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Being a very public, present and comparatively enduring art, architecture is one 

of the most explicit mirrors, representing the history of human civilization and the 

development of nations and societies.

Over the past century, Lithuania has experienced several radical changes. The 

excitement and pride of establishing the first independent democratic Lithuanian 

Republic in 1918 were wiped out a couple decades later by the oppression of Soviet 

occupation. The era of deprivation of privacy and freedom of speech and thought – 

of any individual choice generally – ended in 1990, when the independent Republic 

of Lithuania was reinstated once again; the state suddenly stepped into the world of 

capitalism, full of abundant possibilities and competition.

How did these drastic changes of social, economical, and political contexts resonate 

in Lithuanian architecture? What social values, fashions and ideas does it carry and 

transmit? How did the Lithuanian architecture develop during the different eras: 

was it a continuous progress or a total denial, opting for some different paths? What 

Būdama itin viešu, matomu ir ilgaamžiu menu, architektūra yra vienas iš išsamiau-

sių ir tiksliausių veidrodžių, atspindinčių žmonijos civilizacijos, tautų ir bendruomenių 

vystymosi istoriją.

Paskutinį šimtmetį Lietuvos valstybė patyrė kelis esminius pasikeitimus. Pirmosios de-

mokratinės Lietuvos Respublikos įkūrimo 1918–aisiais sukeltas entuziazmas ir tautinis 

pasididžiavimas po kelių dešimtmečių buvo nuslopintas  sovietinės okupacijos. Priva-

tumo, žodžio, minties ir apskritai individualaus pasirinkimo laisvės suvaržymo laikai 

baigėsi 1990–aisiais, atkūrus nepriklausomą valstybę. Tuomet Lietuva staiga įžengė į 

kapitalizmo pasaulį, kupiną gausių galimybių ir konkurencijos.

Kaip vystėsi Lietuvos architektūra skirtingais laikotarpiais, kaip ją įtakojo kintančios 

socialinės, ekonominės sistemos, laikmečiui būdingos mados, visuomenės propa-

guojamos vertybės? 

similarities and differences can be seen in Lithuanian architecture during these three 

important historical periods?

The exhibition analyzes the evolution of Lithuanian architecture of the recent 

century in the light of changing contexts, trying to present and explain the influence 

of the shifting socioeconomic systems, then social values and fashion on urban 

environment design.

Three periods of recent Lithuanian history – the first independent republic of 

Lithuania (1918–1940), the Soviet era (1940–1990), and the recent decades after 

reinstating the State’s independence in 1990 – are represented by their prime pieces 

of architecture. The buildings and structures are sorted into 7 groups, by function. 

Each group consists of 3 buildings that represent different periods. The visitor is 

invited to explore the continuous or abrupt changes of function, aesthetics, latent 

ideas, symbols, and meanings encoded in Lithuanian architecture.

Rūta Leitanaitė

Parodoje pristatomi ryškiausi lietuviškos architektūros pavyzdžiai, reprezentuojantys 

tarpukario nepriklausomos Lietuvos (1918–1940), sovietmečio (1940–1990) ir šiandie-

ninės respublikos (1990–2013) laikotarpius.  

Statiniai sugrupuoti į 7 grupes pagal žmogaus ir visuomenės veiklas (Pramogos, Susi-

tikimai, Dvasios turtinimas, Gyvenimas, Švietimas, Valdymas ir aptarnavimas, Verslas). 

Kataloge kiekvienoje grupėje tarpukario ir sovietmečio laikotarpius iliustruoja po vie-

ną pastatą ar kompleksą, o naujausius laikus – trys statiniai. 

Lankytojas kviečiamas atrasti, kaip paskutinį šimtmetį visuomeninių, kultūrinių, gyve-

namųjų ir kitos paskirties pastatų architektūroje vyko funkcijų, estetikos, užkoduotų 

idėjų, ženklų, tęstinumas ar drastiška kaita.

Rūta Leitanaitė

LitHuAniAn ArcHitecture: 
tHree erAs, tHree FAces

LietuVos ArcHiteKturA:  
trys LAiKMeciAi, trys VeiDAi
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1918–1940
Cinema was the most popular form of cultural activity in 1918–1940. At first, 

cinema theaters were established in refurbished old houses; later, after 1925, in 

specially erected ones. Various associations and organizations founded their own 

headquarters which served as culture houses of sorts. Every city had a Riflemen 

Union house; in Kaunas, the temporary capital, a palace was constructed for the 

student corporation associations (Ateitininkai and Neolituanai). 

The life of not just Kaunas, but of the entire country, was influenced significantly 

by the House of Kaunas military office ”Ramove“ (S. Kudokas). The name came 

from the ancient Lithuanian pagan temple and ritual space. The palace served not 

only as an officers’ club, but also for state representation, various corporate events, 

balls, and receptions. The Three Giants restaurant was a popular gathering spot with 

artists and intelligentsia.

The representational architecture was formed by merging two notions – that of 

a Ramove (a temple), and that of the Renaissance (revival, harmony). The influence 

of Renaissance architecture is expressed through the composition, but the shapes 

and elements are modern and abstract. The allusion to a „Ramove“ is generated by 

patriotic symbols and ethnic signs integrated in sculptures and artwork.

The ground floor housed a restaurant, the one above it was meant for celebrations, 

the next was a club, and the top floor had a hotel. A shooting range was arranged 

underground under the street pavement.  Particularly unique are the first floor 

interiors – Vytautas Hall and the Lithuanian Room. The neo–gothic hall (by architect J. 

Kovalskis) reflects the honorable past of the state, associated with the times of Duke 

Vytautas the Great, and illustrated in paint on the walls (by J. Mackevicius).

The Lithuanian Room (architect S. Kudokas) was meant for Presidential receptions; 

it was created following the rules of ethnic style: local materials, ethnic patterns and 

ornaments, national symbols. An important role was given to the original Lithuanian–

style furniture (by G. Bagdonavicius) that was not only lauded, but also criticized.

Populiariausia kultūringo laisvalaikio praleidimo forma tarpukariu buvo kino teatrų 

lankymas. Iš pradžių jie kūrėsi senuose namuose, vėliau, nuo 1925 m. – specialiai pa-

statytuose. Įvairios draugijos ir organizacijos kūrė savas buveines, savotiškus kultūros 

namus. Visuose miestuose buvo Šaulių sąjungos namai, laikinojoje sostinėje Kaune 

pastatyti studentų korporacijų rūmai, kurių salės buvo naudojamos visuomenės su-

eigoms ir pramogoms.

Ne tik Kauno, bet ir visos valstybės gyvenime svarbus vaidmuo teko Lietuvos 

karininkų Ramovei (S. Kudokas). Pavadinimas kilo nuo senovės lietuvių pagoniškos 

šventyklos, apeigų vietos. Rūmai tarnavo ne tik kaip karininkų klubas, jie buvo skirti 

ir valstybės reprezentacijai, čia vykdavo įvairių organizacijų renginiai, pokyliai, priė-

mimai. „Trijų milžinų“ restoranas buvo populiari menininkų ir inteligentų susirinkimų 

vieta.

Reprezentacinė architektūra sukurta suliejus dvi idėjas – Ramovės (šventovės) ir 

Renesanso (atgimimo, harmonijos). Renesanso įtaka pasireiškia per komponavimo 

principus, tačiau formos ir elementai – modernūs ir abstraktūs. Ramovės idėją per-

teikia patriotiniai simboliai ir tautiniai ženklai, įkūnyti skulptūromis ir dailės kūriniais. 

