžioje kaip alternatyva vė-
liau pasirinktai „vieningo Lietuvos TSR apgyvendinimo sistemai“.

9. Šiaurės miestų tinklą šiuo metu sudaro: danų Alborgas, Arhusas, Frederisija, Odensė; norvegų Kris-
tiansandas, Lilestriomas, Stavangeris, Tromsas, Trondheimas; švedų Malmė, Norkopingas, Umea, 
Upsala.

10. Šį tinklą galėtų sudaryti uostamiesčiai: Kaliningradas, Klaipėda, Liepoja, Piarnu, Ventspilis, ir re-
gionų centrai: Daugpilis, Marijampolė, Šiauliai, Tartu.
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   simonas gentvilas
   Miestas gyVeniMui

Tarp miesto planuotojų nesuvaldomas kraustymasis iš miestų į užmiestį apibūdinamas 
kaip procesas, kai „pirmiausia iš miestų išsikrausto gyventojai, paskui juos išsikrausto 
prekybos centrai, o galiausiai išsikrausto ir jų darbovietės“. Gana panašiai judančiųjų 
tarp savivaldybių srautai atrodo ir šiandieninėje Klaipėdoje. 2011 m. atlikto visuotinio 
gyventojų surašymo rezultatai atskleidė, kad Klaipėdos mieste faktiškai gyvena 161 
300 gyventojų, ir tai sudaro beveik 30 000 (16,4%) gyventojų mažiau negu prieš de-
šimtmetį. O kaimyninėje Klaipėdos rajono savivaldybėje gyventojų prieaugis per de-
šimtmetį buvo didžiausias tarp visų Lietuvos savivaldybių – 7,4%. Toks miestų „susi-
traukimas“ priemiesčių augimo sąskaita šiandien stebimas beveik visoje posovietinėje 
erdvėje ryčiau Prahos. Klaipėdos pavyzdys tik patvirtina tendenciją. 
 Panašūs miestų populiacijos „bangavimai“ anksčiau vyko visuose Vakarų pasau-
lio miestuose. Tokias tendencingas tuštėjančių miestų istorijas dar 1950 m. knygoje 
„Amerikos miestų mirtis ir gyvenimas“ išsamiai aprašė sociologė Jane Jacobs. Autorė, 
retrospektyviai vertindama sėkmingas ir nesėkmingas Amerikos miestų strategijas, 
kvietė neklaidinti savęs, teisinantis, kad į užmiesčius žmonės traukiasi dėl „ypatingų“ 
makroekonomikos sąlygų ir rinkos hegemonijos, ir ieškoti tikrųjų priežasčių, kodėl 
žmogus staiga nustojo norėti gyventi mieste. Kalbėdami apie Klaipėdos kontekstą, pri-
valome perfrazuoti jos klausimą: kodėl nemaža dalis klaipėdiečių staiga nustojo norėti 
gyventi mieste ir kaip prie to prisidėjo miestų planuotojų bei architektų kolektyvinis 
darbas? 

gyventojas – proceso smaigalyje

Analizuojant šiandienos Lietuvos miestų problemas, stebint miestus iš šalies ar iš jų 
valdymo „aparatų“ vidaus, matyti, kad dažnai planavimo tikslas nėra gyventojo ir jo 
gyvenimo kokybė – visų procesų smaigalyje ar tarp veiklos kriterijų vyrauja nuasmenin-
ti kiekybiniai rodikliai. Retkarčiais net susidaro įspūdis, kad lietuviškas miestas gyvena 
savo gyvenimą tik dėl paties biurokratinio miesto plėtros proceso, su miesto plėtra dir-
bančių įmonių verslo, miesto įvaizdžio ar net nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugo-
jimo. Erdvinio planavimo srities specialistai, rinkdamiesi prioritetus, taip pat sutrikę.
 Ši praktika yra visiškai priešinga skandinaviškąjai. Skandinavų modelio esmę 
gerai perteikia danų architekto Jahno Gehlo frazė, kad „architektas pirmiausia privalo 
planuoti socialinį gyvenimą gatvėje ar viešojoje erdvėje ir tik po to persikelti į pasta-
tų formas ir jų paskirtis“. Kai gyventojas atskiriamas nuo planavimo tikslų, ir planavi-
mas užsibaigia profesinėmis procedūromis nepasiekęs žmogaus, rizikuojame, kad tas 
pats gyventojas nejučia panorės idilę sau susikurti už miesto ribų. Panaši nuojauta kyla 

vertinant, kokių tikslų buvo siekiama 2011 m. perplanuojant Klaipėdos gyvenamųjų 
daugiabučių kvartalus, ir matant humaniškos gyvensenos principų stoką rengiant pri-
vačius projektus. 
 Asmens kriterijaus pasigendame peržiūrėdami ne tik pastatų projektavimo, bet 
ir visuomeninio planavimo sritis. Ir valstybė, ir miestas kaupia daug informacijos apie 
inžinerinius tinklus, nekilnojamąjį turtą, kitą įvairią dokumentaciją, tačiau stokoja iš-
samių duomenų apie pagrindinį planavimo subjektą – gyventoją. Be duomenų apie 
gyventojų skaičių ir jų socioekonominį profilį, mes visada būsime priversti planavimą 
remti prielaidomis. Tokiu atveju rezultatai niekada nebus tikslūs. 

Kompaktiškas ir bendruomeniškas miestas 

Neįvardijus žmogaus poreikių kaip planavimo prioriteto, visai Lietuvos urbanistinei 
plėtrai trūksta tvirtų planavimo gairių ir strategijų. Iliustruoti šį vakuumą bene puikiau-
siai tinka Klaipėdos Jakų žiedo estakada, kuri kainuos beveik 100 milijonų litų. Tai tik 
simboliška išraiška lėšų, kurių prireiks kuriant visą infrastruktūrą, reikalingą norint ap-
rūpinti rajono naujakurius. 
 Infrastruktūros prireikia dėl reikmės keliauti. Dėl šios priežasties vienas iš visuo-
meninio planavimo tikslų turi būti toks miestas, kurio gyventojai nejus būtinybės ke-
liauti arba ji bus tik minimali. Dabar norint judėti po miestą, reikia ne tik transporto 
priemonės bei kuro, bet ir tinkamos infrastruktūros. Didelės dalies tam būtinų išlaidų 
būtų galima išvengti miesto planavimo gairėse ir strategijoje įtvirtinant, kad erdvinis 
planavimas turi remtis tankiu užstatymu ir mišrių funkcijų bei paskirčių teritorijų ir pas-
tatų planavimu.
 Šiandieninė Klaipėda yra 2 ar 3 kartus mažesnio gyventojų tankio miestas negu, 
anot MERCER reitingo, geriausia gyvenimo kokybe pasižymintys pasaulio miestai Vie-
na, Ciurichas ar Miunchenas. Toks santykinis infrastruktūros prieinamumas didesniam 
gyventojų skaičiui leidžia ne tik sutaupyti dalį socialinei infrastruktūrai šiuose miestuo-
se reikalingų lėšų, bet ir sukurti prielaidas atsiperkančiam viešąjam transportui ir inži-
nerinių tinklų plėtrai. 
 Tokio dydžio mieste kaip Klaipėda pagrindiniu tankinimo elementu galėtų tap-
ti plėtra miesto viduje: industrinių teritorijų konversija, miesto dykrų ir sodų bendrijų 
įsisavinimas ir esamų mažaaukščių kvartalų sutankinimas. Šiame kontekste kaip gana 
paradoksalus urbanistinės plėtros politizavimo pavyzdys gali būti pateikiami Žolynų 
gatvės ir greta esantis kvartalai, kai pastarasis naujame detaliajame 2011 m. plane su-
tankinamas. Norisi tikėti, kad profesionali architektūra ir inžineriniai sprendimai tankų 
gyvenimą šiame kvartale gali paversti pranašumu, o ne trūkumu.
 Tačiau miesto tankis savaime neracionalizuos socialinių išlaidų. Bendruomeni-
nis planavimas – tai kitas svarbus miesto socialinę ir ekonominę darną garantuojantis 
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planavimo principas. Norint mažinti priklausomybę nuo automobilių, pritaikyti aplinką 
jauniems ir seniems gyventojams, būtina siekti, kad gyvenamosios, rekreacinės ir ko-
mercinės funkcijos būtų suplanuotos maždaug 500 m atstumu viena nuo kitos. Toks 
artumas leidžia bendruomenėms išvengti priklausomybės nuo automobilio ir sukuria 
prielaidas intensyvesniam bendruomenių saviidentifikavimo procesui. 
 Deja, šiuo planavimo principu retai vadovautasi pastaraisiais metais perplanuo-
jant vienafunkcius miesto daugiabučius kvartalus ir steigiant privačius miesto perife-
rijos kvartalus. Užmiesčio kvartalų urbanistinė darna ne ką tesiskiria nuo greitai besi-
vystančių Afrikos miestų priemiesčių – čia nerasime nei viešųjų erdvių, nei elementarių 
funkcijų, leidžiančių užtikrinti visavertį gyvenimą. Kaip vieną iš priežasčių, kodėl taip 
nutiko, galime nurodyti mūsų strateginių erdvinio planavimo dokumentų principų ne-
pažangumą – jie dažniausiai įgyvendina privačios iniciatyvos įgalinimo ir infrastruktū-
ros vystymo, o ne darnios gyvensenos ir gyvenimo kokybės parametrus.

Klaipėdos miesto planavimas kaip strateginis procesas

2011 m. Klaipėdos architektų bendruomenėje ir miesto Savivaldybėje buvo ypač daug 
diskutuota apie kokybinius planavimo ir projektavimo aspektus. Šie procesai turi bene 
ilgalaikiškiausią ir brangiausią įtaką miesto plėtrai, o jų sprendiniai dažniausiai yra ne-
atšaukiami ir nepakeičiami. Todėl ne kartą bendrose diskusijose konstatuota, kad tin-
kamiems ir teisingiems sprendimams priimti būtina turėti sukauptą analitinės informa-
cijos duomenų bazę ir vykdyti kokybišką rezultatą užtikrinančias procedūras. 
 Norisi tikėti, kad šiandien miesto planavimo proceso reformų būtinumas yra su-
voktas. Miesto planavimas turi tapti integruotu, ilgalaikiu ir nuosekliu procesu, o jį for-
muojant turi būti pasitelkta išsami visą miestą apimanti transporto srautų, demogra-
finė, gyvenamojo fondo ir ekonominio gyventojų aktyvumo analizė. Savivaldybė, kaip 
pagrindinė miesto planavimo organizatorė, dėl savo sprendimų kokybės turi pradėti 
sistemingai kaupti visuomeniniam planavimui reikalingus duomenis. Visų planavimo 
ir projektavimo užduočių perdavimas rinkos dalyviams turi būti revizuojamas įverti-
nant atstovavimą viešajam interesui. Ypač tada, kai ruošiami strateginius padarinius 
miesto raidai turėsiantys dokumentai. Galiausiai pats planavimo procesas turi moty-
vuoti rinkos dalyvius orientuotis į kokybę. Šiuo atveju Savivaldybės bendradarbiavi-
mas su architektų ekspertų taryba yra vienas mažas žingsnelis savikritiško profesinio 
žvilgsnio link.

Klaipėdos miesto planavimas kaip taktinis procesas

Net pakeitus planavimo tradiciją ir „suteikiant gerą toną“, darnaus planavimo procesai 
patys savaime nesugebės sustabdyti iš miesto išsikraustančių gyventojų srautų. Todėl 

Klaipėdai būtina imtis taktinių ir kryptingų investicijų į tankiausiai gyvenamas rizikos 
zonas ir miesto patrauklumą didinančius kvartalus.
 Pirmiausia po išsamios sociodemografinės analizės turi būti planuojama stipri 
prevencinė intervencija į gyvenamuosius daugiabučių kvartalus miesto pietuose. Jų 
socialinė darna čia yra itin trapi dėl sparčiai blogėjančios gyvenamųjų būstų būklės ir 
bendruomeniškumo stokos. Netoliese veikiančios pramonės įmonės ir planuojami su-
skystintų gamtinių dujų terminalas bei viešasis logistikos centras tik padidins šios vie-
tos gyventojų psichinį ir emocinį stresą. Todėl esminės priemonės senstančių kvartalų 
klausimui spręsti galėtų būti paslaugų centrų ir darbo vietų kūrimas kvartalų viduje, 
intensyvi būsto bei kvartalų renovacijos programa, svarstytinas ir intensyvesnis Savi-
valdybės dalyvavimas būsto rinkoje.
 Be to, reikia imtis miesto centro patrauklumo ir sutelktumo atkūrimo žingsnių, 
kartu sprendžiant senamiesčio kaip traukos taško nuslopimo problemą. Esminio postū-
mio teritorijos patrauklumui šiuo metu tikimasi iš didelių investicijų į Piliavietės terito-
riją, Muzikinį dramos teatrą ir Kultūros fabriką. Tačiau iš tiesų čia galima įžvelgti riziką, 
nes į tokius objektus reikia investuoti daug lėšų, o skirti jie tik nišinei publikai. Centro 
gyvybingumą ir aktyvumą pirmiausia kuria žmonės ir jų srautai, todėl senamiesčio, 
kaip kultūrinio klasterio ir renginių centro, rolė turėtų būti stiprinama. Na o senamies-
tį kertančių transporto srautų optimizavimas ir konversinių Danės pakrantės teritorijų 
įsisavinimas turi tapti kertiniais gyventojų srautus generuojančiais šaltiniais.

• • •

2011 m. rudenį, diskutuodamas apie Klaipėdos skulptūrų parko situaciją, kultūros kri-
tikas Vytautas Rubavičius išsakė mintį, kad „tikru miestiečiu tampama tik trims arba 
keturioms šeimos kartoms išgyvenus mieste“, ir tai gana tiksliai pakartojo tais pačiais 
metais viename žunale išspausdintą filosofo Nerijaus Mileriaus komentarą, jog „šian-
dieniniai vilniečiai yra nenusipelnę savo Vilniaus“. Tokios kultūros istorijos išvados gana 
gerai nušviečia dabartinį savęs netapatinimą su miestu ir nelojalumą jo pranašumams. 
Šiuo atveju architektų ir urbanistų misija yra ne įtikinti miesto kultūros pranašumais, 
bet sukurti tokį gyvenimą ir jo kokybę, kad jiems užmiestis neprilygtų nei ekonomišku-
mu, nei bendruomeniškumu. Turime gyventi tikėjimu, kad miestas gali pateikti būdus 
esamiems sunkumams spręsti, o ne tik būti tų problemų šaltinis.
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 almantas Mureika
 pajūrio regiono speciFiKa 
 ir planaViMo proBleMos*

Tikslinga įvardyti specifines problemas, išryškėjusias vertinant ir ruošiant daugelį pajūrio 
planų ar projektų. Šios problemos gali būti aktualios visiems urbanistams, o jų sprendi-
mas leistų pagerinti planavimo dokumentų kokybę.

1. daugiafunkcė paskirtis ir naudojimo būdas

Daug planų „stringa“ dėl formalių dalykų, nesuderintų poįstatyminių aktų. Nėra patvirtin-
tų planavimo normų, nors į jas nuorodos teikiamos nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusiame 
Aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-769. Nustatyti teritorijos naudojimo tipą planuotojams 
dažnai yra sunkus uždavinys:

• krantinės (upės, marių, jūros) yra rekreacinės, infrastruktūros ir bendro naudojimo 
teritorijos, tuo pačiu metu uosto krantinės yra infrastruktūros paskirties;

• Valstybinio jūrų uosto teritorija, kaip vandens telkiniai, kartu ir, pvz., Kiaulės Nuga-
ros sala, yra konservacinės paskirties žemė, kur draudžiama ūkinė veikla, bet, ne-
atsižvelgiant į miesto bendrąjį planą ir Teritorijų planavimo įstatymą, čia rengiami 
dujų terminalų plėtros planai.