Pirmajame aukšte buvo restoranas, antrasis skirtas iškilmėms, trečiasis – klubui, 

ketvirtajame buvo viešbutis. Rūsyje po gatvės šaligatviu įruošta šaudykla. 

Unikalūs antrojo aukšto interjerai – Vytauto menė ir Lietuviškoji seklyčia. Neogo-

tikinė menė ( architektas J. Kovalskis) atspindi garbingą valstybės praeitį, siejamą su 

kunigaikščio Vytauto Didžiojo laikais, ką iliustruoja ir sienų tapyba ( dail. J. Mackevi-

čius). Lietuviškoji seklyčia (arch. S.Kudokas), skirta Prezidento priėmimams, atstovavo 

tuometinę epochą ir buvo kuriama pagal tautinio stiliaus nuostatas: čia vyrauja vie-

tinės medžiagos, liaudiški raštai ir ornamentai, tautiniai simboliai. Svarbus vaidmuo 

teko originaliems lietuviško stiliaus baldams ( dail. G. Bagdonavičius), pelniusiems ne 

tik pripažinimą, bet ir kritikos.

EN LT

The House of Kaunas Military Office ”Ramovė“  / Kauno karininkų ramovė (1935 – 1937)
S. Kudokas
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1940–1990
When the universal Luzhniki Sports Palace was erected in Moscow in 1956, the 

examples of the same functional model sprouted out rapidly in other Soviet cities, 

such as Kiev, Tbilisi, and Minsk. The history of the Lithuanian Concert and Sports 

Palace began in 1960 when a competition for its project was won by the architects  

V. Chlomauskas, J.Kriukelis and Z. Liandzbergis.

The Palace was planned in proximity of an existent stadium, with its main façade 

facing the river and the city center. The dynamic silhouette and the impressive 

combination of concrete and glass represent the spirit of modernism and brutalism. 

In the Western context the Palace is comparable to Le Corbusier’s designs in 

Chandigarh or the UNESCO headquarters in Paris. However, the brutalism aesthetics 

suffered from the technical ignorance of the constructors, not capable of forming a 

uniform concrete surface – therefore plaster was chosen as an alternative.

The unique cable construction of the hall ceiling was considered one of the most 

progressive solutions of the time in the entire USSR. No less significant in terms of 

engineering and function was the stage weighing 46 tons which could be folded like 

a book and placed up by the hall’s back wall. The Palace was home to all manner of 

sports competitions, concerts, and conventions, the number of spectators varying 

from 3,200 to 6,000.

The authors of the Palace were awarded the Lithuanian SSR State Prize in 1973. 

Nowadays, this monumental creation of the Soviet modernist era is memorable 

also as a significant historical part of the restoration of Lithuanian independence. 

Here, on October 22–23, 1988, the Reform Movement of Lithuania held its founding 

convention. On January 14–16, 1991, the Lithuanian freedom fighters that had fallen by 

the Vilnius TV tower were laid out in the hall for society to bid them farewell.

1956 m. Maskvoje pastačius universalius Lužnikų sporto rūmus, šio funkcinio tipo 

objektai pradėjo sparčiai kilti ir kituose Sovietų Sąjungos miestuose: Kijeve, Tbili-

syje, Minske. Lietuviškųjų Koncertų ir sporto rūmų (V. Chlomauskas, J.Kriukelis,  

Z. Liandzbergis) istorija prasidėjo 1960 m., kuomet Miestų statybos projektavimo ins-

titutas paskelbė konkursą projektui sukurti.  

Rūmai buvo projektuojami greta esamo stadiono, pagrindinį fasadą atgręžiant į 

upę bei miesto centrą. Lenktas, dinamiškas siluetas, įspūdinga gelžbetonio ir stiklo 

kombinacija atspindi XX a. 6–ojo ir 7–ojo dešimtmečių modernizmo bei brutalizmo ar-

chitektūros dvasią. Vakarietų kontekste rūmus būtų galima gretinti su Le Corbusier’o 

projektais Čandigare ar UNESCO būstinės pastatu Paryžiuje. Tiesa, brutalistinei stati-

nio estetikai pakenkė techninis atlikimas – statybininkai nesugebėjo padaryti gražaus 

monolitinio gelžbetonio paviršiaus, tad jį teko apdailinti tinku. 

Pagrindinėje salėje  dominuoja gelžbetonio ir baltai dažyto medžio sienų dermė 

ir į fojė sieną įmontuotas banguojančių medžio juostelių pano (dail. R.  Kavaliauskas), 

primenantis Alvar Aalto eksperimentus su lenkta mediena. Antrajame aukšte pagal 

sovietinės nomenklatūros tradicijas įrengtas prabangus bufetas–baras svarbiems par-

tijos asmenims.

Unikali vantinė salės perdangos konstrukcija laikyta vienu novatoriškiausių to 

meto sprendimų visoje Sąjungoje. Inžineriniu ir funkciniu požiūriais ne mažiau svarbi 

ir transformuojama aikštė bei 46 tonas sverianti scena, kurią buvo galima perlenkti 

tarsi knygą ir pastatyti prie galinės salės sienos. Rūmuose vyko įvairių sporto šakų 

varžybos, koncertai, suvažiavimaiČia tilpo nuo 3200 iki 6000 žmonių. 

1973 m. rūmų kūrėjai buvo apdovanoti LTSR valstybinė premija. Šiandien šis 

monumentalus sovietinio modernizmo epochos kūrinys yra svarbi Lietuvos nepri-

klausomybės atgavimo istorijos dalis. Čia 1988 m. spalio 22–23 d. vyko Lietuvos Per-

sitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas. 1991 m. sausio 14–16 d. visuomenė 

atsisveikino su pastate pašarvotais Lietuvos laisvės kovotojais, žuvusiais prie Vilniaus 

televizijos bokšto.

EN LT

Vilnius‘ Concert and Sports Hall / Vilniaus koncertų ir sporto rūmai (1971)
E.Chlomauskas, J.Kriukelis, Z.Liandzbergis
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1990–2013
With the augmented income and altered habits of Lithuanians, the entertainment 

business flourished. The EU’s financial support for sports objects caused universal 

arenas to sprout in certain Lithuanian cities (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, 

Šiauliai, Palanga). As the municipalities cannot afford to run the buildings that require 

huge administrative engagement and expenses, usually a PPP model is applied.

Most arenas, suitable for sports, various cultural events, and conferences, are 

arranged according to functional and technological schemes already tested in other 

countries. The precedence is given to impeccable performance, and the resources 

for the aesthetics are modest, therefore the architects usually are challenged to 

design an impressive building with a small budget.

The Kaunas’ “Žalgiris” arena (“E. Miliuno studija” + A. Bublys) was built especially 

for the 2012 European basketball championship. Rising from an island in the middle of 

the Nemunas River, the arena faces the Old Town on one bank and an industrial area 

which is still waiting for a conversion, on the other. The exceptional location, rough 

industrial architectural image, and innovative (on the Lithuanian level) technological 

solutions makes the “Žalgiris” arena one of the most interesting buildings of such a 

new type in the country.

The EU’s financial support gave a boost to a new type of a recreational architecture. 

Natural territories near lakes, in forests, were dotted with rural tourism centres, which 

replaced previous pioneer campuses or Soviet recreational centres. Usually the new 

complexes provide the visitor with a high quality environment, suitable for recreation, 

conferences or festivals. As they are usually built in protected areas, the architects 

are challenged to combine traditional and contemporary concepts of architecture. 

Rural tourism centre “Nakcižibis” by “Arches” suggests successfully that the way 

to harmony is a subtle interpretation of ethnographical architecture using obviously 

contemporary design solutions, and utmost attention to the surrounding nature. 

Meanwhile Svencelė kite boarding and windsurfing centre by “ABAU” 

demonstrates how a budget–constricted, simple, but innovative design can 

contribute to a young business and the revival of a desolate coastline area while 

using the rich potential of the natural environment.

Padidėjus Lietuvos gyventojų pajamoms ir pakitus įpročiams, suklestėjo pramo-

gų verslas. EU parama naujiems sporto objektams tapo priežastimi kiekviename 

didesniame Lietuvos mieste (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, 

Palangoje, Alytuje) statyti universalias arenas, lengvai pritaikomas sporto rengi-

niams, koncertams, šokio, teatro cirko pasirodymams, konferencijoms ir pan. Ka-

dangi miestų savivaldybės nėra pajėgios išlaikyti didelių administracinio darbo 

ir finansinių sąnaudų reikalaujančių pastatų, taigi juos dažniausiai valdo privatus 

kapitalas (arba taikomas miesto ir verslo bendradarbiavimo – PPP – modelis). 

Arenoms Lietuvoje dažniausiai taikoma iš užsienio “pasiskolinta” tokių objektų funk-

cinė, technologinė schema. Kadangi prioritetas teikiamas nepriekaištingam veikimui 

(erdvių universalumui, patogumui ir tinkamumui įvairioms technologijoms, lankytojų 

srautų valdymo efektyvumui, saugumui), architektai susiduria su ne visada įveikiamu 

iššūkiu nedidelėmis sąnaudomis sukurti įsimintiną pastatą. 

Pastatyta specialiai Europos krepšinio čempionatui 2012 metams, Kauno  

„Žalgirio“ arena („E. Miliuno studija“ + A. Bublys) valdoma koncesijos modeliu. Iš-

kilusi Nemuno upės saloje, tarp Senamiesčio, miesto centro viename krante ir dar 

nepertvarkyto buvusio pramoninio rajono kitame, arena dėl vietos mieste, šiurkštaus 

industrinio architektūros charakterio ir technologinių sprendimų yra išskirtinis tokio 

tipo, atsiradusio atkūrus nepriklausomybę, statinys. 

EU finansinė parama paskatino išsivystyti ir kitokį rekreacinės architektūros tipą. 

Gamtinėse teritorijose – miškuose, prie ežerų, dažnai buvusiose pionierių stovyklų ar 

poilsio bazių vietose – pastatyta kaimo turizmo centrų, pasižyminčių aukštos kokybės 

aplinka, skirta poilsiui, konferencijoms, šventėms.  Dažniausiai saugomose teritorijose 

statomų kompleksų architektai susiduria su regioninės ir šiuolaikinės architektūros 

suderinimo problema. Poilsio centras „Nakcižibis“ („Arches“) įrodo, jog subtili etno-

grafinės architektūros interpretacija, naudojant akivaizdžiai šiuolaikinius estetikos 

sprendimus ir medžiagas bei dėmesys aplinkai, nesistengiant jos nustelbti, yra sė-

kmingas kelias į architektūros ir gamtos darną.

O „Svencelės“ („ABAU“) jėgos aitvarų bazė ant Kuršių marių kranto rodo, kaip ne-

brangi, paprasta, bet inovatyvi architektūra gali prisidėti prie jauno verslo kūrimo ir ap-

mirusios teritorijos ekonominio atgijimo, panaudojant gamtinį rekreacinį potencialą.

EN LT

Kaunas‘ “Žalgiris” arena / Kauno „Žalgirio“ arena (2011)
“E. Miliūno studija” (E. Miliūnas, A. Ramanauskas, D. Paulauskienė, V. Miliūnas, R. Bingelytė–Baltrušaitienė) + A. Bublys
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Situation scheme / Teritorijos planas
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Svencelė kite boarding and windsurfing centre / Svencelės jėgos aitvarų ir burlenčių centras (2012)
“ABAU”. A. Baldišiūtė, M. Rekevičienė, A. Neniškis, I. Uogintas, L. Rekevičius

Recreational centre “Nakcižibis” in Varėna dist./  Turizmo centras „Nakcižibis“ Varėnos raj. (2009)
“Arches”. A. Liola, R. Liola, E. Neniškis, L. Lažinskas, L. Nekrošius
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1918–1940
Kaunas played host to the largest state–level events that attracted thousands of 

visitors from the entire country. The most important events were the exhibitions of 

Agriculture and Industry, and the Song Festival, in which choirs from various cities 

and organizations competed. The tradition of the song fests, which became national 

events, continued in Soviet times and today are on UNESCO’s cultural heritage lists. 

Laisves Avenue was a beloved spot for promenades and meetings in inter–war 

Kaunas. It was a central city boulevard full of cafés, restaurants, cinemas, and admin-

istration institutions.

Particularly respected in inter–war Lithuania was the army that had proven itself in 

the fights for independence. A small square of sculptures to the events and heroes of 

the independence struggle was arranged in 1921 in front of the War Museum.

In 1930–1936, the new Vytautas the Great (V. Dubeneckis, K. Reisonas,  

K. Kriščiukaitis) museum was built as a memorial to the most renowned Lithuanian 

duke (1392–1430). Its architecture reflects the particular character of national modern-

ism, merging traditional principles and modernity. The composition of the building 

is symmetric and underlines the central axis according to classical traditions. The 

shapes are bereft of décor. The symmetry is challenged by a bell tower, dominating 

the ensemble. The palace contains two museums of contrasting contents – war and 

culture.

The main symbol of the War Museum garden consisted of the memorial to those 

who perished for Lithuania’s independence, and the “Freedom” statue (both by  

J. Zikaras). An eternal flame accentuated the Independence Memorial – a pyramid 

of stones collected on battlefields. The garden and the nearby Unity Square were the 

spot of both state celebrations and citizens’ recreation.

During the Soviet period, with Stalin’s dictatorship (1949), all the elements of the 

memorial were destroyed. They were restored in 1988–1989 (by A. Sprindys). 

Kaune vykdavo didžiausi valstybinio masto renginiai, traukdavę tūkstančių lankytojų 

iš visos šalies. Svarbiausi jų buvo Žemės ūkio ir pramonės parodos bei Dainų šventės, 

kuriose dalyvaudavo įvairių miestų ir organizacijų chorai. Dainų švenčių, kurios tapo 

nacionaliniais renginiais, tradicija buvo tęsiama ir sovietmetyje, jos įtrauktos į UNES-

CO kultūros paveldo sąrašus. 

Mėgstamiausia pasivaikščiojimų ir susitikimų vieta tarpukario Kaune buvo Lais-

vės alėja. Tai – centrinė miesto gatvė–bulvaras, pilnas kavinių, restoranų, kino teatrų ir 

administracinių įstaigų. 

Ypatingą pagarbą tarpukario Lietuvoje buvo pelniusi kariuomenė, pasižymėjusi 

kovose dėl nepriklausomybės. 1921 m. prie Karo muziejaus, įkurto rekonstravus cari-

nių laikų karinius statinius, pradėtas kurti skverelis su paminklais, skirtais nepriklauso-

mybės kovų įvykiams ir didvyriams.