 Laukiame naujos Teritorijų planavimo įstatymo redakcijos, kurioje prašome ne-
mažinti savivaldos teisių. Ypač svarbu patvirtinti planavimo normas kuo greičiau, kad jos 
„veiktų“ kartu su naujuoju įstatymu. Tikimės, kad daugelis minėtų problemų išsispręs įsi-
galiojus šiems dokumentams.
 Klaipėdos miesto bendrajame plane, patvirtintame 2007 m., nauja buvo tai, kad 
išskyrėme viešąsias erdves. Tai ypač aktualu, nes šiose daugiafunkcėse erdvėse visi mies-
tiečiai ir svečiai realizuoja savo galimybes.

2. urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių statusas, apibrėžimas ir suvokimas 
 yra labai skirtingi, bet iš tikrųjų:

• tai ne tik parkai, skverai, aikštės, bet ir krantinės, paplūdimiai, pėsčiųjų gatvės;
• nuo jų kokybės ir kiekio priklauso miestų patrauklumas (tai galėtų būti planavimo 

kokybės rodiklis);
• dažniausiai jos, kaip nuosavybė, yra neįregistruotos, savivaldybės nėra nustačiu-

sios jų ribų ir vertingųjų ypatybių;

• nėra tiksliai reglamentuota jų teritorija, nes teritorijų planavimo dokumentuose 
dažniausiai būna neįvardyta kuo vertinga kiekviena unikali erdvė prie vandens er-
dvių ir istoriniuose centruose.

Pastebėta, kad visais planavimo ir vertinimo etapais prioritetu dažniausiai laikoma žemė, 
o ne erdvinė koncepcija, aplinką formuojančios idėjos. Tai itin didelė problema. Ją sukuria 
kaip vertintojai veikiantys politikai ir planuotojų funkcijas vietoj architektų ir urbanistų 
atliekantys žemėtvarkinio požiūrio „specialistai“. Pastarieji dažniausiai yra geodezinin-
kai, geologai, žemėtvarkininkai, dizaineriai ir inžinieriai, neturintys reikiamo išsilavini-
mo, supratimo apie erdvinį planavimą, kompoziciją ir urbanistiką. Remdamasis sukaupta 
planavimo patirtimi, galiu teigti, kad tik architektai gali vadovauti teritorijų planavimo 
dokumentų rengimui. Tam įstatymus reglamentuoti reikia išsikėlus vieną tikslą – siekti 
aukštesnės teritorijų planavimo dokumentų kokybės, planus pateikti visuomenei supran-
tamu erdviniu būdu su konceptualiais variantais.

3. planavimas prie vandens erdvių vykdomas neatsižvelgiant į jų specifiką:

• šis savitumas teritorijų planavimo dokumentuose, nustatant teritorijų naudojimo 
tipą, neatsispindi;

• nesant pasirinktųjų, specialiųjų reikalavimų, nėra ir pajūrio regiono ar saugomos 
teritorijos unikalios architektūros; 

• plokštuminė koncepcijų ir teritorijų planavimo dokumentų išraiška garantuoja ne-
kokybišką planavimo produktą, ir jo visuomenė nesuvokia;

• planavimo procesui turi vadovauti architektas; jis taip pat turi formuoti erdvinių 
tūrinių koncepcijų variantus, teikiamus plačiausiam svarstymui; geriausias būdas 
parinkti optimalius variantus – leisti jauniems specialistams pateikti idėjas, rengti 
architektūros konkursus, kuriuose gyventojams būtų pateikti suvokiami sprendi-
mai su maketais.

4. nekilnojamojo kultūros paveldo vaidmuo

Vertingos urbanistinės struktūros, vietovės yra nereglamentuotos, vertybės aiškiai neį-
vardytos, paveldosaugininkai nesugeba nustatyti vertingųjų jų ypatybių ir nespėja pavel-
do įregistruoti. Nepaisant to, kaltinami savivaldybių architektai, nors ne jų pareiga atlikti 
vertinimus. Išryškėja tokios problemos:

• ruošiant teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės ir planų rengėjai neformu-
luoja kokybiškų sprendinių dėl pritaikymo, tvarkymo, saugojimo; 
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• planavimo metu reikia susitarti su visuomene, kas bus skirta viešam pažinimui ir nau-
dojimui ir kaip tai bus naudojama; dažniausiai tai atidedama vėlesniam projektavimo 
etapui, o nepasitenkinimas kyla pradėjus statybas;

• planų rengėjai ir vertintojai yra nepakankamos kvalifikacijos, tikrų paveldosaugos 
specialistų yra ypač mažai, ir jų darbą dirba ne architektai, bet juristai, pedagogai ar 
kitų sričių atstovai, kurie nesupranta brėžinių, vertina juos juridiniu, o ne paveldosau-
gos aspektu;

• jau tradiciniu tapo toks paveldosaugos procesas: tyrimai nepakankami, išvadų jų pa-
grindu nėra, vertingosios ypatybės nenustatytos ar neaiškiai nurodytos, sprendiniai 
nekonkretūs, matomi prieštaravimai tarp specialiųjų, bendrųjų ir kitų planų, dėl to 
pateikiami skundai, kuriami skandalai, patiriamas spaudimas.

Vienas iš vaizdingiausių pavyzdžių galėtų būti Klaipėdos piliavietės klausimų sprendimas. 
Lenkų ir latvių restauruotojai atkūrė kvartalus senamiesčiuose, atstatė pilių korpusus, pa-
naudodami ES lėšas. O ką nuveikė mūsų paveldosaugininkai per 21-erius nepriklausomybės 
metus? Tyrimų iki šiol nepakanka, specialusis planas nekokybiškas, nes nebuvo pagrįstas 
tyrimais, techniniai projektai neatitinka detaliųjų ir specialiųjų planų, realizuojami nukryps-
tant nuo jų. Tik urbanistų dėka buvo suformuluoti, viešai aptarti ir patvirtinti aiškūs Klaipė-
dos miesto bendrojo ir strateginio planų sprendiniai Piliavietės klausimais. Tačiau jie pavel-
dosaugos specialistų dažniausiai yra ignoruojami. Keista, kad savivaldybių paveldosaugos 
politika remiasi ne kultūros paveldo vertybių sistema, o ekonominiais kriterijais, juolab kad 
šių niekas neišanalizavo ir nepatvirtino. Suinteresuotos visuomenės dalies nuomonė igno-
ruojama, pagal įstatymus priklausančios atlikti apklausos neatliekamos.
 Urbanistinis paveldas saugomas nepakankamai, jis neatkuriamas, nes nėra paveldo-
saugos prioritetas.

5. planavimo politika, strategijos ir kokybė šiuo metu yra labai prastos kokybės, nes:

• laikotarpis, kurio metu apskritys buvo panaikintos ir funkcijos paskirstytos tarp 
ministerijų, sutrikdė planavimo valdymą, tikrinimą ir organizavimą. Pavyzdys – 
Klaipėdos apskrities bendrasis planas, ruoštas 2001– 2011 m., tačiau iki šiol nepa-
teiktas;

• Teritorijų planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos laikytina gera „plana-
vimo policija“, tačiau ji planavimo politikos neformuoja, konceptualios kokybės 
netikrina. Tai palikta savivaldybėms. Keista, kad planavimo dokumentų eksperti-
zės neatliekamos, nors nuo jų priklauso kvartalų bendruomenių ateitis, o atskirų 
pastatų ekspertizės atliekamos. Kaip sutrumpinti planavimo procesą? Šį klausi-
mą kelia visi. Manytina, kad jei Nuolatinės statybos komisijos metu inspekcijos 
atstovas patikrintų projektą – sutaupytume 2 mėnesius;

• Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai yra pavesta kuruoti planavimą, bet šis proce-
sas neatrodo suderintas, nes planavimu turėtų užsiimti šios srities specialistai, tačiau 
agentūroje tokių nėra;

• savivaldybių bendrieji planai, bendros problemos, bendra klaida yra ta, kad numa-
tyta plėtra yra nereali, padiktuota nekilnojamojo turto rinkos „burbulo“, skatinant 
šį procesą patikėti politikams; kas išspręs ginčus ir suderins nesuderinamus planus – 
neaišku;

• specialieji paveldosaugos, kraštovaizdžio, aukštybinių pastatų planai yra daugiau te-
oriniai, sunkiai pritaikomi praktikoje ir neintegruoti į bendruosius planus. Planų ren-
gėjams trūksta mokslinio pagrindimo, o mokslininkams trūksta praktinių įgūdžių ir 
gebėjimo pateikti tikslius sprendinius, kaip mokslą įgyvendinti praktikoje. 

Svarbų vaidmenį šioje srityje turėtų atlikti specialistus auginantys universitetai, ypač regi-
onuose. Pavyzdžiui, Klaipėdos universitetas galėtų padėti Aplinkos ministerijai atlikti re-
gioninio planavimo funkcijas, ruošti tam tinkamus specialistus ir ekspertus. Savivaldybių 
vyriausiųjų architektų vaidmuo yra sumenkintas. Architektai sprendžia šimtus klausimų, 
bet mažiausiai susijusių su planavimo uždaviniais. Savivaldybių administratoriai nesigilina į 
planavimo procesus ir jų neperpranta, jie apkrauna architektus žemėtvarkos, ginčų dėl sta-
tybų leidimų klausimais, skandina planuotojus kasdienybės problemose, juridinių klausimų 
labirintuose. Retai kuriose savivaldybėse veikia atskiros statybos leidimų, žemėtvarkos, pa-
veldosaugos tarnybos. Dažniausiai nekompetetingi administratoriai suvelia visus uždavi-
nius į vieną, neišskiria prioritetų ir planavimą paverčia stichišku administravimu. Tai parodė 
atlikta buvusių ir šiuo metu dirbančių regiono savivaldybių vyriausiųjų architektų apklausa. 
Iš apibendrintų duomenų matoma, kokius darbus vyriausiesiems architektams tenka dirbti 
ir kokias funkcijas jie patys norėtų vykdyti, kad pasiektų maksimalių rezultatų.

 siūlymai

1. Teritorijų planavimo įstatymą ir normas patvirtinti kuo greičiau, išplečiant viešųjų 
erdvių apibrėžimą.

2. Apibrėžti kokybinius planavimo rodiklius.
3. Priimti nuostatą, kad tik architektas gali būti planavimo dokumento projekto vadovas.
4. Planuotojai turi būti mokomi paveldosaugos sprendimo klausimų.
5. Ruošti erdvinių koncepcijų variantus, konkurso būdu parenkant geriausią.
6. Planavimo politiką regionuose turi formuoti architektai urbanistai.

* Pranešimas skaitytas V-ajame Lietuvos urbanistiniame forume „Lietuvos pajūrio urbanizacija. 
 Patirtis. Pamokos. Vizija. 2030“ 2011 m. spalio 14 d.
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   algis Vyšniūnas
   ar KraŠtoVaiZdžio architeKtūroje 
   yra architeKtūros?

Straipsnio pavadinimas užduoda retorišką ir provokuojantį klausimą. Tokia formuluotė susijusi su 
bendra „kraštovaizdžio architektūros“ samprata, nes kartais darosi neaišku, ar tai, kas angliškai 
kalbančiose šalyse suprantama kaip landscape architecture, tikrai yra Lietuvoje vartojamo termino 
„kraštovaizdžio architektūra“ atitikmuo? O gal „kraštovaizdis“ yra tiesiog „gamtovaizdis“, kuris 
angliškai taip pat vadinamas landscape1? Nors egzistuoja definicija, kad kraštovaizdis yra gamti-
nių ir antropogeninių elementų derinys, esmės tai nekeičia, nes neaišku, ar kraštovaizdis ir (ar) 
gamtovaizdis yra kūrybos objektas? O gal tai tiesiog socialinių ir ekonominių procesų, vykstančių 
ant žemės, topografijos išraiška, laikui bėgant, įgaunanti vizualinę nacionalinės vertės dimensiją? 
Tokiu atveju tai yra krašto valdymo ir administravimo (kraštotvarkos) rezultatas, visiškai nesusijęs 
su architektūra. Ar galima sakyti, kad kraštovaizdžio architektas taip pat yra kūrėjas? Jeigu taip, tai 
koks tokio architekto instrumentarijus ir kas yra jo kūrybos objektas2?
 Straipsnio apimtis neleidžia išsiplėsti terminų klausimais, nors šie gana vangiai diskutuo-
jami, nes paradigmos suformuotos cechų principu (paveldosauga, gamtosauga, aplinkosauga, 
teritorijų planavimas ir t. t.). Dabar galima ignoruoti šią metodologijų ir terminų painiavą, bet 
ilgai to daryti nepavyks vien dėl sudėtingo architektų profesinės kvalifikacijos identifikavimo 
proceso. ateis laikas ir reikės atsakyti į klausimą: kas yra kas? Kokių kompetencijų lauke 
braidžioja vienas ar kitas diplomuotas architektas – profesinių ar procedūrinių? Profesinis 
architektų cechas turi išgryninti savo poziciją, nes kitokiu atveju tik daugės urbopopulistų, mo-
suojančių „subalasuotos-darnios-tvarios plėtros“ lozungais3.
 Tokiame kontekste įdomūs Klaipėdos universiteto Kraštovaizdžio architektūros ir aplin-
kos planavimo katedroje parengti magistrantūros studijų baigiamieji darbai (toliau – BD). Jų te-
mos rodo, kad katedros interesų laukas yra labai platus. Čia nagrinėjamos įvairios problemos: 
kuriamos miesto teritorijos architektūrinės urbanistinės koncepcijos, analizuojamas lokalių kom-
pleksų rekreacinis potencialas, modeliuojama senamiesčio prieigų viešųjų erdvių sistema ir kt. 
 Ypač išsiskiria studentų Eglės Urbonavičiūtės ir Laimono Grauslio projektai. Šie studentai 
BD parengė pagal magistrantūros studijų programą „Kraštovaizdžio architektūra“ (valst. ko-
das 621K13002)4. Baigus šios programos studijas, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir profesinė 
kvalifikacija – kraštovaizdžio architektūros magistras ir kraštovaizdžio architektas.
 Pagal studijų kryptis sudarančių šakų sąrašą5, ši programa priskiriama Architektūros kryp-
ties (K100) studijų grupei „Menai“, todėl BD vadovas sąmoningai parinko tokį BD pobūdį, kuris ski-
riasi nuo studijų programų „želdynų projektavimas“ (H920; studijų sritis – technologijos mokslai; 
kvalifikacinis laipsnis – inžinierius), „Kraštovaizdžio projektavimas“ (H930, technologijos moks-
lai; kvalifikacinis laipsnis – inžinierius), „žemės naudojimo ir kraštovaizdžio planavimas“ (S350, 
socialiniai mokslai; kvalifikacinis laipsnis – teritorijų planavimo specialistas ir viešojo administravi-
mo magistras).