1930–1936 m. pastatytas naujas Vytauto Didžiojo muziejus (V. Dubeneckis,  

K. Reisonas, K. Kriščiukaitis), kurio architektūra atspindi nacionalinio modernizmo, 

kuriame sulydytas konservatyvumas ir modernumas, savitumą. Pagal klasikines tra-

dicijas pastato kompozicija simetriška. Formos be dekoro, suskaidytos. Simetrijai iššū-

kį meta arkų galerija prijungta ansamblio dominantė – varpinė.  Rūmuose įrengti du 

kontrastuojančio turinio – karo ir kultūros – muziejai.  Tai atspindi du skirtingi fasadai: 

oficialus, paradinis, į aikštę atsuktas Karo muziejaus, ir į gretimą gatvę orientuotas ne 

toks griežtas Kultūros muziejaus fasadas. 

Svarbiausi simboliai Karo muziejaus skvere buvo „Žuvusiųjų už Lietuvos  

nepriklausomybę“ ir „Laisvės“ paminklai (skulpt. J. Zikaras). Nepriklausomybės pa-

minklas – tai piramidė iš kovų laukuose surinktų akmenų, priešais kurią dega amžinoji 

ugnis. Čia kasdien vykdavo žuvusiųjų pagerbimo apeigos. 

Sodelis ir šalia esanti Vienybės aikštė buvo valstybinių iškilmių ir miestiečių lais-

valaikio praleidimo vieta. Sovietmečiu, Stalino diktatūros laikais visi paminklai buvo 

sunaikinti, 1988–1989 m. atkurti (arch. A. Sprindys). 

EN LT

Unity square in Kaunas / Vienybės aikštė Kaune (1930 – 1936)
 V. Dubeneckis, K. Reisonas, K. Kriščiukaitis

2322 MEETINGS  |  SUSITIKIMAI



1940–1990
Vilnius’ New City Center on the right bank of the Neris is one of the most ambitious 

projects in Soviet Lithuania. The “Competition for Planning and Development in Cen-

tral Vilnius” was won by Leningrad architects, but the final project was prepared by 

young Lithuanians: A. and V. Nasvytis, V. Bredikis and V. E. Cekanauskas.

The complex consisted of the Tourist hotel (1971, arch. J. Seibokas), the Universal 

Store (1974, arch. Z. Liandsbergis, V. Vielius), the Consumer Services Center (1976, A. 

Samukiene, A. Nasvytis), the Revolution Museum (1980, arch. G. Baravykas, V. Vielius), 

and the central dominant – the Lietuva hotel (1984, arch. A. and V. Nasvytis).

The area reflects the entire spectrum of the public life of the time. The Tourist hotel 

was meant for visitors from Soviet republics, for whom the main, Hilton–type hotel, 

the Lietuva, was merely a high–rise dream crowned by the restaurant on the 22nd 

floor. The Consumer Services Center comprised numerous functions: hair salon to 

airline tickets office to recording studio. The overwhelming deficit made the choice 

of wares at the Universal Store much less impressive than in the West, but the first 

escalator and the huge sales halls made it a sort of window into the consumer world. 

The Revolution Museum on the other side of the Lietuva hotel became a declarative 

reminder of the political context.

Despite the late 1960s tendency to lean towards intricate forms and material solu-

tions, the complex is dominated by reinforced concrete frame, interpreted occasion-

ally as metabolism.

The complex is one of the most original examples of the capital’s urbanism. The 

architects concluded that the hills surrounding Vilnius comprise a code reflected in 

the historic part of the city – the urban hills formed by church spires. In an interpreta-

tion of this silhouette principle, so typical of the city’s spirit, the new center was to 

develop into another, modern, urban hill. Notable, too, is the internal scheme of the 

complex – foot traffic was separated from transportation streams within a rather large 

segment of town.

Naujasis Vilniaus visuomeninis centras dešiniajame Neries krante – vienas 

ambicingiausių sovietinės Lietuvos projektų. Nors 1964 m. skelbto „Vilniaus miesto 

centro išplanavimo bei užstatymo projekto konkurso“ laimėtojais buvo pripažinti 

Leningrado architektai, galutinį projektą parengė jauni lietuviai A. ir V. Nasvyčiai,  

V. Brėdikis bei V. E. Čekanauskas.

Kompleksą sudarė „Turisto“ viešbutis (1971 m., arch. J. Šeibokas), Universalinė par-

duotuvė (1974 m., arch. Z. Liandsbergis, V. Vielius), Buities namai (1976 m. A. Samu-

kienė, A.Nasvytis), Revoliucijos muziejus (1980 m., arch. G. Baravykas, V. Vielius) bei 

pagrindinė dominantė – viešbutis „Lietuva“ (1984 m., arch. A. ir V. Nasvyčiai). 

Kvartalas atspindi to meto visuomeninio gyvenimo formų paletę. Viešbutis „Tu-

ristas“ buvo skirtas sąjunginių respublikų turistams, kuriems pagrindinis „Hilton“ tipo 

viešbutis „Lietuva“ liko tiktai svajone, vainikuota 22 aukšte įsikūrusiu restoranu. Buities 

namai atliko begalę funkcijų: nuo kirpyklos iki oro uosto kasos ir garso įrašų studijos. 

Nors visuotinio deficito sąlygomis prekių pasirinkimas buvo gerokai kuklesnis nei Va-

karuose, tačiau su pirmuoju eskalatoriumi bei didžiulėmis prekybos salėmis Universa-

linė parduotuvė tapo savotišku langu į vartotojiško pasaulio erdves. Kitapus „Lietuvos“ 

viešbučio iškilęs Revoliucijos muziejus deklaratyviai priminė politinį kontekstą. 

Nors 7–o dešimtmečio pabaigoje išskirtiniai objektai dažnai pasižymėjo sudėtingų 

formų ir medžiagų derme, komplekse dominuoja paprastas gelžbetoninio karkasas, 

kurį to meto architektai kartais interpretavo kaip metabolizmą. 

Nepaisant statybinių medžiagų skurdumo, kompleksas yra  vienas originaliausių 

sovietinės urbanistikos pavyzdžių. Projekto architektai pastebėjo, kad Vilniaus miestą 

supančios kalvos savotiškai atliepiamos istorinėje miesto dalyje – bažnyčių bokštų 

suformuotose urbanistinėse kalvose. Naujai kuriamas centras turėjo tapti dar viena, 

modernia, urbanistine kalva. Svarbu paminėti ir vidinę komplekso struktūrą –nemaža-

me miesto segmente pėsčiųjų judėjimas buvo atskirtas nuo transporto srautų. 

EN LT

Commercial and administrative centre on the right bank of the Neris / 
Prekybos ir administracinis kompleksas dešiniajame Neries krante Vilniuje (1966 – 1974)

A. Nasvytis, V. Nasvytis, V. Brėdikis, V. E. Čekanauskas
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1 – Service centre / Buities centras; 2 – Turistas hotel / „Turisto“ viešbutis; 
3 – Central Department Store / Centrinė universalinė parduotuvė; 
4 – St. Raphael Church and Jesuit house / šv. Rapolo bažnyčia ir Jėzuitų vienuolynas; 
5 – Lietuva Hotel / viešbutis „Lietuva“; 6 – Projected cinema / numatytas kino teatras
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1990–2013
During the interwar period public space was where patriotism and togetherness of 

the Lithuanian nation blossomed. In Soviet times it was used as a scene to disseminate 

intruded propaganda. Today the mission of a public space is to encourage people to 

go out, to express their individuality and exchange cultures and ideas.