 Vadovas reikalavo, kad BD struktūrą sudarytų trys proporcingai derančios ir viena kitą 
papildančios dalys: argumentacija, pagrindinis teiginys (koncepcija), detalizacija. Ignoruo-
jant šiuos dalykus, ir BD rezultatas, ir jo vertinimas būtų paviršutiniški. BD yra mokymo proceso 
rezultatas, todėl jam neturi būti taikomi tie patys vertinimo kriterijai, kaip techniniam projektui 
ar teritorijų planavimo dokumentui. 
 arguMentacija. Ši dalis susideda iš dviejų skyrių: a) analitinė metodinė dalis; b) eks-
perimentinė tiriamoji dalis. Pagrindinis principas – mechaniškas statistinių duomenų rinkimas 
nelaikomas analize! Būtina duomenis apibendrinti, padaryti išvadas. Fakto konstatavimas nie-
ko nereiškia, būtinas vertinimas. Vadovas reikalavo, kad planšetėse būtų pateikta tik studen-
to parengta medžiaga, nes BD kartais piktnaudžiaujama galiojančių urbanistinių dokumentų 
duomenų naudojimu. Kitų autorių parengti politinio pobūdžio strateginiai planai, plėtros sche-
mos neretai BD užima neproporcingai daug vietos, ir tai sumenkina bendrą darbo vertę.
 teiginys. Tai architektūrinė urbanistinė koncepcija, kuri yra suprantama kaip pagrindi-
nis profesinis teiginys. Prisilaikoma principo, kad kraštovaizdžio architektūros magistrantas 
turi turėti tam tikrų profesinių įgūdžių, todėl koncepcija privalo būti artikuliuotas profesinis ir 
meninis teiginys, atliktas grafiškai, prisilaikant tam tikrų reikalavimų. Kitaip tariant, idėja turi 
būti pateikta grafiškai tinkamu masteliu pagal profesinės veiklos kriterijus. Tai reiškia, kad kal-
bame apie konkrečius brėžinius ir maketus, o ne apie bendro pobūdžio schemas ir verbalines 
deklaracijas, kas labiau tinka teritorijų planavimo dokumentams, o ne profesinei architekto ar 
kraštovaizdžio architekto veiklai. Bd turi atskleisti magistranto kūrybinį potencialą. Koncep-
cija yra autorinis teiginys! 
 detaliZacija. Tai architektūrinės urbanistinės koncepcijos detalizavimas, kai kada va-
dinamas sprendiniu, nors iš tikrųjų tai vizualioji koncepcijos išraiška ir kai kurių esminių nuostatų 
patikslinimas. Šiuo etapu sąmoningai formuluotas uždavinys minimaliomis sąnaudomis ir kuo 
išraiškingiau pateikti pagrindinę Bd idėją nominalių erdvių aspektu. Čia turi matytis studento 
meninis skonis, kūrybinis potencialas. Būtina sąlyga – nenusiristi iki nuogos stilistikos ir prie-
monių, būdingų viešiesiems ryšiams! Teiginiai turi būti konkretūs, o ne populistiniai, deklaratyvūs, 
paviršutiniški, savaime suprantami. Bd turi patvirtinti, kad jo autorius – kraštovaizdžio archi-
tektas, valdantis sisteminius struktūrinius ir dalinius kūrybos aspektus.
 Studentė Eglė Urbonavičiūtė parengė darbą „Teritorijos tarp Kretingos ir Dailidžių gatvių 
Klaipėdoje architektūrinė urbanistinė koncepcija“. Iš pavadinimo matyti, kad studentė turi atlik-
ti didelį uždavinį – sukurti nagrinėjamos teritorijos architektūrinę urbanistinę koncepciją. Tai 
nereiškia, kad studentė privalo projektuoti konkrečius vienos ar kitos tipologijos pastatus. Jos 
darbo objektas – nagrinėjamos teritorijos erdvinė struktūra. Pagrindinis tikslas – devastuotos 
teritorijos, esančios beveik pačiame Klaipėdos miesto centre, humanizavimas, įvertinant istori-
nius aspektus (Vynerio promenada, Luizos giraitė ir kt.) ir kartu modeliuojant saikingą urbanistinę 
plėtrą. Numatomas darbo rezultatas – integruotas kraštovaizdžio gamtinių ir užstatymo struktū-
rų planavimo ir jų vizualinės raiškos reguliavimo mechanizmas, kurio išraiška yra architektūrinė 
urbanistinė koncepcija.
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 Magistrantė įvykdė keliamus reikalavimus. Urbanistinė analizė atlikta kokybiškai, kie-
kviena schema turi aiškų ir nedviprasmį pavadinimą, pateikiami konkretūs sutartiniai žymėji-
mai, todėl aiškus analizės objektas ir gauta konkreti išvada. Analizės rezultatas – urbanistinės 
plėtros modelis, todėl galima teigti, kad analizė yra tiesiogiai susijusi su tolesne BD eiga ir ga-
lutiniais rezultatais. Eglei Urbonavičiūtei pakanka architektūros srities įgūdžių. Tai leidžia teig-
ti, kad pagrindinės (bakalauro) kraštovaizdžio architektūros studijos KU KAAP katedroje buvo 
kokybiškos. Pagrindinis teiginys sukonstruotas dviem etapais. Pirma, pateiktas urbanistinės 
plėtros modelis. Antra, koncepcinis modelis virto pagrindiniu brėžiniu M 1:1000. Tai reiškia, kad 
BD egzituoja loginis ryšys tarp atskirų sudedamųjų dalių. Toks argumentacijos etapiškumas at-
skleidžia kokybišką autorės analitinį aparatą ir sugebėjimą modeliuoti (ne tik analizuoti ar pro-
jektuoti) sudėtingus atvejus, nepaskęsti smulkmenose. Šios savybės yra vertingos. Brėžinio (ne 
schemos!) mastelis ne tik rodo autorės ryžtą spręsti fundamentalias nagrinėjamos teritorijos 
urbanistinės plėtros problemas, bet ir patvirtina ją turint reikiamą profesinį instrumentarijų bei 
pasirengimą. Įdomiai pateiktas pagrindinis principas – urbanistinės jungtys tarp rajonų (Nauja-
miesčio ir šiaurinės dalies) projektuojamos keliais lygiais (virš geležinkelio ir Šiaurės prospekto), 
kuriant originalią viešųjų erdvių sistemą. pagrindinė idėja – sukurta nauja aikštė, kuri tampa 
semantiniu viso rajono centru. efektingai panaudojami kraštovaizdžio architektūros ele-
mentai, pvz., bėgantis vanduo pasirodo kaip aktyvus bendros urbanistinės kompozicijos 
elementas. Toks siūlymas yra pakankamai profesionalus, netgi svarstytinas tarp kolegų profe-
sionalų ir miesto politikų. Apie pagrindinius darbo teiginius ir sprendinius galima kalbėti koky-
bės, t. y. kompozicijos, ir meninėmis kategorijomis. Tai reiškia, kad BD atitinka magistrantūros 
studijų programą „Kraštovaizdžio architektūra“. 
 Studentas Laimonas Grauslys parengė darbą „Klaipėdos m. senamiesčio ir prieigų viešų-
jų erdvių sistema“. BD pavadinimas kviečia kalbėti apie sisteminius dalykus, t. y. apie bendrą 
Klaipėdos senamiesčio erdvinę sistemą, kuri kartais paprasčiau vadinama „viešųjų erdvių“ 
sistema. Studentas skiria terminus „viešoji erdvė“6, „urbanistinė erdvė“. Toks terminų aišku-
mas padeda tiksliau apibrėžti BD objektą, neįsivelti į diskursą, būdingą politikams, viešųjų ryšių 
specialistams, bet ne architektams. Tai rodo studento sugebėjimą operuoti sąvokomis, kons-
truoti logines mokslines konstrukcijas. 
 Kadangi kalbame apie urbanistines erdves, turime kalbėti ir apie erdvinius formantus, t. y. 
architektūros objektus. Šiuo aspektu galima teigti, kad studentas suvokia urbanistinės masės 
morfologiją, yra perpratęs morfologinius tipus, planavimo principus. Darbo objektas – nagrinė-
jamos teritorijos erdvinė struktūra. Senamiesčio erdvinė struktūra modeliuojama kaip dinamiš-
ka struktūra. Tai vertingas BD bruožas. Darbe sprendžiama problema – ar įmanoma kokybiška 
Klaipėdos senamiesčio ir viso miesto urbanistinių struktūrų sąveika, neprarandant istorinių 
verčių, išlaikant modernaus miesto įvaizdį? Kokios galimybės atstatyti Klaipėdos pilį ir kas tokiu 
atveju nutiks gretimybėse? Kaip žymėti senamiesčio ribas, kitus vertingus senamiesčio struktūros 
elementus (pvz., bastijonus, bažnyčias)? Kokia tokiu atveju yra viešųjų urbanistinių erdvių siste-
ma? Tai labai sudėtingi klausimai. 

 Pagrindinis šio darbo tikslas – istorinio branduolio urbanistinės struktūros regenera-
vimas, įvertinant istorinius elementus (pilis, bastijonai ir kt.) ir kartu modeliuojant saikingą 
urbanistinę plėtrą. Numatomas darbo rezultatas – integruota užstatymo ir erdvinių struktūrų 
sistema, kurios išraiška yra architektūrinė urbanistinė senamiesčio ir jo prieigų viešųjų ur-
banistinių erdvių formavimo koncepcija. 
 Magistrantas Laimonas Grauslys įvykdė keliamus reikalavimus. BD rengimo metu stu-
dentas susidūrė su perteklinės informacijos problema ir ją sėkmingai išsprendė. Didelį kiekį 
statistinės, istorinės informacijos jam teko sugrupuoti pagal prioritetinių tikslų algoritmą. 
Analizė atlikta kokybiškai, todėl aiškus jos objektas ir gauta konkreti, logiška išvada. Labai vy-
kusiai parinkti užsienio analogai. analizės rezultatas – urbanistinės plėtros modelis, kuris 
toliau tapo pagrindiniu brėžiniu M 1:2000. tai reiškia, kad Bd egzituoja loginis ryšys tarp 
atskirų sudedamųjų dalių. Toks argumentacijos etapiškumas rodo kokybišką analitinį apara-
tą ir sugebėjimą modeliuoti (ne tik analizuoti ar projektuoti) sudėtingus atvejus, nepaskęsti 
smulkmenose. Pabrėžtina, kad BD sprendžiami kultūrologinio pobūdžio klausimai, susiję su 
senamiesčio plėtros ir apsaugos sampratomis. 
 Galima konstatuoti, kad magistrantų Eglės Urbonavičiūtės ir Laimono Grauslio atlikti 
BD yra pakankamai aukšto profesinio lygio. Sprendžiamų problemų rangas ir jų sprendimo 
metodiniai principai, būdai ir priemonės yra profesionalūs. Magistrantūros studijų BD atitinka 
šiam žanrui keliamus reikalavimus, yra reikiamos apimties, tinkamai apipavidalinti. Minėtieji 
darbai galėtų tapti pagrindu pradėti rimtą diskusiją apie Klaipėdos senamiesčio ir Naujamies-
čio regeneracijos, struktūrinių ribų identifikavimo ir kitas problemas. 
 Apibendrinant galima teigti, kad studentiškos urbanistinės plėtros vizijos yra indėlis 
į bendrą miesto plėtros vizijų „taupyklę“. O atsakymas į klausimą, kurį užduoda straipsnio 
pavadinimas, yra – TAIP.

1. Panašiai terminas „miestovaizdis“ yra verčiamas kaip townscape. Šis terminas suprantamas kaip veikla, 
kurią galima charakterizuoti: place making, town planning ir urban design. Tai, logiškai mąstant, turi būti 
susiję su „kraštovaizdžiu“. Žr. www.townscape.com.

2. Pastatų architektui rūpi forma ir faktūra, architektui urbanistui rūpi erdvė, masė, struktūra. O ką ir kokiomis 
priemonėmis kuria kraštovaizdžio architektas?

3. Kartais atrodo, kad plėtrą reguliuoja kalbininkai. Naujausias „verbalinis piruetas“ – tvarus judrumas.

4. Programos tikslas – „rengti aukštos kvalifikacijos kraštovaizdžio architektūros specialistus, kraštovaizdžio 
architektus, gebančius kurti visų lygių teritorijų ir erdvių kraštovaizdžius, projektuoti želdynus, miestų 
atvirąsias erdves bei statinius ir įrenginius juose, atitinkančius šiuolaikinės visuomenės reikalavimus“ 
(ištrauka iš programos tikslų).

5. Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-222.
6. Šis terminas dažnai vartojamas labai neatsakingai, nes, pasak Roberto Cowano, tai, ką jis apibrėžia, yra 

labai nekonkretu. Viešoji erdvė yra viskas, kas yra neprivatu: ir aikštė, ir TV, ir internetas. Todėl Robertas 
Cowanas rekomenduoja vartoti terminą „viešoji urbanistinė erdvė“.
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 Klaipėdos teritorijos tarp Kretingos 
 ir dailidžių g.  architeKtūrinė 
 urBanistinė Koncepcija

Autorius Eglė Urbonavičiūtė
Darbo vadovas Prof. Algis Vyšniūnas
Mokslo įstaiga Klaipėdos universitetas

Darbo tikslas Devastuotos teritorijos, esančios beveik pačiame Klaipėdos miesto centre, 
humanizavimas, įvertinant istorinius aspektus ir modeliuojant saikingą ur-
banistinę plėtrą. Numatomas darbo rezultatas – integruotas kraštovaizdžio 
gamtinių ir užstatymo struktūrų planavimo ir jų vizualinės raiškos reguliavimo 
mechanizmas, kurio išraiška – architektūrinė urbanistinė koncepcija.

Erdvinis teritorijos plėtros modelis (C)

Detalizuojamo kvartalo vizualizacijos (D, E)Teritorijos plėtros schemos (A) ir Kretingos g. išklotinė (B)
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 Klaipėdos Miesto senaMiesČio 
 ir jo prieigų VieŠųjų erdVių sisteMa

Autorius Laimonas Grauslys
Darbo vadovas Prof. Algis Vyšniūnas
Mokslo įstaiga Klaipėdos universitetas

Darbo tikslas Pateikti Klaipėdos miesto senamiesčio ir jo prieigų viešųjų erdvių sistemos   
 plėtros koncepciją, pasiūlyti būdus, kaip senamiestį semantiškai išryškinti 
 miesto struktūroje.

Teritorijos vystymo schema

Pagrindinis brėžinys (A)

Vaizdas į senamiestį nuo Bangų g. (B)

Kvartalo vizualizacija (C) ir senamiesčio fragmento detalizacija (D)
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ii d a r B a i  Kūrybinės  dirbtuvės

 Tiks la i  i r  užda vin ia i
• Pagrindinis kūrybinių dirbtuvių tikslas – sukurti parko sutvarkymo viziją.
• Įtraukti architektus, kraštovaizdžio architektus, dizainerius, sociologus, filosofus,   
 miestų planuotojus į bendrą diskusiją apie Skulptūrų parko ateitį.
• Klaipėdos Skulptūrų parkui reikalinga tokia ateities vizija, kuri atspindėtų šios 
 teritorijos kultūrinius sluoksnius: Senąsias miesto kapines, memorialinį pjūvį,   
 lietuviškos skulptūros raidą, ir tenkintų šiuolaikinio (būsimo) žmogaus poreikius.
• Pasiūlyti aiškią viziją, kurios įgyvendinimas taptų socialine paskata skirtingos   
 istorinės atminties bendruomenėms suvienyti, tarpusavio dialogui atsirasti.

 Klaipėdos sKulptūrų parKe 
 susitinKa Menas ir istorija

Organizatoriai Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 
 VšĮ Darnios architektūros centras („Archicechas“)
Partneriai Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija
Dalyviai Eglė Urbonavičiūtė, Vaidotas Dapkevičius, Jekaterina Lavrinec, 
 Aurimas Baužys (1 grupė) » 28 p.
 Inga Urbonaitė, Paulius Jonys, Valdas Jencius (2 grupė) » 30 p.
 Rasa Mizaraitė, Lina Savickaitė, Vitalijus Jankūnas, 
 Romas Marčius (3 grupė) » 32 p.
Objektas Klaipėdos skulptūrų parkas
Teritorijos plotas  10 ha
Vieta Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Bažnyčių g. 4, Klaipėda
Laikas 2011 m. spalio 14–16 d.

Api e  d i rbtu ves
2010 m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus inicijavo dvimetį projektą „Klaipėdos 
skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai“. 2011 m. programą sudarė trys dalys: isto-
rinė nuotraukų ir daiktų paroda (praeities revizija), konferencija (analizė) ir kūrybinės 
dirbtuvės (ateitis). Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai gavo užduotį sukurti Klaipėdos 
skulptūrų parko viziją, siekiant suvienyti parko istorinius sluoksnius – senąsias miesto 
kapines ir meno galeriją – į vientisą viešosios erdvės kompleksą. Dalyviai buvo papra-
šyti nekreipti dėmesio į konkrečius techninius sprendimus bei finansines galimybes ir 
koncentruotis į parką kaip į kultūrinį kraštovaizdį, reikšmingą Klaipėdos miestui ir Ma-
žosios Lietuvos krašto istorijai.

Api e  ter i tor i ją
Nagrinėjama teritorija yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje. Ją riboja S. Daukanto, 
Trilapio, Liepų ir K. Donelaičio gatvės. Šiuo metu Skulptūrų parke yra keletas svarbių 
kultūros objektų. Tai senųjų miesto kapinių antkapiai, želdynai, skulptūros, sukurtos 
1977–1991 m. Smiltynėje rengtų skulptorių simpoziumų metu. 10 ha parko teritorijoje 
eksponuojami 116 įvairios tematikos meninių darbų, kuriuos sukūrė 61 skulptorius per 
13 pirmųjų simpoziumų. Registruotoje kapinių teritorijoje ir jai nepriklausančioje vaka-
rinėje Skulptūrų parko dalyje išlikę atskiri objektai: rūsiai, seni antkapiai ir kapus žymin-
čios betoninės tvorelės, laiptų dalys, virš senųjų kapų neseniai iškilę žemių kauburėliai 
bei savavališkai pastatyti antkapiai ir kryželiai. Teritorijoje yra du svarbūs paminklai: 
memorialas, skirtas žuvusiesiems kovojant prieš fašistinę Vokietiją, ir paminklas žuvu-
siesiems 1923 m. Klaipėdos sukilimo metu. Teritorija su gretimų teritorijų želdynais su-
daro vešlią šiaurinės Klaipėdos miesto dalies želdynų zoną.

Organizatoriai

Partneris

Pagrindinis informacinis rėmėjas

Rėmėjai
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ii d a r B a i  Kūrybinės  dirbtuvės

 atMinties aniMacija     (1 GRUPė)

Autoriai  Eglė Urbonavičiūtė, Vaidotas Dapkevičius, 
 Jekaterina Lavrinec, Aurimas Baužys
Objektas Klaipėdos skulptūrų parkas
Teritorijos plotas  10 ha

Pirmosios kūrybinių dirbtuvių architektų grupės vizija siūlo dinamiškas atminties formas, kurios leistų už-
megzti dialogą su istoriniais ir meniniais parko sluoksniais. Parkas suvokiamas kaip kvartalas, sąveikaujantis 
su aplinkinėmis teritorijomis, į jas įterpiant aktyvias nuorodas – informacinius meninius inkliuzus. Svarbiausiu 
teritorijos akcentu tampa Skulptūrų parko centras, kuriamas kaip kraštovaizdžio elementas, nukreipiantis į 
skulptūrų ekspoziciją ir Rimties alėją. Naujai kuriamos institucijos tikslas – padėti interaktyviai suvokti par-
ko kultūrinius sluoksnius, jų istoriją. Siekiant suderinti skirtingas parko funkcines zonas, siūloma pažvelgti į 
parką kaip į dinamišką landšaftą: jį sudarantys atminties sluoksniai jungiami į vieną visumą judant po parko 
teritoriją. Parko lankytojo judėjimą „atminties zonoje“ lydi nauji meno kūriniai ir memorialinė atodanga.

Skulptūrų parko centras

Skulptūrų parko planas Rimties alėja

Parko takų ir kompozicinių ašių sistema

Monumentų išsidėstymo 
Rimties alėjoje schema
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ii d a r B a i  Kūrybinės  dirbtuvės

 ženKlų laBirintas     (2 GRUPė)

Autoriai Inga Urbonaitė, Paulius Jonys, Valdas Jencius
Objektas Klaipėdos skulptūrų parkas
Teritorijos plotas  10 ha

Parkas kuriamas kaip laisvosios skulptūrų ekspozicijos ir tylos labirintas. Parkas skaidojamas į skirtingo ak-
tyvumo zonas, išlaikant pasyvų teritorijos naudojimą ties Trilapio gatve. Didžiojoje parko dalyje siūloma at-
sisakyti kietųjų dangų. Atsisakoma įprastos parko takų sistemos ir siūlomas laisvo parko planavimo modelis. 
Skulptūrų santalkų zonos išvalomos nuo menkavertės augmenijos, įleidžiant daugiau šviesos į esamą parko 
tankį. Pavieniai medžiai ar želdinių grupės tampa svarbiais akcentais ir įprasmintais kompoziciniais elemen-
tais. Skulptūromis neužstatytose zonose kuriamos aktyvios ir pasyvios veiklos salos.

Kultūriniai sluoksniai

Teritorijos vystymo schema

Žaidimų erdvė. Vizualizacija

Rimties erdvė. Vizualizacija

Skulptūrų parko planas
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 MuZiejus po atViru danguMi     (3 GRUPė)

Architektai  Rasa Mizaraitė, Lina Savickaitė, 
 Vitalijus Jankūnas, Romas Marčius
Objektas Klaipėdos skulptūrų parkas
Teritorijos plotas  10 ha

Senųjų kapinių ir Skulptūrų parko teritorijoje formuojamas muziejus po atviru dangumi, kuriame ekspo-
nuojami Lietuvos karių įamžinimo paminklai, žymių klaipėdiečių paminklai, kaltiniai istoriniai kryžiai, ant-
kapių vietos ir antkapiai. Buvusio pagrindinio kapinių tako vietoje kuriama Istorinė alėja. Esamai skulptūrų 
ekspozicijai projektuojamas naktinis apšvietimas. Numatomas esamų medžių sanavimas, įleidžiama na-
tūralios saulės šviesos, pro išretintus medžius atsiskleidžia parko daugiaplaniškumas. Siekiant sukurti au-
galijos įvairovę, didinamas skirtingų želdinių rūšių asortimentas. Parko ribose sukuriamos ir praplečiamos 
viešosios erdvės. Projektuojamas muziejaus informacinis centras ir kavinė. Siūloma praturtinti parko žel-
dinių asortimentą, pasodinti spygliuočių medžių, kad parkas būtų vaizdingesnis žiemos metu. Kai kuriose 
vietose siūloma įrengti žydinčias pievas. Parko pakraščiuose numatoma pasodinti gausiai žydinčių krūmų. 
Siūloma naujos kokybės parko informacinė sistema.

Skulptūrų parko istorinė raida: XIX a. pr. (B); XX a. pr. (C); 1942 m. (D)

Skulptūrų parko planas (A) Parko vizualizacija (G)

Želdinių sanavimo (E) ir parko zonavimo (F) schemos

Skulptūros

Esami medžiai

Nauji medžiai

Aktyvioji zona

Pasyvioji zona
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 Vaidotas dapkevičius
 Metų KonKursas     36–41 p. »

„Metų konkursas“ – taip dienraštis „Vakarų ekspresas“ šiais metais apibūdino Lietuvos 
architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos kuruotą architektūrinį urbanistinį 
konkursą Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro naujo pastato statybos sklypui parinkti.
 Konkurso organizatoriai ir rengėjai pasiūlė keturias galimas vietas mieste: esama 
muzikinio teatro vieta, Danės upės žiočių šiaurinė pusė, Danės skveras ir Vasaros estra-
dos teritorija. Dalyvis savo nuožiūra taip pat galėjo siūlyti teatro sklypui vietą mieste. 
Konkurse buvo reikalaujama atlikti visų keturių pasiūlytų vietų urbanistinę analizę, jos 
pagrindu pasiūlyti tinkamiausią vietą. Konkurso nugalėtojais tapo autorių kolektyvas: 
Edmundas Andrijauskas, Ramūnas Amšiejus, Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Rolandas Ra-
kevičius, Andrius Jašinas, Aurimas Baužys, pasiūlę Danės upės žiočių teritoriją („Devizas 
410010“). Šią vietą tinkamiausia nurodė keturi iš penkių konkurso dalyvių. Trečiosios vie-
tos laimėtojai (autorių kolektyvas: Gerda Antanaitytė, Vytautas Grykšas, Ramunė Staše-
vičiūtė, Monika Šmitaitė, DinaTimonina) pasirinko esamą muzikinio teatro vietą. Kon-
kurso darbų ekspozicijos lankytojai, dalyvavę apklausoje dėl naujos teatro vietos, kaip 
tinkamiausias taip pat paminėjo šias dvi vietas.
 Konkursas ne tik atnaujino diskusijas uosto ir miesto tema viešojoje erdvėje (šios 
sąvokos, deja, ir šį kartą nesusiliejo į „uostamiestį“), bet ir tapo indikatoriumi pačiai ar-
chitektų bendruomenei. Urbanistine tema skelbiami konkursai, kurių objektais tampa 
ne vienas pastatas, bet miesto struktūra, tebeužduoda daugiau klausimų nei pateikia 
atsakymų. Ypač jei kalba sukasi apie istorines, centrines didžiųjų Lietuvos miestų zonas. 
Akivaizdu, kad šiuolaikinės demokratinės visuomenės atributai: nuosavybės teisė, vieša-
sis interesas, kurio mastelis pagal poreikį kinta nuo vietinės bendruomenės iki valstybės, 
šiandien sunkiai dera su akademiniu požiūriu į urbanistiką. Urbanistinę architektūrinę 
erdvinės struktūros analizę, projektavimo temą ignoruoja pagrindiniai šalies įstatymai. 
Dėl to ši tema, kurios praktiškai negali pareikalauti viešajam interesui atstovaujanti vals-
tybės tarnautojų dalis, dažniausiai tiesiog eliminuojama iš viešojo diskurso, kai svarstomi 
būtent viešosios paskirties objektai. Teisiniu (ir politiniu) požiūriu urbanistika gali reabili-
tuotis tik pateikdama sprendimus, kurie būtų įvertinti statistiškai. Kitas dėmuo yra kultū-
rinis, juo remiasi daugelis šiuolaikinės urbanistikos mokslo teoretikų (ne tik mūsų šalyje). 
Tačiau jis Lietuvoje vis dar apibūdinamas kaip perteklinis. Arba netelpantis į ekonominio 
efektyvumo rėmus.

Rengiant šį leidinį, žiniasklaida paskelbė apie Kauno architektūros ir urbanistikos eksper-
tų tarybos (KAUET) organizuojamą urbanistinį konkursą Kongresų ir koncertų rūmų vie-
tai išrinkti. Konkursui pasiūlytos šešios vietos. Bandymas atvirai sudėti urbanistinius, o ne 
mažiausios kainos dėmenis tęsiasi. Telieka palinkėti kolegoms sėkmės!

Konkurso  ekspoz ic i jos  lankytojų  mintys

danės skveras
„Užbaigtų urbanistinį centro vaizdą, praturtindama jį“;
„Čia visapusiškai tinka ir senamiesčio, ir upės aplinka bei ramybė“.

atgimimo aikštė (dabartinė teatro vieta)
„Čia pritrauksite daugiau žmonių, turistų“;
„Teatras turi būti miesto centre, širdyje, ten turi ir suklestėti“;
„Reikėtų renovuoti dabartinį pastatą, dar labiau išryškinant to laiko stilistiką“;
„Turi būti miesto centre“;
„Ši vieta jau susiformavo ir nesinorėtų, kad senamiestis apaugtų sustambintais pastatais.
 Pvz., Dramos teatro priestatas į upės pusę“;
„Pastatyti naują, gražų, šiuolaikišką teatrą, nugriovus senąjį“;
„Čia reikia puikaus pastato, gražios aikštės ir puikios traukos vietos“.

Vasaros estrada:
„Patogu atvažiuoti iš Palangos, Kalotės, Girulių etc. pusės.“

danės upės žiočių teritorija
„Netinka, nes nėra privažiavimo viešuoju transportu“;
„Tik jei projektas bus originalus, reprezentuojantis miestą“;
„Šalia yra „Švyturio menų dokas“. Dvi kultūros skleidimo vietos šalia yra labai patogu ir originalu“;
„Išnaudojama „stiprioji“ miesto dalis, jos natūralus išteklis vanduo“;
„Klaipėdai reikia naujo ryškaus simbolio“;
„Atspindėtų teatro kuriamą atmosferą“;
„Didelis modernus statinys užstos vaizdą į senamiestį ir ypač į piliavietę, 
 kur ateityje iškils atstatytos pilies siluetas“;
„Norisi į Muzikinį teatrą ateiti kaip į šventę, o nesibrauti pro gamybinius pastatus“.

Visuomenės nuomonės suvestinė

Vieta Atsiliepimų 
knyga

S. Šimkaus 
konservatorijos 
bendruomenės 
kreipimasis

Iš viso

danės skveras 5 3 8

atgimimo aikštė 13 32 45

Vasaros koncertų estrada 4 0 4

danės upės žiotys
(„Laivitės“ teritorija)

29 17 46

Kita 
(Piliavietės teritorija)

1 0 1
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 Miesto siela     1 Vieta

Objektas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 
 (naujo pastato statybos sklypo parinkimas)
Architektai Edmundas Andrijauskas, Ramūnas Amšiejus, Mantė Černiūtė-Amšiejienė, 
 Rolandas Rakevičius, Andrius Jašinas, Aurimas Baužys
Detalizuojama vieta „Laivitės“ teritorija

Objekto lokacijos schema (A); 
prioritetinės teritorijos planas (B)

Muzikinio teatro vaizdas nuo Kuršių marių (C); komplekso vaizdas iš viršaus (D, E); 
objekto kompozicinė (F), funkcinio zonavimo (G) ir patalpų planavimo (H) schemos



4140

ii d a r B a i  Konkursai

 [ ... ]     2 Vieta

Objektas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 
 (naujo pastato statybos sklypo parinkimas)
Architektai Laimonas Bogušas, Vytis Cibulskis
Detalizuojama vieta „Laivitės“ teritorija

Muzikinio teatro vizualizacija (E) ir modeliai (F); 
pasirinktos vietos situacijos schema (G)

Objekto lokacijos schema (A); vietos parinkimo analizė (B);
3D variacijos (C); situacijos ir funkcinių ryšių analizė (D)
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 [ ... ]     3 Vieta

Objektas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras 
 (naujo pastato statybos sklypo parinkimas)
Architektai Ramunė Staševičiūtė, Gerda Antanaitytė, Vytautas Grykšas, 
 Monika Šmitaitė, Dina Timonina
Projektuotojas Ramunės Staševičiūtės projektavimo firma „Pilis“
Detalizuojama vieta Atgimimo aikštė

Muzikinio teatro maketas (C); pasirinktos vietos schema (D); 
komplekso funkcinio zonavimo schema (E)

Objekto lokacijos schema (A); komplekso išklotinių variantai (B)



4544

ii d a r B a i  projektai

 teritorijos tarp pilies g., 
 aB „Baltijos“ laiVų statyKla, 
 uosto aKVatorijos 
 ir danės upės Klaipėdoje
 detaliojo plano 
 Koncepcija

Autoriai  Snieguolė Stripinienė, Vigilija Paulionienė,
 Laimonas Bogušas, Algirdas Stripinis,
 Gintautas Datkūnas
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“
Planavimo organizatoriai Klaipėdos miesto savivaldybės 
 administracijos direktorius, 
 AB „Klaipėdos laivų remontas“
Teritorijos plotas ~30 ha

Detaliojo plano koncepcija patvirtinta 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T2-281.