During the 2 decades of independence, the state mainly renovated existing public 

spaces; just a few new ones were built. While the capital benefited from its status, 

receiving government money, the smaller towns were left short of attention for more 

than a decade. But recently access to financial support from the EU facilitated active 

renovation of the public spaces in the periphery as well. 

The new square with a panoramic path in Zarasai (S. Kiaune, A. Kiauniene,  

T. Petreikis) is a showpiece, testifying that an impressive result can be achieved using 

humble resources.  

The impressive architectural landmark of the town – a graceful, simple construction –  

opens up the beauty of Zarasai Lake to visitors and citizens and contributes to the 

city with a new public space, connected to the pedestrian path winding along the 

lakeshore. 

The State and municipalities are not the only builders of public spaces in Lithuania –  

sometimes initiatives emerge from elsewhere. Šiluva square by “G. Natkevicius 

& partners” was commissioned by the Catholic Church. Adapted to yearly mass 

religious events, the square became the main space for Siluva town’s daily public life.

The closer a public space is to the edge of a city, the more relaxed the authorities’ 

attention to it. But the public demand still remains. The community centre “BeePart” 

(S. Liuga, A.Ciplijauskas), made of a sea cargo container and located in the Pilaite 

residential area, is an excellent example of a grassroots initiative to create a space 

for being together.

Tarpukariu buvusios lietuvybės, patriotizmo ir tautos susitelkimo vieta, o sovietmečiu –  

primestos ideologijos propagandos židiniu, šiandieninės viešosios erdvės misija yra 

skatinti žmones išeiti iš namų, bendrauti gyvai, reikšti savo individualumą bei pažinti 

kitokias nuomones.

Nepriklausomybės dešimtmečiais Lietuvos valstybė nesukūrė daug naujų viešųjų 

erdvių – daugiausia renovuotos jau egzistuojančios. Sostinėje viešosios erdvės tvar-

komos valstybės ar savivaldybės lėšomis, tuo tarpu mažieji miestai ilgai buvo likę 

dėmesio periferijoje. Tačiau pastaraisiais metais, naudodami EU finansinę paramą, 

Lietuvos miesteliai skuba atnaujinti savo centrines erdves. Deja, dėl dažniausiai tai-

komo mažiausios projekto kainos kriterijaus, aikštės po rekonstrukcijos kartais tampa 

naujomis trinkelėmis grįstomis, tačiau tuščioms ir nesvetingomis erdvėmis, kuriose 

nesukuriama nei nauja programa, nei individualus architektūrinis charakteris.

Zarasų miesto aikštė su nauju panoramos apžvalgos ratu („Šarūno Kiaunės 

projektavimo studija“) yra išskirtinis pavyzdys, kaip minimaliais resursais galima 

pasiekti didžiulį teigiamą efektą. Turizmo traukos objektu tapęs įspūdingas 

architektūrinis simbolis  – paprastos formos ir konstrukcijos statinys – atvėrė Zaraso 

ežero grožį, praturtino miestelį nauja viešąja erdve, besitęsiančia apatine ežero terasa. 

Be valstybinių institucijų kartais atsiranda ir kitų iniciatyvų kurti viešąsias erdves. 

Šiluvos aikštė „G. Natkevičius ir partneriai“), sukurta bažnyčios užsakymu, pritaikyta 

kasmetiniams masiniams religiniams renginiams, tačiau kartu ji tapo kasdien 

šiluviečių lankoma gyva viešąja erdve.

Tolstant nuo centrinių miesto viešųjų erdvių į pakraščius, valstybinių institucijų 

dėmesys miestiečių bendravimo vietoms silpnėja, tačiau poreikis joms – ne. Vilniuje, 

Pilaitės gyvenamajame rajone iš jūros konteinerio pagamintas „BeePart“ paviljonas 

(S. Liuga, A.Ciplijauskas) yra sėkminga susitelkusių vietinių gyventojų iniciatyva 

sukurti vietą bendravimui, kultūrinėms veikloms.

EN LT

Zarasas lake panoramic path / Zaraso ežero apžvalgos takas (2012)
“Šarūno Kiaunės projektavimo studija”. Š. Kiaunė, A. Kiaunienė, A. Lukšys, V. Butkus, T. Petreikis, constr. / konstr. A. Sabaliauskas
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Community centre and a workshop “BeePart” in Vilnius / „BeePart“ kūrybinės dirbtuvės Vilniuje (2010)
S. Liuga, A. Ciplijauskas

Šiluva square / Šiluvos aikštė (2009)
„G. Natkevičius ir partneriai”. G. Natkevičius, J. Skalskytė, T. Kuleša, A. Natkevičiūtė
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1918–1940
Once the political tensions settled, and the economy began developing in the mid–

1920s, the construction market also started to grow. The most popular type in cities 

was compact 2–3–storey houses with 2–6 apartments. The owner usually resided in 

one of the apartments. The temporary state capital’s center Kaunas saw also large 

buildings reaching even 6 stories. The Zaliakalnis neighborhood that sits amid a 

natural oak grove, welcomed many individual houses of the villa/cottage type.

In the 1930s, Modernism took over: rational shapes devoid of historical décor. 

House exteriors were humble in their expression, based on composition of horizontal 

and vertical masses. Linear incisions, relief contour lines and cornices became the 

main elements of décor. With a view to encouraging quality in architecture, the 

Kaunas city council began awarding prizes to the most beautiful newly erected 

houses in 1935.

The house at 19, K. Donelaičio St. (A. Funkas) is not a typical case of residential 

architecture. Its distinctive feature is a wide rounded bow with corner windows 

asymmetrically incorporated in the street–facing façade. In order to improve 

proportions, the ground floor was raised, and the portal is unusually tall at 4 meters. 

The exterior elements are emphasized with relief contours.

The ground floor consisted of two rented apartments with separate entrances. 

The owners lived above in a refined and luxurious apartment. The interior is based 

on the principle of merged spaces. The vestibule is connected to the hall, from which 

a wide opening led to three rooms: the living room, the dining room, and the office. 

Plants from the “winter garden” arranged on the roof were visible through the glass 

ceiling of the hall. A particular interior detail separating a rest nook from the hall was 

a set of openwork Arabic style arches. The flat roof housed not only the orangery, but 

also a small house for the maid; its roof served as a panoramic platform.

Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje statybos tapo intensyvesnės tik nuo 3–čio de-

šimtmečio vidurio, aprimus politinei įtampai ir pradėjus vystytis ekonomikai. Miestuo-

se populiariausi buvo kompaktiški 2–3 aukštų namai su 2–6 butais. Paprastai viename 

iš jų gyveno pats namo savininkas. Laikinosios sostinės centre kilo ir dideli, 6 aukštus 

siekiantys daugiaaukščiai. Žaliakalnio rajone, esančiame natūraliame ąžuolų parke, 

pastatyta daug individualių vilos – kotedžo tipo namų. 

4–ajame dešimtmetyje visuotinai įsigalėjo modernizmas – racionalios formos be 

istorinio dekoro. Santūriuose fasaduose vyravo horizontalių ir vertikalių masių sąvei-

ka. Pagrindiniais dekoro elementais tapo linijinės įrėžos, iškilūs kontūriniai apvadai ir 

karnizai. 

Siekiant skatinti architektūros kokybę, Kauno miesto taryba 1935 m. pradėjo premi-

juoti gražiausius naujai pastatytus namus. 

Namas K.Donelaičio g. 19 (A. Funkas) nėra tipiškas gyvenamojo namo architek-

tūros pavyzdys. Raiškiausias jo bruožas yra platus užapvalintas erkeris su kampiniais 

langais, įkomponuotais gatvės fasade. Ieškant geresnių proporcijų, apatinis aukštas 

paaukštintas, o portalas – neįprastai aukštas (4,0 m). Eksterjero elementus paryškina 

iškilūs apvadai. 

Pirmajame aukšte buvo du nuomojami butai su įėjimu iš gatvės. Antrame aukšte 

gyveno namo savininkai. Jų butas pasižymėjo rafinuota prabanga. Interjere erdvės 

persilieja: vestibiulis jungiasi su holu, iš kurio plati anga veda į tris kambarius: saloną, 

valgomąjį ir kabinetą. Pro holo įstiklintas lubas matėsi ant stogo įrengto „žiemos sodo” 

augalai. Savita interjero detalė – ažūrinės arabiško stiliaus arkos –  skyrė poilsio kam-

pelį hole. Ant plokščio stogo buvo ne tik oranžerija, bet ir „namelis“ tarnaitei, jo stogas 

atstojo apžvalgos aikštelę.

House in K. Donelaičio St.,in Kaunas / Namas K.Donelaičio g. Kaune (1933)
A. Funkas
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Residential quarter “Lazdynai” in Vilnius / „Lazdynų“ gyvenamasis rajonas Vilniuje (1963, 1972)
V. Čekanauskas, V. Brėdikis, V. Balčiūnas, G. Vališkis1940–1990

In the 1960s, when the Lazdynai residential neighbourhood was designed by 

V. Čekanauskas and V. Bredikis, the industrialized construction boomed in the USSR. 

Lazdynai fit every standard for residential unit construction – most of its residential 

and public buildings follow model projects, using prefabricated elements.

The neighbourhood consists of 4 smaller parts, clearly separated with streets; 

the whole complex is surrounded by a ring road. Each of the fragments for 10,000 

inhabitants had shops, kindergartens, and schools. The system’s crowning jewel was 

the communal center, of which only the cinema, swimming pool, and outpatients’ 

clinic were built.

Though facing clear limitations, the architects managed to infuse Lazdynai with 

individuality and variety. The area is laid out on a hill, on an undulating, green relieve. 

The natural elements were preserved to the point of becoming an integral part 

of the project: green areas were integrated into courtyards, and multi–level house 

silhouettes were created in adaptation to the hill contour. As many as 15 different 

model house project variations were used. The first 12– and monolith 16–story houses 

in Lithuania were built here. The spatial composition relates to the historical context 

of Vilnius: the winding paths, the church spire–like verticals, and the observation 

corridors remind the Vilnius’ old town.

The neighbourhood was acknowledged for the new residential environment 

standard that was created using typical prefab construction elements: the area’s 

architects and engineers were awarded with the Lenin Award in 1974, telling that 

Lazdynai embodied millions of socialist citizens’ dream of everyday comfort. Lazdynai 

successfully implemented the aims declared by Soviet political propaganda – 

the obligation to provide every family with proper separate housing, to increase the 

square footage and make more room in service establishments; at the same time, it 

became a model illustration of late modernism in architecture.

„Lazdynų“ gyvenamasis rajonas (V. Čekanauskas, V.Brėdikis) suprojektuotas  

7–ame dešimtmetyje, Sovietų Sąjungoje suklestėjus industrializuotai statybai. Lazdy-

nai atitiko visus mikrorajonų statybai skiriamus standartus: beveik visi gyvenamieji 

ir visuomeniniai pastatai pastatyti pagal tipinius projektus, panaudojant statybinių 

konstrukcijų gamyklose paruoštus elementus. 

Rajoną sudaryto 4 smulkesni mikrorajonai, aiškiai atskirti gatvėmis; visas rajonas 

apjuostas transporto žiedu. Kiekvienas iš 10 000 gyventojų skirtų fragmentų turėjo 

parduotuves, darželius, mokyklas. Sistemą vainikavo bendras visuomeninis centras, 

kuris nebuvo įgyvendintas iki galo: pastatyti tik kino teatras, plaukimo baseinas ir po-

liklinika. 

Net ir įsprausti į aiškius rėmus, Lazdynų autoriai sugebėjo suteikti aplinkai išskir-

tinumo, psichologinės įvairovės. Rajonas išdėstytas ant šlaito, kalvotoje medžiais ap-

augusioje aplinkoje. Gamtos elementai buvo išsaugoti ir tapo neatsiejama projekto 

dalimi: želdynai integruoti į kiemus, prisitaikant prie šlaito linijos sukurti pakopiniai 

namų siluetai. Rajonui buvo sukurta ir panaudota net 15 tipinių namų projektų varia-

cijų. Čia iškilo pirmieji Lietuvoje dvylikaaukščiai bei monolitiniai šešiolikaaukščiai. Vin-

giuoti pėsčiųjų takai, tarsi bažnyčių bokštai iškilusios vertikalės ir apžvalgos koridoriai 

gyventojams turėjo priminti Vilniaus senamiestį. 

Rajonas visų pirma buvo vertinamas už tai, kad panaudojant tipinius surenkamo-

sios statybos elementus buvo sukurtas naujas gyvenamosios aplinkos standartas. Už 

tai 1974 m. rajono architektai bei statybininkai buvo įvertinti Lenino premija. Prestižinis 

Sovietų Sąjungos apdovanojimas bylojo, kad Lazdynai įkūnija milijonų socialistinio 

bloko piliečių svajones apie kasdienybės komfortą. Sėkmingai įgyvendindami svar-

bius Sovietų sąjungos politinės propagandos siekius – įsipareigojimą iki 2000 m. 

visoms šeimoms suteikti po atskirą būstą, didinti kvadratinių metrų bei vietų aptarna-

vimo įstaigose skaičių, Lazdynai tuo pat metu tapo pavyzdine vėlyvųjų modernizmo 

apraiškų architektūroje iliustracija.  
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House in Braškių St., Kaunas / Namas Braškių g. Kaune (2012)
“G. Natkevičius ir partneriai”. G. Natkevičius, M. Mickevičius1990–2013

After being squeezed into uniform Soviet blocks lacking of space and privacy, in the 

era of private property, the Lithuanians started building private houses with gusto. A 

private house with a plot of land was the incarnation of the Lithuanian dream.

Though budget replica projects and traditional architectural solutions were applied 

widely, some clients – the ones who had more courage or money than the others – 

opted for individual projects. A private house became the perfect experimentation 

scene – new materials, technologies, and design solutions were eagerly tested here. 

Today the times of show–off castles are more or less over;  the most important 

requirements for a house now are comfort, adjustability to the individual needs of the 

owners, rational use of energy and space, low energy consumption, and individual 

architectural character.

An individual house in Braškių St. (“G. Natkevicius ir partneriai”) is a bright 

incarnation of those principles. Plunged in a dense, chaotic quarter, the house 

exploits the assets of a complicated urban situation to the maximum. The blind street 

facade intrigues with an atypical image, while the inner yard generously reveals the 

panorama of central Kaunas.