 Detaliojo plano koncepcija. Užstatymo schema

2 kvartalo detalizacija

3 kvartalo detalizacija

4 kvartalo detalizacija (2 variantas)

5 kvartalo detalizacija
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 adMinistracinio pastato danės g. 1 
 Klaipėdoje statyBos projeKtas 

Architektai Edmundas Andrijauskas, Aurimas Baužys
Projektuotojai UAB „Andrijauskas ir partneriai“, UAB „Skomas“, UAB „Dobi“, 
 UAB „Skruzdėliukai“, UAB „Elektros darbų projektai“, Julija Rakevičienė
Sklypo plotas 393 m2

Bendras plotas 178,51 m2

Pastato tūris 984 m3

Šiaurinio rago smaigalys – viena iš nedaugelio vietų Klaipėdoje, kur galima laisvai prieiti prie marių ir apžvelgti 
Smiltynės bei uosto panoramas. Naujasis perkėlos pastatas kaip pleištas įsiterpia į šiuos vizualinius ryšius ir 
formuoja naujus. Prarastą apžvalgos erdvę kompensuoja stogo terasa, skiriama laivams ir marioms stebėti, o 
vidaus erdvėje Smiltynės kranto panorama ir judantys laivai įrėminami horizontalių langų plokštumų. Šie vi-
zualiniai instrumentai sukuria emocinį ryšį su kėlimosi procesu ir jo objektu – Smiltyne. Perkėla ne tik sudaro 
sąlygas stebėti, bet ir pati yra stebima. Pastato išorė primena laivo formas, o ažūrinis bokštelis, įkvėptas bake-
nų – įrenginių, skirtų laivų kapitonams stebėti kursą, – padeda kurti perkėlos vietos ženklą.

Pietinis fasadas

Maketas

Pirmo aukšto planas

Genplanas
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 daugiaFunKcio pastatų KoMpleKso 
 „danės galerija“ 
 žVejų g. 26, 28 Klaipėdoje
 projeKtiniai siūlyMai

Projekto vadovas Snieguolė Stripinienė
Architektai Algirdas Stripinis, Laimonas Bogušas
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“

Vaizdas iš viršaus Vaizdas iš kiemo

Išklotinės
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 religinės pasKirties pastato 
 deBreceno g.3a Klaipėdoje 
 statyBos projeKtas

Autoriai  Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Ramūnas Amšiejus
Projektuotojai „MR Architektai“, UAB „Andrijauskas ir partneriai“, 
 Klaipėdos architektų biuras
Statytojas Klaipėdos Šv. Brunono kverfurtiečio parapija
Rangovas UAB „Aldasta“
Bendras plotas 2195,85 m²
Pastato aukštis 24,4 m

2009 m. birželio 11 d. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija surengė atvirą archi-
tektūrinį konkursą, kuriame išrinktas geriausias projektas. Pagal konkurso laimėtojų darbą 2010 m. lap-
kričio 9 d. parengtas, suderintas ir patvirtintas teritorijos detalusis planas. 2011 m. rugsėjo 1 d. parengtas, 
ekspertuotas ir suderintas techninis projektas. Gautas statybos leidimas. 2011 m. spalį pradėtasis pirmasis 
statybos etapas.

Pirmo aukšto planas

Pirmas etapas

Antras etapas

Trečias etapas
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 adMinistracinio pastato 
 K. donelaiČio g. 6B Klaipėdoje 
 reKonstruKcija

Autoriai  Snieguolė Stripinienė, Gintautas Datkūnas
Konstruktorius Jolanda Bartkuvienė
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“
Statytojas Klaipėdos miesto savivaldybė
Bendras plotas 225 m2

Naudingas plotas 182 m2

Pagalbinis plotas 43 m2

Tūris 790 m3

 Pastatas pripažintas tinkamas naudoti 
 2011 m. spalio 18 d. aktu Nr. SUA-2036.

Situacijos schema Vakarinės ir pietinės pusių vaizdaiŠiaurinis fasadas

Rytinis fasadas Šiaurinės pusės vaizdas
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 daugiaBuČių gyVenaMųjų 
 naMų KVartalas 
 paneVėžio g. 25 Klaipėdoje 

Autoriai  Snieguolė Stripinienė, Elvyra Kaltanaitė, Kristina Jurkutė
Konstruktorius Renata Narmontienė
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“
Statytojas UAB „Bilukas“
Rangovas UAB „Aldasta“
Bendras plotas 2953 m2

Butų skaičius 42
Tūris 11544 m3

Aukštų skaičius 9
Gyvenamasis plotas 1867 m2

Naudingasis plotas 2512 m2

 Objektas pripažintas tinkamas naudoti
 2011 m. gruodžio 01 d. aktu Nr. SUA-2448.

Tipinio aukšto planasGeneralinis planas

Bendras vaizdas
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 Vieno Buto gyVenaMasis naMas 
 s. dauKanto g. 40B Klaipėdoje

Autoriai  Gintaras Čičiurka, Valdas Janulis, Saulius Plungė
Konstruktoriai Mindaugas Bliudžius, Virginija Miniotienė 
Projektuotojas UAB „A405“
Statytojas UAB „Pajūrio kargas“
Bendras plotas 448,2 m²
Pastato tūris 2156 m³
Statybos leidimas Nr. 22/07-GN/10, 2010-01-28
Realizacija 2011 m.

Rytinis ir pietinis fasadai

Pietų pusės vaizdas

Vakarų ir šiaurės rytų pusių vaizdai

Situacijos schema
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 generalinių ir Birių 
 KroVinių sandėlis 
 neMuno g. 2 Klaipėdoje

Projekto vadovas Onutė Klionauskienė 
Architektas Raimondas Valiukonis 
Projektuotojas UAB „Restitas“
Statytojas UAB „Bega“
Generalinis rangovas UAB „Klaipėdos monolitas“
Bendras plotas 16627 m2

Tūris 285400 m3

Bendras vaizdas

UAB „Bega“ teritorija

Situacijos schema
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 praMoninės pasKirties pastatų 
 liepų g. 68 Klaipėdoje 
 reKonstruKcija

Projekto vadovas Snieguolė Stripinienė
Architektai Algirdas Stripinis, Elvyra Kaltanaitė, Vytis Cibulskis
Konstruktorius Renata Narmontienė
Projektuotojas UAB „Uostamiesčio projektas“ 
Statytojas AB „Klaipėdos mediena“
Rangovas UAB „Įžvalga“

 DROŽTO ŠPONO CECHAS. Unik. Nr. 2194-6000-4070 (17P1p)
Bendras plotas 5 315,92 m2

Pastato tūris 34 645 m³
 BALDų CECHAS. Unik. Nr. 2194-6000-4549 (59P1g)
Bendras plotas 26 121,41 m2

Pastato tūris 224 256 m³
 BALDų GAMYBOS CECHO SANDėLIS. Unik. Nr. 4400-0568-8580 (61F1g)
Bendras plotas 2 104,54 m2

Pastato tūris 17 812 m³

 Statybos leidimas išduotas 2011 09 01, Nr. LNS-31-110901-00166 
 (Nr. 165/33-NR/11).

Baldų cechas. Išorės ir vidaus vaizdai

Baldų cecho fasadų išklotinėsBaldų cecho pirmo aukšto planas
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 „Baltijos Kelrodis“. 
 Baltijos regiono 
 tapatuMo siMBolis 
 ŠiauriniaMe rage,
 danės g. 1, Klaipėdoje

Architektas Laimis Kaziukonis
Užsakovas UAB „Integrity PR“
Realizacija 2011 m.

Architektūrinis simbolis skiriamas Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijai, vienijančiai Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Lenkiją, Vokietiją, Daniją, Švediją ir Suomiją. Šis kelrodis rodo kryptis ir tiesinius atstumus 
nuo Šiaurinio rago iki kitų Baltijos jūros regiono strategijos šalių sostinių. Baltijos regiono tapatumo sim-
boliui parinkta erdvė – Klaipėdos Šiaurinis ragas – yra susiformavusi uosto pramonės apsupta teritorija. 
Joje vyrauja vertikalūs elementai: nuo jachtų ir kranų apsuptų krantinių iki navigacinių ir informacinių 
ženklų. Įprasminti Baltijos šalių regionus siūloma Šiaurinio rago alėjos take. Šis netradicinis kelrodis galė-
tų tapti ne tik nauju Baltijos šalių regiono atspindžiu, bet ir patraukliu mažosios architektūros elementu, 
pagyvinančiu krantinės zoną. Siūlomas simbolinių plytelių įkomponavimas į esamo tako struktūrą tampa 
aiškiu akcentu lokalioje Šiaurinio rago alėjos erdvėje. Kiekvienai valstybei skiriama ne tik simbolinė plyte-
lė, bet ir erdvė su greta pastatytu suoliuku, taip išnaudojant esamą aplinką ir sukuriant patrauklią erdvę 
miesto gyventojams bei svečiams.

Bendras vaizdas (B) ir detalė (C)

„Baltijos kelrodis“ (D, E)Situacijos schema (A)
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 „leonardo da Vinci“ MoKyMosi Visą 
 gyVeniMą prograMos projeKtas 
 „KoMpetencijų VystyMas 
 darnios plėtros architeKtūroje“

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija 2010 m. pradėjo įgy-
vendinti tarptautinę „Leonardo Da Vinci“ mobilumo programą. Jis šešiolikai šalies ar-
chitektų suteikė galimybę tobulinti profesines žinias užsienio valstybėse. Projektas 
įgyvendintas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą pro-
gramą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

„leonardo da Vinci“ programa ir mobilumo projektas

„Leonardo da Vinci“ programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti pro-
fesinio rengimo srityje. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių 
institucijas, visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbda-
vių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas, kuriant ateities profesinio rengimo 
politiką ir taip suteikiant piliečiams daugiau galimybių didinti profesinį meistriškumą.
 Programos mobilumo projektai – puiki galimybė specialistams išvykti į kitas Eu-
ropos valstybes kelti kvalifikacijos, gilinti profesines žinias bei įgūdžius. Stažuojantis 
kitų šalių įmonėse, tiesiogiai susipažįstama su naujais darbo metodais ir technologijo-
mis, užmezgami nauji bendradarbiavimo ryšiai, dalijamasi patirtimi.
 Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos įgyvendinamas 
projektas „Kompetencijų vystymas tvarios plėtros architektūroje“ (Nr. LLP-LDV-PLM-
2010-LT-0372) skirtas jaunųjų architektų bei teritorijų planavimo specialistų profesi-
nėms stažuotėms Danijos, Norvegijos ir Italijos architektų biuruose. Projekto tikslai: 
darniosios plėtros tendencijomis paremtos architektūros ir planavimo praktikos, no-
vatoriškumo skatinimas architektūros vadybos ir kūrybos srityse,architektūros ir pla-
navimo tendencijų raiška pajūrio regionuose. Pirmieji projekto dalyviai į 2–16 savaičių 
stažuotes išvyko 2010 m. rudenį. Projektas baigtas 2012 m. balandį.

paskutiniai vizitai 

Leidinyje „Klaipėdos architektūra 2010“ buvo pristatyta dešimties pirmųjų projekto da-
lyvių medžiaga – rengtų projektų iliustracijos, atsiliepimai apie patirtį. Šių metų leidiny-
je – paskutinių stažuočių derlius.
 Norvegijos Narviko savivaldybė tapo trijų projekto dalyvių darbdave. Lietuvos 
architektai akcentavo lankstų tenykščių projektuotojų požiūrį į miesto planavimo siste-
mą. Savivaldybės nuolat kaupia ir sistemina statistinius bei apklausos duomenis, vykdo 

stebėseną, padedančią operatyviau ir kokybiškiau planuoti strateginius sprendimus. 
Savivaldybės dažnai pačios tampa planavimo projektų, taip pat viešosios paskirties 
statinių projektų iniciatorėmis. Tokių projektų įžangomis čia tapo Tomo S. Butkaus, 
Valdo Jenciaus ir Gintauto Tamošaičio darbai.
 Italijoje kūrybinis potencialas skleidžiasi privačioje ir akademinėje sferose. Isto-
riškai turbūt stipriausias amatininkystės tradicijas išlaikiusioje Europos šalyje architek-
tai buriasi į smulkaus ir vidutinio dydžio kūrybines grupes. Tokiose įmonėse Romoje ir 
Brešijoje (Brescia) stažavosi Tadas Sviderskas ir Jūratė Usanova.
 Dauguma dalyvių profesinės kvalifikacijos skirtumų tarp Lietuvos ir kitų šalių ar-
chitektų neįžvelgė. Projekto dalyviams nekilo didesnių problemų įsiliejant į juos prii-
mančius kolektyvus, tiesiog reikėjo laiko priprasti prie naujos darbo tvarkos ar naudo-
jamų technologijų.
 Pagrindiniai bruožai, kuriuos akcentavo dalyviai, yra kūrybiškumas ir pozityvu-
mas. Šie aspektai dažnai pamirštami mūsų šalies architektūros cechuose ir apskritai 
gyvenime. Dalyvių nuomone, norint būti kuriančiais architektais, galimybė pasidar-
buoti kitos šalies kolektyve yra gyvybiškai būtina. Kartu tai ir naujos patirtys, leidusios 
palyginti skirtingas miestų planavimo ir architektūros mokyklas, bendravimo kultūrą. 
Architektų nevaržė įstatymų pinklės – įvairūs reikalavimai, reglamentai, normos. Kūrė-
jai įsitikino – projektavimo rinka nesibaigia Lietuva, architekto amatas suteikia puikių 
galimybių tobulintis ir gilinti žinias užsienyje.
 Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija dėkoja visiems prisidė-
jusiems prie šio projekto!

Šiame leidinyje pristatomi keturi paskutiniai „Leonardo Da Vinci“ mobilumo projekto 
metu parengti darbai.
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1. Plieno bokštas (Kultūros namai)
2. Švyturio tiltas
3. Terminalo tiltas
4. Autobusų ir taksi stotis
5. Tranzitinis tunelis
6. IT įmonių klasteris
7. Oro uostas
8. Kultūros įstaigų klasteris
9. Slidinėjimo bazė
10. Skulptūrų parkas
11. Rašytojų namai
12. Koncertų salė

 narViKo (norVegija) Miesto plėtros 
 gairių urBanistinė Koncepcija

Vieta Narviko miestas, Nordlando apskritis, Norvegija
Projekto autorius Tomas S. Butkus
Stažuotės vieta Narviko komuna, Statinių ir teritorijų planavimo departamentas
Stažuotės laikotarpis 2011 02 28–2011 06 16

Narviko urbanistinė koncepcija rengta siekiant pateikti alternatyvų miesto plėtros variantą. Projekto nevaržė 
jokie juridiniai ir techniniai reglamentai. Darbe panaudoti autoriaus sukurti originalūs urbanistinės analizės 
metodai: struktūrinio funkcinio zonavimo (A–C schemos); rajonų-monadų (D); alokacinio aukštybinio pas-
tatų išsidėstymo (E schema); miesto vyraujančios spalvinės gamos. Projekte pasiūlyta 12 naujų urbanistinių 
architektūrinių sprendinių (F schema). Visi brėžiniai atlikti ranka.

Aukštybinių pastatų išsidėstymo schema (E); 
Narviko plėtros gairių planas. Pagrindinis brėžinys (F)

 Narviko urbanistinės funkcinės struktūros: 
 rekreacinis potencialas (A), komercinis sektorius (B), 
 pramonės klasteriai (C), Framneso gyvenamasis rajonas (D)
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   ceMento gaMyKlos reKonstruKcijos 
   MolFetoje (italija) projeKtas
 
Projekto autoriai Massimo Alvisi, Junko Kirimoto, Chiara Quadraccia, Giovanna Lanotte, 
 Nicolas Jure, Ada Catapano, Tadas Sviderskas
Projektuotojai  „Alvisi Kirimoto+Partners s.r.l.“
Užsakovas „Vecchia Cementeria s.a.s. di Cassanelli M. & C.“
Sklypo plotas 62650 m2

Bendras pastatų plotas 20000 m2

Stažuotės vieta „Alvisi Kirimoto+Partners s.r.l.“, Roma
Stažuotės laikotarpis 2011 09 03–2011 12 23

Ansamblį sudaro: 1) projektuojamas parkas su vandens telkiniais, fontanais, medžių masyvais, reljefo ele-
mentais, skirtingų funkcijų zonomis; 2) naujas pastatas, kuriame projektuojamos prekybos, viešbučio, kavinių 
ir maitinimo, pagalbinės, bendrojo naudojimo, universalios, susitikimų, konferencijų, parodų, sveikatingumo 
ir SPA centro patalpos; 3) rekonstruojamas esamas cemento gamyklos pastatas, kuriame projektuojamos 
maitinimo, informacijos centro, teritorijos istorijos muziejaus, administracinės, pagalbinės patalpos; 4) nau-
jas pastatas – akvariumas, kuriame projektuojamos ekspozicijų, prekybos, švietimo, seminarų, konferencijų, 
pagalbinės ir techninės patalpos.