As the economical boom augmented the demand for housing tremendously, 

cities (mainly their edges) were deluged with residential quarters. Due to the hasty 

construction works and the fact that the investors’ only aim was to build as much 

and as quickly as possible, at the lowest price possible, the quality of the quarters 

is arguable. The opposite trend of sustainable growth is represented by the “Kriviai 

houses” quarter in the centre of Vilnius by “T. Balčiūno grupė”. The scale, shapes, 

and aesthetics are reminiscent of the Old town architecture and merge the quarter 

harmoniously into the protected urban and natural surroundings. 

“Freda” residential quarter by “Kančo studija” in Kaunas is the first neighbourhood 

since 1990, built according to an overall urban concept of the area. The aesthetic of 

red bricks and simple geometric forms inspired by Dutch architecture is applied to 

all the buildings, giving the whole quarter a consistent character. The inhabitants can 

nonetheless chose between several different types of housing (apartments, studios, 

semi–detached houses).

Po dešimtmečių gyvenant susispaudus vienoduose, privatumo ir erdvės stokojan-

čiuose sovietiniuose daugiabučiuose, atkūrus privačią nuosavybę, lietuviai puolė 

statytis savo svajonių būstus. Dažniausiai tai –  individualus namas su nors nedideliu 

žemės ploteliu. 

Būsto statybos bumas lėmė sparčią priemiesčių plėtrą, taigi lietuvaičiai susidūrė su 

tamsiąja „svajonės“ puse: transporto kamščiais, atskirtimi nuo kultūrinio miesto gyve-

nimo. Vis dėlto net ekonominės krizės metais, visiškai apmirus daugiabučių statybai, 

individualių namų statyba sumažėjo vos penktadaliu.

Nors nemažai namų iškilo pagal kartotinius projektus arba tradicinį namo šlaitiniu 

stogu modelį, turtingesni ar drąsesni užsakovai rinkosi individualius projektus. Namas 

tapo puiki medžiaga architektūriniams eksperimentams: išbandomi įvairūs  esteti-

niai sprendimai, išplanavimas, naujos medžiagos, technologijos. Be savitos išraiškos, 

šiandien projektuojant būstą prioritetai suteikiami komfortui, individualiems šeiminin-

kų poreikiams, racionaliam erdvės naudojimui ir pigiai eksploatacijai. Individualus  

namas Braškių gatvėje Kaune („G.Natkevičius ir partneriai“) yra šmaikšti šių princi-

pų įgyvendinimo iliustracija. Sudėtingoje aplinkoje  – tankiame, netaisyklingai užsta-

tytame kvartale  – situacija išnaudota maksimaliai: aklinas nuo gatvės pusės namas 

intriguoja savo netipiniu fasadu,  vidinis kiemas šeimininkams atveria Kauno centro 

panoramą.

Ekonominio pakilimo metais išaugus būsto paklausai, miestai – daugiausia jų pa-

kraščiai – užsipildė daugiabučių kvartalais, kuriuose gyvenimo kokybė dėl skubotų 

statybos darbų ir verslo troškimo kuo daugiau uždirbti parduodant gyvenamąjį plotą 

verta griežtos kritikos. Priešingą, darnios plėtros, stovyklą atstovauja Krivių kvartalas  

(„T. Balčiūno grupė“) Vilniaus centre – senamiesčiui būdingo mastelio, formos ir 

architektūrinės išraiškos namai korektiškai įkomponuoti į gamtinę Pilių rezervato  

aplinką.

„Fredos“ gyvenamasis kompleksas („Kančo studija“) Kaune yra pirmasis nepri-

klausomybės metais pagal bendrą urbanistinę ir architektūrinę koncepciją pastatytas 

kvartalas. Šiuolaikinės olandiškos architektūros įkvėpta raudonų plytų, paprastų geo-

metrinių formų estetika pritaikyta visiems pastatams, suteikiant kvartalui vientisą cha-

rakterį. Tuo tarpu skirtinga būstų tipologija (butai, kotedžai) suteikia galimybę rinktis 

įvairų gyvenimo būdą.
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Residential quarter “Kriviai houses“ in Vilnius / „Krivių namų“ kvartalas Vilniuje (2008)
“T. Balčiūno grupė”. T. Balčiūnas, V. Biekša, M. Kanevičius

Residential quarter “Freda town“ in Kaunas / Kvartalas „Fredos miestelis“ Kaune (2003)
“Kančo studija“. A.Kančas, L. Kazakevičiūtė, L. Savickas, M. Preisas
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1918–1940
After the establishment of the Republic in 1918, the society was in a state of patriotic 

uplifting, with increasing national identity and a desire for its own symbols.

The most distinct of these was the Resurrection Church (K. Reisonas). The idea 

of building a church as a memorial to the State’s and nation’s independence, revival 

and grandeur, arose in 1922. The idea took flight only in 1928 when some ground was 

allotted on a hill from which the church would be visible from the furthest reaches 

of the city. 

After a fruitless architectural competition, eventually the design was assigned to 

the head of Kaunas’ municipal department of Development, Karolis Reisonas, who 

created an eclectic Gaudi–style fantasy spiral of a tower, 82 meters tall topped with 

a figure of Christ in lieu of a cross. Despite the criticism on the part of the cultural 

community, the project was approved for construction in 1930, although it did not 

come into being because of its exaggerated price.

In 1933, construction began on a cheaper, simpler, and more modern project. The 

church was built by the entire nation: people bought stamps valued at the price of 

one brick each. The church was not completed until the Soviet occupation in June 

1940, and in 1952 it was converted into a radio factory.

The anti–Soviet Movement initiated the church’s return to the congregation, and it 

was rebuilt in 1989–2006 (architects H. Zukauskas, A. Sprindys).

The Church of the Resurrection is the largest and most modern inter–war sacred 

building in the Baltic region. It is constructed of brick–covered concrete structures. 

The architecture combines conservativeness with modernity, monumentality with 

asceticism. The inner space is arranged like a classical basilica, while the sharp 

squared shapes are modern. The flat terrace roof meant for sacraments became an 

innovation in the world history of church architecture.

Paskelbus nepriklausomybę ir sukūrus valstybę 1918 m., visuomenėje vešėjo patrioti-

nis pakilimas, augo tautinė savimonė ir noras turėti savus simbolius. 

Ryškiausiuoju tapo „Prisikėlimo“ bažnyčia (K. Reisonas). Jos kūrimas dėl lėšų sty-

giaus vyko ilgai ir sunkiai. Idėjos apie bažnyčios – paminklo, įamžinančio valstybės 

ir tautos nepriklausomybę, atgimimą ir didingumą – statybą kilo 1922 m. Bažnyčios 

simboliu tapo Kristaus prisikėlimas. 1928 m. skirtas sklypas Žaliakalnyje ant kalno, nuo 

kurio bažnyčia būtų matoma iš tolimiausių miesto vietų. Tais pačiais metais paskelb-

tame projektų konkurse dar reikalauta, kad bažnyčios architektūra būtų „lietuviško 

charakterio“. Konkursas buvo bevaisis, parodęs, kad tiek daug prasmių įkūnyti viena-

me objekte yra sudėtinga. 

Galiausiai projektavimas buvo pavestas Kauno miesto statybos skyriaus vadovui 

Karoliui Reisonui, sukūrusiam eklektišką A. Gaudi  fantazijas primenantį spiralinį 82 m 

bokštą, su Kristaus figūra viršuje. Nepaisant kultūrinės visuomenės kritikos ir protestų, 

1930 m. šis projektas patvirtintas statybai, tačiau nebuvo įgyvendintas dėl per didelės 

kainos. 