Komplekso maketas

PjūviaiSituacijos schema
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   daugiaFunKcės Koncertų salės 
   ir parKo acilijoje (italija) sutVarKyMo 
   architeKtūrinės idėjos 
   KonKursinis projeKtas

Projekto autoriai Massimo Alvisi, Junko Kirimoto, Chiara Quadraccia, 
 Nicolas Jure, Tadas Sviderskas
Projektuotojas „Alvisi Kirimoto+Partners s.r.l.“
Užsakovas Roma Capitale – Dipartimento per le Politiche 
 di Riqualificazione delle Periferie
Sklypo plotas 8000+ 11500 m2

Bendras pastato plotas 2200 m2

Stažuotės vieta „Alvisi Kirimoto+Partners s.r.l.“, Roma
Stažuotės laikotarpis 2011 09 03–2011 12 23

 Situacijos schemos (A); pjūvis (B); 
 objekto komponavimo principai (C)

Pirmo aukšto planas (D); maketas (E, F)
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   KataliKiŠKojo centro KaMinjone 
   (italija) reKonstruKcijos projeKtas

Projekto autorius Jūratė Usanova
Stažuotės vieta „Archi2“ architektūros studija, Breša, Italija
Stažuotės laikotarpis 2011 09 03–2011 12 23

„Leonardo da Vinci“ programos mobilumo projekto vizitą praleidau Italijos mieste Brešoje architektūros stu-
dijoje „Archi2“. Be to, kad lavinau tvariosios plėtros metodikos įgūdžius, šio vizito metu dirbau kūrybiškumo 
principais paremtoje architektūrinio projektavimo aplinkoje. Mano stažuotės užduotis – Kaminjono miestelio 
Katalikiškojo centro rekonstrukcija. Firma, kurioje stažavausi, turi stiprų kūrybinį potencialą architektūrinio 
projetavimo srityje. Čia dirbantys architektai gilinasi į geometriką, vietovės identitetą ir istorinius teritorijos 
atributus. Kuriant architektūrą svarbi originali nauja kalba, kuri megztų dialogą su itin mažo miestelio istorine 
aplinka ir kartu dėl savo šiuolaikiškumo būtų patraukli čia veikiančiai jaunimo bendruomenei. Vienas svarbiausių 
uždavinių – pertvarkyti aplinką ir pritaikyti ją neįgaliesiems. Pandusas, kylantis į ant kalvos esančią bažnyčią, 
projektuotas itin kruopščiai, skaičiuojant kiekvienos pakopos aukštį. Šitaip pat spręsti visos teritorijos pavirščių 
peraukštėjimai – stengiantis ją kiek įmanoma pritaikyti naudoti visoms žmonių grupėms. Nauji aplinkos objek-
tai kurti kuo labiau integruoti į esamą kraštovaizdį, laikantis susiformavusios vietovės geometrijos. Taip pat 
buvo svarbu parinkti natūralias medžiagas – fasadams ir lauko terasai nuspręsta naudoti nemažai medžio ir na-
tūralaus akmens plytų. Teritorijoje atsirado daugiau žaliųjų detalių, išsaugota didžioji dalis želdinių. Vizito metu 
patobulėjau kraštovaizdžio architektūros projetavimo srityje, ir ypač todėl, kad dirbau prie realaus projekto, 
sprendusio nedidelio miestelio architektūrines ir sociokultūrines problemas, viešųjų erdvių sutvarkymo ir pro-
jektavimo natūraliame kalnuotame regiono kraštovaizdyje klausimus. Italijos žemėje labiausiai išmokau žvelgti 
į profesinius dalykus optimistiškai. Kitaip turbūt ir negalėtų būti šalyje, kurioje kasdien šviečia saulė, kiekvienas 
mažytis miestelis yra architektūros stebuklas, o populiariausias posakis: „Diena be juoko – nevykusi diena“.

Jūratė Usanova

Objekto vizualizacijos (A, B); situacijos schema (C); vidaus erdvių vizualizacijos (D, E) Architektų kolektyvas
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 Baltų Kultūros parKo 
 „Baltų žeMė“ dZindžou (Kinija)
 KonKursinis projeKtas

Architektas Petras Grecevičius
Bendraautoriai Dovilė Furmaniukaitė, Andrius Rimkus, Ramunė Urbonienė, 
 Diana Baravykaitė, Kristina Barbšytė, Jonas Abromas, Romas Marčius, 
 Domas Grecevičius, Vladas Žulkus, Jonas Genys, Antanas Sebeckas, 
 Vilija Grecevičienė, Matas Grecevičius, Algimantas M. Olšauskas
Organizatorius Pasaulio kraštovaizdžio architektų organizacija (IFLA)
Teritorijos plotas 0,5 ha
Bendrasis komplekso plotas 400 ha
Nominacija Prizinė vieta (20 finalininkų)

Kraštovaizdžio architekto Petro Grecevičiaus baltų kultūros parko projektas tapo tarptautinio konkurso fi-
nalininku. Šis projektas bus įgyvendintas 2013 m. vyksiančioje pasaulinėje parkų kūrybos parodoje Dzindžou 
(Jinzhou) mieste Kinijoje. Parodos tema – „Pasaulis yra sodas“. Konkursą organizavo Pasaulio kraštovaizdžio 
architektų organizacija. Baltų kultūros parko idėja bus realizuota kartu su kitais 19 žymiausių pasaulio krašto-
vaizdžio architektų darbais. Šis parkas turėtų supažindinti lankytojus su vienos iš seniausių Europos kultūrų ypa-
tumais ir padėti perprasti šiuolaikinio pietryčių Baltijos jūros regiono kraštovaizdį. Svarbu ir tai, kad parkas bus 
įrengtas Kinijoje, kur per tūkstantmečius formavosi gražiausios pasaulio parkų idėjos. Tai vienintelis projektas 
iš Rytų Europos regiono, patekęs į nugalėtojų sąrašą. Šiuo metu vyksta projekto rengimo darbai. 2013 m. ge-
gužę–spalį vyks pasaulinė paroda, o po jos uždarymo parkas bus atvertas miestiečiams, taps laisvai prieinama 
jų laisvalaikio ir poilsio vieta. Prie baltų kultūros parko projekto prisidėjo didelis būrys klaipėdiečių architektų, 
istorikų, dizainerių, dendrologų. Projekto vizualizacijas sukūrė kinų architektai.

 Parko planas

1. Pagrindinis įėjimas
2. Reprezentuojamasis kiemas ir dekoratyvinis akcentas
3. Kūlgrinda
4. Alkvietė
5. Šventų ąžuolų giraitė
6. Piliakalnis ir paleoastronomijos observatorija
7.  Smėlio kopos, „Kurėnas“, vėjarodės
8. Dvaras ir rožynai
9. Vaikų žaidimo aikštelė baltų pasakų motyvais
10. Tvenkinys su tiltais, salomis ir plaukiojančiais nameliais gulbėms

Baltų kultūros parko vaizdas iš viršaus
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 pynėjo dirBtuVių VestKilBraide 
 (jungtinė Karalystė)
 KonKursinis projeKtas

Architektas Aurimas Baužys

Pynėjo dirbtuvės persikelia į buvusias automobilių remonto dirbtuves, įsikūrusias šalutinėje gatvelėje gre-
ta pagrindinio miestelio turistinio trakto. Vestkilbraidas (West Kilbride) garsėja amatininkais, todėl, pritai-
kant pastatą, buvo siekiama ne tik parodyti galutinį produktą, bet ir sudominti amatininko kūrybos proce-
su. Automobilių apžiūros duobė pritaikoma vytelių mirkymo baseinui, ir šis tampa pagrindine pastato bei 
pynimo proceso ašimi. Patalpose lankytojas susipažįsta su visais vytelių virsmo etapais: žaliava, mirkymas, 
apdirbimas, produktas. Sienoje įrengiami miniatiūriniai darbų apžiūros langeliai, viliojantys praeivius iš 
pagrindinės gatvės.

Situacijos schema (A); esamas pastato vaizdas (B); funkcinė programa (C) Erdvinis dirbtuvių modelis (D); objekto vizualizacija (E)
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iii pat i r t y s  tarptautiniai  konkursai

 tarptautinio KonKurso laiMėtojas 
 „national golF resort“
 golFo KluBas stanČiuose (lietuVa)

Architektai Ramūnas Atas, Vaida Atienė, Tadas Sviderskas
Projektuotojas UAB „A Team Projects“
Renginys „Baltijos mūro ir stogo apdovanojimai 2011“
Organizatorius „Wienerberger AS“
Nominacija Prizininkas

2010 m. gegužės pradžioje vieno stambiausių pasaulyje plytų gamintojų „Wienerberger AS“ iniciatyva su-
rengtas tarptautinis konkursas „Baltijos mūro ir stogo apdovanojimai 2011“. Šiame konkurse dalyvavo ir klai-
pėdiečių autorių kolektyvas, kurių darbas „National Golf Resort“ Stančiuose Klaipėdos apskrityje buvo pri-
pažintas vienu iš laimėtojų. Laimėję projektai iš 36 šalių šiemet dalyvaus tarptautiniame „Brick Award 2012“ 
konkurse Vienoje.

Rūsio planas (A); mansardos planas (B)

Vaizdas iš viršaus (C)

Bendras komplekso vaizdas (D, E)
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iii pat i r t y s  tarptautiniai  konkursai

 „iliuZionistas“. gyVenaMojo naMo MasKVoje
 (rusija) KonKursinis projeKtas     1 Vieta

Architektas Vladas Balsys
Organizatoriai Rusijos architektų sąjunga, asociacija „Diana“, prekybos namai „Ruflex“
Konkurso ekspozicija XIX-asis tarptautinis architektūros festivalis „Zodčestvo-2011“
Gyvenamasis plotas 114,82 m²
Bendrasis plotas 240,15 m²
Tūris 1008 m³

nematomoji architektūra

Posakis „nematomas namas“ labiausiai asocijuojasi su kraštutiniu absurdu arba pokštu. Tačiau nebūtina kur-
ti nematomas materijas, kad sukurtume nematomą namą. Nematomumas – nebūtinai nematomo objekto 
ypatybė. Tai gali būti tiesiog vizualinio kontakto tarp stebėtojo ir stebimojo nebuvimas. 

Gyvenamasis namas „Iliuzionistas“ projektuojamas po žeme. Šitaip „nuskandintas“ pastatas tampa iš da-
lies nematomas – išnyksta keturi pastato fasadai, tūris tampa nesuvokiamas, aukštis vizualiai atrodo nuli-
nis, forma nesuprantama. Planinė nematomo pastato schema išlieka įprasta ir racionali: formuojamas itin 
lakoniškas kvadrato formos vidinis kiemas, aplink kurį išdėstomos gyvenamojo namo patalpos. Dėl didelio 
vidinio kiemo erdvės į gyvenamąsias patalpas patenka reikiamas kiekis šviesos, o iš pastato patalpų atsiveria 
minimalistinis vaizdas, žymintis asketišką ribą tarp dangaus ir žemės. Vidinis kiemas sukurtas taip, lyg jo oro 
masė būtų skirta įkvėpti ir pajusti nematomosios architektūros ramybę, gylį ir tylą. 

Pirmo aukšto planas Pjūvis

Bendras vaizdas
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 Modernaus Meno centro upės g. 1
 Vilniuje KonKursinis projeKtas     1 Vieta

Architektai Živilė Putrimaitė, Dovyda Čipkus, Marekas Mickevičius, 
 Marius Morkūnas, Vitalijus Jankūnas, Darius Romanovskis
Projektuotojai UAB „a01 architektai“, „Kūnas“
Statytojas VĮ Modernaus meno centras
Bendras plotas 5723 m²
Pastato aukštis 17,5 m

Projekto idėja – trikampis, kurio kraštinės simbolizuoja pagrindinius tris proto aspektus: intelektą, emocijas, jaus-
mus. Visus juos jungia menas. Intelektas siejamas su urbanistiniu sprendimu. Pastato kontūrą padiktavo esama 
miesto dalies struktūra: Geležinio Vilko g., Konstitucijos pr., Baltojo tilto ašys. Patį tūrį komponuojame aukščiau-
sioje sklypo dalyje taip, kad jis neužgožtų esamų pastatų ir būtų puikiai apžvelgiamas. Toks pastato kompona-
vimas sklypą dalija į atskiras zonas, kurios išnaudojamos skirtingai veiklai: dirbtuvių, pasyviai, aktyviai. Emoci-
jos – tai architektūriniai sprendimai. Pagal suformuotas urbanistines gaires ir patalpų poreikį nuspręsta pastatą 
dalyti į antžeminę ir požeminę dalis. Antžeminis pastato tūris formuojamas iš nusklembtų trikampių, kuriuos 
skirtinguose lygiuose didinant ir persukant pastatui suteikiama tūrinė ekspresija. Požeminis aukštas padalytas į 
du lygius. Viename iš jų – techninių patalpų grupė, antrame – nuolatinių ekspozicijų salė su poilsio patalpa, atve-
riančia vaizdą į miestą. Jausmai – tai vizualiniai sprendimai. Visai lauko, vidaus planinei struktūrai ir konstrukci-
niams sprendimams jungti naudojamas persikertančių linijų arba, kitaip tariant, trikampių tinklas.

Situacijos schema (A) Modernaus meno centras ir Vilniaus panorama (B); 
išorės erdvių vizualizacija (C); vidaus erdvių vizualizacijos (D, E)
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 „tuŠti naMai“. gyVenaMojo naMo Vilniuje 
 KonKursinis projeKtas     1 Vieta

Architektas Vladas Balsys
Konkurso organizatorius „EKOcentras“
Konkurso partneriai „IF...“ inovacijų festivalis, „Dizaino savaitė‘‘, 
 Lietuvos architektų sąjunga, žurnalas „Centras“
Gyvenamasis plotas 64 m²
Bendrasis plotas 92,12 m²
Užstatymo plotas 111,40 m²
Tūris 495 m³

architektūra be daiktų

„Tušti namai“ – tai architektūra be daiktų. Tai erdvė, kurioje galima išgirsti tylą ir įkvėpti ramybės. Tuštumos 
idėja čia projektuojama kaip natūrali kūrybos pradžia be pagalbinių daiktų. Tai erdvė, kurioje nebūties idėjos 
įgyja naują prasmę ir laiką. Svarbiausiu objektu tuščiuose namuose tampa žmogus. Architektūra čia tarsi tik 
pagalbinis drabužis. 

Projektuojamo vieno aukšto pastato planinė struktūra formuojama iš trijų aiškiai atskirtų funkcinių dalių: pa-
galbinės, jungiamosios ir gyvenamosios. Pirmą, pagalbinę, pastato dalį sudaro: drabužinė, koridorius, vonia, 
tualetas, virtuvė ir valgomasis. Ši pastato dalis skirta patenkinti svarbiausiems žmogaus poreikiams: mityba, 
higiena, buitis. Antra pastato dalis – tambūras ir vidinis kiemas su nedideliu sodu po atviru dangumi. Ji atlieka 
paruošiamąją funkciją, yra naudojama kaip perėjimas iš pagalbinių patalpų į  gyvenamąją erdvę. Trečia pasta-
to dalis – gyvenamoji erdvė. Ji yra svarbiausia. Tai erdvus kvadrato formos poilsio kambarys. Projektuojama 
patalpa – be daiktų, todėl žmogus čia gali būti laisvas nuo vartojimo ir kaupimo idėjų.

Koncepcija (A); pirmo aukšto planas (B); stogo planas (C) Interjero vizualizacija (D); rytinis (E) ir vakarinis (F) fasadai
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   iŠ arČiau:
   „a405“ architeKtai

„Iš arčiau“ – nauja rubrika kasmetiniame Klaipėdos architektūros leidinyje. Joje siekiama skaitytojus supa-
žindinti su Klaipėdos architektais. Pamatyti jų darbo virtuvę, perprasti projektavimo Klaipėdoje istoriją ir  – 
svarbiausia  – įžvelgti profesionalų mintis, siekius ir požiūrį į šiandienos bei rytojaus miestą.
 Šį kartą kalbamės su Klaipėdoje gerai žinoma architektų komanda „A405“. Jos pradininkai yra Ginta-
ras Čičiurka, Valdas Janulis ir Saulius Plungė. Architektų pageidavimu, juos pristatome abėcėlės tvarka pagal 
pavardes. Kalbamės penktadienį. Kaip teigia patys architektai, tai kūrybos ir dviračių diena.

Regis, visi esate kilę ne iš Klaipėdos miesto. Kas jus čia atvedė ir kaip susibūrėte į komandą?
Saulius: Aš iš Klaipėdos
Gintaras ir Valdas: Mudu esame meilės imigrantai!
Valdas: Mudu esame grupės draugai, o į šiuos kraštus atviliojo moterys. Gintarą – juodkran-
tiškė, o mane palangiškė.
Tai atvykote ne dėl noro dirbti konkrečiame mieste, o tiesiog „patempti“?
Gintaras: Taip, mane „patempė“. 
Valdas: Tais laikais dar gaudavome paskyrimus. Reikėjo pasirinkti.
Gintaras: Pasirinkome Klaipėdos „komprojektą“, kur ir sutikome Saulių. Jis buvo grupės ar-
chitektas.
Praėjusiais metais jūsų kompanija šventė jubiliejų. Ta proga išleidote leidinį „A405“ nuo 
1991“. Čia rašote, kad buvote pirmieji Klaipėdos architektai, išdrįsę kurti savo bendrovę. 
Kas lėmė šį sprendimą – kurti įmonę ankstyvaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais? Vi-
suotinis optimizmas?
Saulius: Taip jau susiklostė, kad užsakovai pradėjo kreiptis asmeniškai į mus. Tada kilo noras 
kurti savo įmonę ir imti visus reikalus į savo rankas. Tai vyksta ir dabar: jauni architektai, į 
kuriuos tiesiogiai pradeda kreiptis užsakovai, susikuria įmones. Toks gyvenimas!
Gintaras: Tais laikais nedaug tereikėjo, kad įkurtum firmą. Tik įstatų ir antspaudo. Tada 
mums labai padėjo a. a. Rimantas Černius, jau turėjęs įmonių registravimo patirties. Jis vis-
ką sutvarkė per kelias dienas.
Taigi tiesiog atėjo laikas, kai pajutote norą patys kurti objektus ir imtis atsakomybės? 
Gintaras: Nežinau, kaip buvo kitiems, bet aš tuo metu turėjau būtent tokią viziją ir siekį. 
Vartydavome pasaulinius žurnalus, juose matėme privačių architektų firmų darbus. Tada ir 
mums susiklostė istorinės galimybės pabandyti. Nors šeimos nariai smarkiai bijojo. 
Valdas: Dirbome iš pradžių visur, kur tik galėjome: ir „komprojekte“, ir kooperatyve, ir savo 
firmoje. Pamažu atėjo diena, kai išsinuomojome atskirą patapą.
O kaip nutiko, kad būtent jūsų trijulė?
Valdas: Taip klostėsi, kad „komprojekte“ mus kilnojo iš vieno kabineto į kitą, kol galiausiai 
atsidūrėme vienoje komandoje.

Saulius: O pirmas bendras mūsų darbas buvo LTSR Rašytojų kūrybos namai Palangoje. Jį 
vežėme derinti į Maskvą.
Tai suvienijo bendras darbas?
Gintaras: Taip. Paskui dalyvavome Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios konkurse. Tai dar la-
biau sutelkė. Buvome visai jauni ir – laimėjome... Supratome, kad galime dirbti kartu. 
Dabar tai darote daugiau nei 20 metų. Vis dėlto esate trys architektai, trys asmenybės. Kas 
nulėmė tokį darnų ir ilgalaikį bendradarbiavimą?
Saulius išpyškina: Tolerancija. Žinoma, pasitaiko ir ginčų „iki kraujo“. Tačiau be to negali būti 
darbo.
Valdas: Visada randame bendrą sprendimą. Net turime vieną taisyklę: balsavimas. Jei kom-
promiso nepavyksta pasiekti, sprendimas priimamas balsų dauguma. 
Visiška demokratija?
Valdas: Taip.
Gal esate aiškiai pasidaliję darbus ir pareigas?
Gintaras: Ne. Taip nėra. Mes visi darome viską. Kas tuo metu laisvas, tas ir ima darbą. Mes 
esame kuriantys, braižantys ir visa kita darantys architektai. Netapome tik firmos vadovais.
Valdas: Už konkretų objektą paprastai yra atsakingas vienas iš mūsų, bet dėl jo tariamės visi.
Ir šitaip nuo užsakymo gavimo iki objekto statybos priežiūros? Vienas žmogus ir projektuoja, 
ir derina?
Gintaras: Na, administracinės naštos turbūt daugiausia tenka Sauliui.
Vis dėlto griežto pasiskirstymo nėra. Visi „verdate toje pačioje košėje“.
Gintaras: Taip. Apie kiekvieną darbą, nors ne iki smulkmenų, žinome visi.
Ir jūsų objektų autorystė visada būna bendra?
Valdas: Taip, nes vis tiek tariamės, įsiklausome vienas į kitą.
Stebėtinas vieningumas. O juk tarp architektų, kaip ir tarp daugelio kitų sričių kūrėjų, dėl 
kūrybos ar autorystės gana dažni nesutarimai, komandos netgi išsiskiria.
Gintaras: Regis, per tuos 20 metų didelės pykčio krizės mūsų kompanijos nebuvo ištikusios. 
Pasibarame kartais, tačiau diena praeina, pyktis atslūgsta ir randame kompromisą. Nors vi-
sokių išbandymų teko patirti. Net nearchitektūrine veikla užsiėmėme. Vienu metu projekta-
vome tik Telšiuose. Paskui sunku buvo grįžti, nes niekas mūsų nebežinojo. Visko buvo.
Tai jūsų projektai apima ne tik Klaipėdą, yra tekę projektuoti ir kitur. Gal ir užsienyje?
Gintaras: Dabar užsakymų laukas susiaurėjo.
Valdas: Užsienyje – tik artimame, Kaliningrado srityje.
Gintaras: Žinoma, buvo darbų ir kitur. Kadangi Valdas iš Varėnos, dirbome Varėnoje, Druski-
ninkuose. Aš iš Zarasų, tai esame ir Zarasuose dirbę, ir Kaune. 
Saulius: Bet daugiausia projektuojame Klaipėdoje ir Palangoje, Kretingoje ir Klaipėdos 
rajone.
Kaip organizuojate bendrovės darbą? Jūsų trijulė sutaria puikiai, o kaip kiti įsijungia į 
darbus? »
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Gintaras: Svetlana ir kiti konstruktoriai su mumis dirba dar nuo „komprojekto“ laikų. Visada 
projektuodavome kartu.
Valdas: O jaunieji pabūna, pabūna ir pakelia „sparnelius“. Apmokome, išmokome ir palei-
džiame. Senieji „kadrai“, kaip ir mes, pastovūs.
Koks jaunų architektų indėlis? Ar jauni žmonės suteikia ką nors nauja?
Gintaras: Daug suteikia. Ir architektūros prasme, ir technologijų prasme. 
Saulius: Kad ir vizualizacijos. Mes patys jų neišmanome.
Gintaras: Taigi. Technologijos. Kalbėdamasis su savo kurso draugais, šiuo metu įtakingiau-
siais Lietuvoje architektais, suprantu, kad jie nebeprisėda „pabraižyti“.
Kaip tik norėjau paklausti: kokia jūsų kurso, iki šiol minimo kaip „stiprus“, įtaka jums?
Gintaras: Mūsų kursas tikrai buvo nerealiai stiprus. Studijavome kartu su Audriumi Ambra-
su, Gintaru Čaikausku, Audriumi Buču, Kęstučiu Lupeikiu, Viliumi Adomavičiumi, Linu Tulei-
kiu, Gintaru Balčyčiu.
Ar tarpusavio konkurencija padėjo mokantis, gerinant žinias ir įgūdžius?
Gintaras: Žinoma. Konkurencija buvo didžiulė ir sveika. Mūsų laikais gimė SIKON. Gintaras 
Čaikauskas, Audrius Ambrasas ir Audrys Karalius buvo pradininkai. 
Saulius: Mes pradėjome švęsti Architektų dienas.
Gintaras: Tais laikais buvo madingas postmodernizmas, tačiau jis neatitiko sovietinio mo-
kymo programų. Tik nedaugelis dėstytojų jį toleravo. O mūsų kursas stengėsi perimti pa-
saulines madas. Visada buvo į ką lygiuotis ir su kuo konkuruoti. Vyravo sveikos konkurenci-
jos ir tobulėjimo dvasia.
Vartant jūsų išleistą proginį leidinį, matyti, kad ilgainiui architektūrinė pastatų išraiška kei-
tėsi. Kaip manote, ar jau atradote savo braižą, ar jis apskritai reikalingas architektams?
Valdas: Sunkus klausimas.
Saulius: Bėgant metams, tikrai keičiasi.
Valdas: Keičiasi ir pasaulinė architektūra. Vartome žurnalus, „perfiltruojame“, permąstome 
kitų idėjas. O dėl braižo... Gal ir susiformavo. Geriau turbūt iš šalies vertinti. Save įvertinti 
sunku. Na, mes mėgstame pasvirusias plokštumas, judesį.
Dinamika?
Saulius: Taip, dinamika. Judesys regimas daugelyje mūsų objektų.
Valdas: „Elsis“, „Omnitel“, „Burė“ ir daugelis kitų.
O ar būtina architektūros firmai turėti savo braižą?
Gintaras: Senais laikais a. a. architektas Eugenijus Arkušauskas vadindavo mus „prancū-
zais“. Jis atpažindavo mūsų darbus. Tada visi pavartyti tegaudavome vienintelį užsienietiš-
ką žurnalą „L‘architecture D‘aujourd‘hui“. Jo stilių turbūt šiek tiek mėgdžiodavome.
Saulius: Kad būtum aiškiai atpažįstamas, reikia turėti labai savitą projektavimo bruožą. O 
kiekvienu atveju urbanistinė struktūra yra kitokia. Todėl negali „kišti“ vienodo sprendimo.
Vientisas darbų bruožas nėra architektų siekiamybė, nes kiekvienu atveju situacija yra kito-
kia ir sprendimas turi būti unikalus?

Gintaras: Na, bent jau tarp garsiausių pasaulinės architektūros pavyzdžių neįžvelgčiau tokios 
tendencijos.
Saulius: Nors turbūt galima atpažinti, kad darbas yra „japoniškas“, „skandinaviškas“.
Kaip tik į „skandinavišką“ stilių dabar daug kas bando orientuotis. Paprastumas, racionalu-
mas, funkcionalumas – ką jūs manote apie šiuos principus?
Saulius: Imponuoja. Ypač tada, kai projektuoji gyvenamąsias erdves. Juk žmogui pirmiausia 
turi būti patogu.
Kuriuos iš savo darbų išskirtumėte kaip labiausiai išreiškiančius jūsų požiūrį, atskleidžiančius 
tai, kas buvo suplanuota?
Saulius: „Burė“.
Gintaras: Taip, „Burė“. Kita vertus, kiekvienas mūsų turbūt paminėtų objektų, kurių projek-
tus jis asmeniškai įgyvendino. Nors yra ir tokių objektų, apie kuriuos sakoma: juk reikia iš 
kažko atlyginimus mokėti. Imamės renovacijos darbų, kitų panašaus pobūdžio projektų.
O kuriuos jūs, Gintarai, pats išskirtumėte?
Gintaras: Pirmiausia – „Elsis“, „Toyota“. Kodėl? Nes juos darėme nuo pradžios iki galo, net 
interjerą derinome. Ir užsakovai buvo šaunūs, suteikė galimybę naudoti įdomesnes medžia-
gas. Dar man labai mielas prie „Signalo“ pastato esančio daugiabučio praplėtimas. Jis nedi-
delis, bet smagus. Džiugina ir „Omnitel“ Minijos gatvėje, tačiau šis dar nebaigtas. 
Saulius: Man artimiausias gyvenamasis medinis namas Palangoje. Jį miniu, nes ten pavyko 
įgyvendinti tai, ką ir norėjau pasakyti.
Gintaras: O man atrodo, kad išskirtinis Sauliaus „objektas“ yra Onkologijos centras su ko-
plyčia. 
Valdas: Aš paminėčiau cheminės valyklos pastatą Minijos gatvėje. Dabar jis gal ir keistai atro-
do, bet anais laikais tai buvo svarbus įvykis, nes užsakovas leido laisvai įgyvendinti fantazijas.
Saulius: Užsakovas geras.
Užsakovas ir jo požiūris yra labai svarbu? 
Vienbalsiai: Taip, be abejo!
Gintaras: Svarbu ir jį įtikinti. 
Jūsų bendrovės biuras puikiai įrengtas. Erdvės perplanavimas ir funkcionalus panaudojimas 
imponuoja. Kiek įtakos architekto darbui turi jo darbo aplinka, interjeras? 
Gintaras: Man tai yra labai svarbu.
Saulius: Darbo vieta yra viskas! Į darbą reikia eiti. Negaliu dirbti namie. Namai yra namai, 
darbas turi būti darbe.
Per du dešimtmečius keitėsi jūsų projektavimo stilius, keitėsi ir Klaipėda. Kaip jums atrodo 
mūsų miesto architektūrinė urbanistinė kaita?
Saulius: Nemanau, kad padaryta didelių urbanistinių klaidų. Mano akimis, net „K, D“ centras 
yra pavykęs.
Gintaras: Mano nuomonė panaši – tai vienas stipriausių Klaipėdos architektūros pavyzdžių. 
Ypač jei nesvarstai apie K ir D, o vertinti pačią architektūrą.
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Tiesiog kaip pastatai?
Gintaras: Būtent. Dažnai keltu keliuosi į Smiltynę ir matau, kaip šie pastatai „juda“, susitinka 
ir vėl išsiskiria. Manau, tai pavykusi kompozicija. Apskritai man šio komplekso architektai 
patinka. Klaipėdoje jie yra įgyvendinę dar vieną projektą – Registrų centrą. Manau, kad tai 
geri, stiprūs sprendimai. Kaip ir Saulius, nemanau, kad per pastaruosius du dešimtmečius 
padaryta didelių klaidų. Galbūt „Akropolis“? Bet tuo metu tai nebuvo miesto centras.
Saulius: Architektūros požiūriu „Akropolis“ nėra agresyvus.
Gintaras: Ne architektūros, o ekonomikos. Jis numarino senamiestį. 
Ne vien klaidos rodo, kad miestas keičiasi. 
Valdas: Kiekvieną dieną keičiasi.
Saulius: Kad stipriai pasikeitė, nepasakyčiau. Kad ir dykynė nuo maniežo – kaip buvo, 
taip ir liko.
Gintaras: Per neseniai vykusias IKRA dienas vedžiau ekskursiją į mūsų projektuotą pastatą 
„Neapolis“. Buvome pasikėlę į viršų su jaunimu. Juos nustebino, kad Klaipėda labai žalia. Ir 
kad, vaikštant gatvėmis, atrodo, jog išklotinės jau užpildytos, nebėra, kur statyti. Dabar pa-
saulio tendencijos yra tankinti miestus. Žiūrint iš viršaus, „dirvonų“ Klaipėdoje dar labai daug. 
Nuo Muzikinio teatro matyti, kad senamiestis tankus, užpildytas. O čia vietos daug.
Gintarai, kokių naujų patirčių suteikė jums „Agilos“ konkurso kuratoriaus pareigos?
Gintaras: Susidūriau su viešaisiais pirkimais. Džiaugiuosi, kad buvo daug ir stiprių darbų. Kuo 
pirmą kartą nusivyliau – mes, architektai, konkursuose iš kolegų tampame konkuruojančiais 
verslininkais, esame pasirengę vienas kitam „perkąsti gerklę“. Liūdna, kad tapome tokie.
Argi architektams kada nors buvo būdingas vieningumas?
Valdas: Anksčiau šitaip tikrai nevyko. Nebuvo siekio atrasti kokių nors smulkmenų, dėl kurių 
galėtum kitą pašalinti iš kovos. Konkurencija turi būti sveika.
Gintaras: „Agilos“ konkursas nuvylė, bet džiaugiamės, kad baigėsi be skundų. Apskritai būti 
konkurso koordinatoriumi daugiau nebenorėčiau. Labai sunkus darbas, atima daug laiko. 
Ačiū kolektyvui, kuris perėmė mano darbus ir dar atlyginimą mokėjo tuo metu. Nusiskun-
dimų dėl savo kaip kuratoriaus veiksmų neišgirdau. Daug kas gyrė, kad gerai paruošta kon-
kurso medžiaga. Rengiau ją taip, lyg pats konkurse dalyvaučiau ir viską daryčiau sau. Manau, 
kad konkurso rezultatas priklauso nuo sąlygų konkretumo.
Esate dalyvavę ne viename konkurse. Ar jie padeda profesiškai tobulėti? 
Saulius: Konkursai yra „įvykis“.
Gintaras: Į šį klausimą turime tipinį atsakymą: dalyvaujame, nes norime pasitikrinti, kur esa-
me. Padarai, pamatai.
Valdas: Pasitikrinti, kur esame, kaip atrodo mūsų idėjos, mintys. Kaip mūsų galvelės dirba.
Gintaras: Keliuose konkursuose esame nusivylę, nes mūsų darbai buvo atmesti – neva neįgy-
vendinami. Manau, tai ne priežastis. Dalyvaudami konkurse, visada stengiamės akcentuoti 
idėjas. Pasiūlyti tokius sprendimus, kokius kasdienybėje atmestume dėl novatoriškumo. 
Pavyzdžiui, Piliavietės konkursui siūlėme vietoj pilies sukurti jos iliuziją lazerių šviesomis.

Valdas: Konkursuose leidžiame pateikti sau įdomių idėjų, nesvarbu, kad jos gali pasirodyti 
utopinės.
Jei visi pastatyti statiniai būtų tokie, kokie siūlomi konkursuose, jei būtų mažiau suvaržymų, 
tikrai būtų daug įdomiau. Štai kad ir tas pats jūsų, Gintarai, Šv. Brunono bažnyčios konkursi-
nis projektas. Ar vizija daug skiriasi nuo to, kas dabar realiai įgyvendinama?
Gintaras: Praktiškai nesiskiria. Tuo abu su Ramūnu labai džiaugiamės.
Pastaraisiais metais Lietuvos architektūra, kaip ir visa šalies ekonomika, išgyvena sunkius 
laikus. Kokią matote architekto profesijos, architektų firmų ir savo kompanijos ateitį? Kokie 
yra jūsų artimiausio dešimtmečio lūkesčiai?
Saulius: Mes tikimės naujų pajėgų. Mes išgyvensime. Mes esame projektuojantys savininkai. 
Mums ramu. Net jei liktume tryse, vis tiek projektuotume ir išliktume. 
Tai esate optimistai ir planuojate plėstis?
Saulius: Gal ne tiek plėstis, kiek atsinaujinti. Štai Valdo dukra baigia mokslus ir ateis dirbti. 
Gal ir būsimasis žentas prisijungs. 
Šia tema: ar linkite savo vaikams architekto dalios? 
Gintaras: Man šiek tiek gaila, kad nė vienas mano vaikas nepasekė mano pėdomis. Juk būtų 
viskas „paklota“ – ateini ir dirbi. 
Saulius: Visiems, dirbantiems mūsų firmoje, gimė tik dukros, ir iš jų tik Valdo dukra pasuko 
architektūros link.
Valdas: Na o jei atvirai, išgyvenome ne vieną krizę. Kartais, kai nebūdavo darbo, lošdavome 
šachmatais. Išgyvensime ir ateityje laukiančius sunkumus.
Ko pavyko pasimokyti iš buvusių sunkumų?
Valdas: Supratome, kad reikia turėti „pasiauginus lašinių“. Jų turėdami, per naujausią krizę 
galėjome išlaikyti kolektyvą ir nieko neatleisti. Išlikę geri, šilti santykiai su kolektyvu yra di-
delis laimėjimas.
Saulius: Krizės akivaizdoje yra du keliai: arba visus atleisti ir patiems gyventi gerai, arba su-
mažinti atlyginimus visiems bei sau ir išlaikyti visus darbuotojus. Mes pasirinkome pastarąjį.
Gintaras: Išmokome taupyti. Krizė suteikė daug.
Kaip manote, kuo skiriasi architekto, kuriančio žmogaus, profesija nuo kitų? Ar kūrėjui len-
gviau save realizuoti?
Gintaras: Aš manau, kad tai priklauso nuo žmogaus. Būdamas teisininku ar gydytoju, 
save realizuoti gali lygiai taip pat puikiai, kaip ir būdamas architektu. Svarbu, kad stovė-
tum savo „vėžėse“.
Saulius: Manau, jei žmogus jaučia malonumą dirbdamas savo darbą, jis save realizavo.
Valdas: Tikiu, kad mes visi trys, dirbdami šioje srityje, jaučiame malonumą. Be to, visi mylime 
tą pačią moterį – Architektūrą.
Dėkojame už pokalbį.

Architektų komandą „A405“ kalbino architektė Mantė Černiūtė-Amšiejienė.
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iV Ko l e g o s   jubi l ie jus

 I l iustrac i jos :

A Buities paslaugų centras, Minijos g. 64, 
 Klaipėda (1996)
B  „Elsis“ administracinis pastatas, 

Minijos g. 91, Klaipėda (1998)
C  „Omnitel“ atstovybės pastatas, 

Minijos g. 90, Klaipėda (2002)
D  „Toyota“ automobilių centras, Tilžės g. 62, 

Klaipėda (2000)
E  Administracinis pastatas, Birutės g. 12, 
 Klaipėda (2001)
F  Biurų pastatas su prekybos ir 

gyvenamosiomis patalpomis, Naujojo 
Uosto g. 8, Klaipėda (2004)

G  Daugiabutis gyvenamasis namas su 
administracinėmis patalpomis, 

 Taikos pr. 32A, Klaipėda (2010)
H „A405“ architektų biure
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V į V y K i a i

   Klaipėdos architeKtūra.
   2011 M. KroniKa

sėKMė. Vasarį vykusiuose rinkimuose į LR savivaldybių tarybas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos aps-
krities organizacijos pirmininkė Ramunė Staševičiūtė, kandidatavusi Lietuvos liberalų sąjūdžio sąraše, išrink-
ta uostamiesčio tarybos nare. Balandžio 28 d. jai patikėtas Klaipėdos miesto tarybos Teritorijų planavimo 
komiteto pirmininko postas.

pripažiniMas. Net du klaipėdiečių architektų Vaidos ir Ramūno Atų, savo darbus pristačiusių tarptauti-
niam Baltijos mūro ir stogo apdovanojimo konkursui, projektai atrinkti į kitą etapą ir varžysis pasauliniame 
konkurse „Brick Awards 2012“. Vienas iš projektų pelnė nominacijos laimėtojo titulą. Sėkmę klaipėdiečių 
kūrėjų komandai atnešė Stančių kaime Klaipėdos rajone įgyvendintas „National Golf Resort“ golfo klubo 
projektas (arch. R. Atas, V. Atienė, T. Sviderskas). Jis pripažintas nominacijos „Čerpėmis dengtas stogas“ lai-
mėtoju. Kitas kūrėjų darbas – verslo centro „Vitė“ (N. Uosto g. Nr. 9, 11, arch. R. Atas, V. Atienė, V. Eimutis) 
projektas – atrinktas kaip papildomas projektas dalyvauti pasauliniame konkurse Vienoje.

reiŠKinys. Balandį Klaipėdoje gimė neformalus miesto ateičiai neabejingų jaunų klaipėdiečių judėjimas 
„Urbanofilai“, pakvietęs uostamiesčio bendruomenę diskusijoms apie miestą ir gyvenimą jame.

nugalėjo. „EKOcentro“ organizuoto architektūrinių idėjų konkurso „EKOnamas OPTIMISTUI 2011“ pir-
mosios vietos laimėtoju pripažintas klaipėdietis architektas Vladas Balsys. Konkurse varžėsi trys dešimtys 
šalies architektų, jie pristatė originalias ekologiškų namų vizijas. Klaipėdiečiui architektui pergalę pelnė pro-
jektas „Tušti namai“. „Tušti namai – patys ekologiškiausi. Taikli klaipėdiečio idėja tiesiog sužavėjo vertinimo 
komisiją“, – teigė konkurso organizatoriai.

architeKtų ŠVentė. Liepos 1 d. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija visuome-
nę pakvietė į Tarptautinės architektų dienos renginius „Iniciatyvos sujungia krantus“. Surengta vieša disku-
sija, visuomenei pristatyta kasmetinė paroda, apžvelgianti praėjusių metų architektų kūrybinę panoramą, ir 
leidinys „Klaipėdos architektūra 2010“. Svarbiausias šventės įvykis – Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos 
apskrities organizaciją papildė nauji nariai. Po oficialiosios programos dalies šventės dalyviai surengė dvira-
čių žygį palei Danės upę, bendruomenei pristatė šmaikščią fotografijų parodą ir konkursą „Pats sau architek-
tas“, kurioje užfiksuoti originalūs liaudies architektūros objektai. 

stipendija. Tarptautinės architektų dienos proga Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities orga-
nizacija paskelbė metinės stipendijos konkursą Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos universi-
tetų ir Vilniaus dailės akademijos trečio kurso architektūros bakalauro studijų studentams. Stipendijos kon-
kurso tema – „Miestas ir upė“. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2012 m. liepos 1 d., minint Tarptautinę 
architektų dieną.

Metų KonKursas. Liepą paskelbtas viešas architektūrinis urbanistinis konkursas naujo Klaipėdos vals-
tybinio muzikinio teatro pastato vietai parinkti. Konkurso dalyviams pasiūlyta analizuoti 4 galimas vietas 
naujo teatro statybai arba pateikti kitą galimą vietos variantą. Konkursui pateikti 6 darbai. Spalio 27 d. 
vertinimo komisija laimėtoju paskelbė projektą „Miesto siela“, surinkusį daugiausia vertinimo komisijos 
simpatijų. Projekto autoriai – klaipėdiečių architektų grupė: Edmundas Andrijauskas, Ramūnas Amšiejus, 

Mantė Černiūtė-Amšiejienė, Rolandas Rakevičius, Andrius Jašinas, Aurimas Baužys. Jie naujam teatro pas-
tatui pasiūlė vietą buvusioje įmonės „Laivitė“ akvatorijoje, įlankoje tarp Šiaurinio molo ir Žiemos uosto. 
Teatro ant vandens idėja, anot autorių, suteikia ypač plačias galimybes siekti išskirtinio architektūrinio 
sprendimo, todėl būsimasis pastatas galėtų pretenduoti tapti ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos įvaiz-
džio ženklu. Tokį konkurso rezultatą priešiškai įvertino Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Dien-
raštis „Vakarų ekspresas“, metų pabaigoje apžvelgdamas svarbiausius 2011 m. uostamiesčio įvykius, šį 
konkursą pripažino „Metų konkursu“.

Miestas Kaip įVyKis. Spalį uostamiestyje pristatyta klaipėdiečio architekto, poeto ir leidėjo Tomo S. But-
kaus 2011 m. išleista mokslinė monografija „Miestas kaip įvykis. Urbanistinė kultūrinių funkcijų studija“. 
Knygoje pateikiama kultūrinių funkcijų teorija, įtaigiai atskleidžiamas šiuolaikinio miesto transformacijos 
momentas. Išskirtiniame leidinyje daug dėmesio skiriama Klaipėdai. Klaipėdiečius turėtų sudominti urban-
tektoninių lūžių, monadologinių erdvinių struktūrų, miesto kultūrinio karkaso teorijos.

iMpulsas. Spalį surengtos kūrybinės dirbtuvės „Klaipėdos Skulptūrų parke susitinka istorija ir menas“, ku-
rių partnere tapo ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija. Dirbtuvės suteikė naują 
impulsą profesionalioms diskusijoms apie Skulptūrų parko perspektyvą. Kūrybinių dirbtuvių dalyvių pateikti 
galimo parko sutvarkymo projektai pristatyti visuomenei. Viešoje diskusijoje konstatuota, kad daug aistrų 
kėlęs parkas gali būti tvarkomas, jame įmanoma suderinti ir praeities ženklus, ir šiandienos poreikius.

ForuMas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija tradicinį, jau penktąjį, urbanistinį forumą surengė Klai-
pėdoje. Pagrindinė forumo diskusijų tema – Lietuvos pajūrio urbanizacijos patirtis ir jo ateities vizija iki 2030 m. 

lyderis. Spalio 7 d. visuotiniame Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos narių su-
sirinkime išrinktas naujas krašto architektų bendruomenės lyderis. Organizacijos valdybos pirmininku tapo 
klaipėdietis architektas Vaidotas Dapkevičius. Naujasis architektų bendruomenės lyderis įsipareigojo stiprin-
ti organizacijos įtaką mieste ir regione, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su savivaldybėmis.

iniciatyVa. Parodą, skirtą Pasaulinei urbanizmo dienai, Klaipėdos miesto savivaldybėje surengė Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedra. Uostamiesčio savivaldybė-
je pristatyti šios katedros magistro ir bakalauro studijų baigiamieji darbai Klaipėdos tema.

dirBtuVės. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija lapkričio 24–26 d. Gargžduose 
organizavo kūrybines dirbtuves Gargždų mieste esančių daugiabučių gyvenamųjų namų grupių modernizavi-
mo koncepcijai sukurti. Kūrybinėse dirbtuvėse dirbo 16 architektų ir dizainerių iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. 
Į 4 komandas pasiskirstę kūrybinių dirbtuvių dalyviai analizavo miesto istorinę medžiagą, dabartinę Gargždų 
daugiabučių kvartalų būklę, diskutavo su vietos valdžios atstovais bei gyventojais, informaciją apibendrino 
diskusijose ir pasiūlė sprendinius, koks galėtų būti šiuolaikiškas šio miesto veidas. 

eKspertai. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos Architektūros ir urbanistikos 
ekspertų taryba per metus surengė 22 posėdžius, kuriuose svarstyta 16 planavimo ir urbanistinių projektų, 6 
statinių ir skulptūrinių objektų projektai.

KluBas. Vienuolikoje Architektų klubo renginių architektai dalijosi patirtimi apie savo ir kolegų darbą bei 
patirtis pagal „Leonardo da Vinci“ mobilumo programą stažuojantis Europos šalyse. Čia pirmą kartą paminė-
ta ir Pasaulinė urbanizmo diena.
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