1933 m. statyba pradėta pagal pigesnį, paprastesnį ir modernesnį projektą. Ją statė 

visa tauta: žmonės pirko ženklus, įvertintus plytos kaina (vienas ženklas – viena plyta). 

Iki sovietų okupacijos 1940 m. birželį bažnyčia nebuvo baigta ir 1952 m. ji pertvarkyta 

į radijo fabriką. 

Antisovietinio Sąjūdžio iniciatyvos bažnyčią grąžino tikintiesiems, per 1989 – 2006 m.  

ji atstatyta (archit. H. Žukauskas, A. Sprindys). 

Prisikėlimo  bažnyčia yra didžiausias ir moderniausias tarpukario laikotarpio sa-

kralinis pastatas Baltijos regione. Ji sukonstruota iš plytomis apmūrytų gelžbetoninių 

rėmų. Architektūroje konservatyvumas sąveikauja su modernumu, monumentalu-

mas su asketizmu. Tūrio sandara tradiciškai bazilikinė, o aštrios stačiakampės formos –  

modernios. Plokščias stogas–terasa, skirta apeigoms tapo inovacija pasaulinėje baž-

nyčių statybos istorijoje.
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Resurrection church in Kaunas / Prisikėlimo bažnyčia Kaune (1933–1940)
K. Reisonas
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1940–1990
The Art Exhibition House is a distinct and recognizable sign of Soviet Lithuanian 

architecture. In 1964, when the architect V. E. Čekanauskas prepared the project, 

the industrialization of socialist construction was already well under way. Simple 

rectangle shapes, destined by the prefab reinforced concrete constructions, rose 

decisively up both in natural and historic environments.

In this context, the fragmented configuration of the gallery’s plan and its pulsing 

façades expresses an approach which contrasted with the dominant Khrushchyov–

era “cheaper–faster–more” principle and quickly became one of the architectural 

standards of the Lithuanian SSR. An artistic dimension was reinstated into the 

construction; however the aesthetics of the building emphatically contrast the 

previously luscious architectural language of the Stalinist era. Inspired by regionalism 

principles and the works of Alvar Aalto the aesthetics of the building instilled some 

international spirit into the local architecture.

The rhythmic dynamics in the façade planes and the composition of the volumes 

is not accidental. The building is an interpretation of the spatial consonances typical 

of Vilnius’ old town, subtly integrated into the historic urban environment. The main 

entrance fragment is lowered just so it affords a distant view of a church bell tower 

beyond. The nearby City hall then served as the Museum of Art, so both buildings, 

similar in purpose, were supposed to form an integral complex. The iconic new Art 

Exhibition House and the City hall should have acted as a foil to each other.

The building holds fast to the main principles of new architecture – a free plan, 

a reinforced concrete structure – but reacts subtly to its environment; it reflects the 

beliefs of the time’s Lithuanian architects on the harmonious interaction between 

new and historic architecture. In 1969, the Art Exhibition House design was presented 

in L’architecture d’Aujourd’hui magazine, and in 1971 the authors and builders were 

awarded with the USSR Ministers’ Council Prize.

1964 m., kuomet architektas V. E. Čekanauskas parengė Šiuolaikinio meno centro 

projektą, jau buvo įsibėgėjęs socialistinių statybų industrializavimas. Minimalistiniai, 

surenkamųjų gelžbetonio konstrukcijų formas atliepiantys stačiakampiai tūriai drąsiai 

kilo ir neutralioje, ir istorinėje aplinkoje. 

Laužyta Šiuolaikinio meno centro konfigūracija, pulsuojantys fasadai šiame kon-

tekste pateikė požiūrį, kontrastuojantį su dominuojančiu „chruščioviniu“ principu „pi-

giau–daugiau–greičiau“. Statybai buvo sugrąžinta meninė dimensija. Tačiau pastato 

estetika visiškai priešinga anksčiau klestėjusiai dekoratyviai, socialistinės simbolikos 

prisodrintai stalinizmo epochos architektūrinei kalbai. Regionalizmo bei Alvar Aalto 

kūrybos įkvėptas objektas įnešė tarptautinės dvasios. 

Ritmiška kaita ne tik fasadų plokštumose bei pačiame tūryje – ne atsitiktinė. Pas-

tatas – tai savita Vilniaus senamiesčiui būdingų erdvinių sąskambių interpretacija, 

subtiliai pritaikyta prie urbanistinės aplinkos ypatumų. Pagrindinio įėjimo dalis paže-

minta tam, kad neužstotų vaizdo, praeiviams leidžia pasigrožėti toliau kyšančiu Visų 

Šventųjų bažnyčios varpinės bokštu. Netoliese stovinti miesto rotušė tuomet buvo 

Dailės muziejus, taigi, projektuojant naują panašiai paskirčiai skirtą objektą, buvo ku-

riamas vientisas kompleksas (būta netgi planų statinius sujungti požeminiu tuneliu). 

Dėmesį patraukiantys naujieji rūmai turėjo tapti lygiaverčiu rotušės partneriu – kai 

kuriose perspektyvose dominuojantys ir kontrastuojantys, o kai kuriose korektiškai 

pasitraukiantys į foną. 

Išlaikydamas svarbiausius naujosios architektūros principus – laisvą planą, gelžbe-

toninį karkasą, tačiau tuo pat metu subtiliai reaguodamas į aplinką, pastatas atspindi 

tuomet Lietuvos architektų deklaruotas idėjas apie harmoningą naujosios ir istori-

nės architektūros sąveiką. 1969 m. Parodų rūmų projektas buvo pristatytas žurnale 

L‘Architecture d‘Aujourd‘hui, o 1971 m. autoriai ir statytojai apdovanoti SSRS Ministrų 

Tarybos premija.
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Contemporary art centre in Vilnius / Šiuolaikinio meno centras Vilniuje (1967)
V. E. Čekanauskas, eng. / inž. R. Jakas
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1990–2013
Infinite possibilities to get acquainted with various cultures, art, innovation, to 

exchange information, brought by the digital era, were followed by a negative effect 

of wavering direct communication between people. Today the role of sacral and 

cultural buildings expands: they are not just treasuries of certain content, but also 

places for human interaction. The new Vilnius University Scholarly Communication 

and Information centre (“Paleko ARCH studija”) is one of those.

Erected in the University campus in outskirts of Vilnius, the centre is the first 

building of a Techno polis–type agglomeration of research institutes, business and 

consultancy offices. 

The emotional charge is emitted only by the expressive, irregular forms of the 3 

volumes: the palette of colours and details is limited to minimum. The blind white 

monumental facades face the main inner court, while the glass walls oriented 

towards the pinewood behind, provide the visitors of the building with calming views 

of the trees.

The universality is the main characteristic of spaces: here one can find different 

environment for work in groups or alone. The spaces in the ground floor – conference 

hall, cafeteria, bookshop, and periodicals reading room – segue continuously one into 

another, creating a lively mosaic of different mood.

Similarly, the extended mission of a public hub is embraced by the National 

Gallery of Art in Vilnius (arch. A.Bučas, G.Kuginys, D.Čaplinskas). Erected originally 

as the Revolution Museum in 1980, after the reconstruction the building became 

a cultural space accessible for all. Besides the art exhibitions, lectures, workshops, 

informal meetings occupy the spaces. The architectural presence of the Soviet 

building is preserved and accentuated by contrasting contemporary annexes.

The mission of strengthening the connection to national history is performed 

by the new memorials. The January 13th Memorial (“Vilnius architecture studio”) 

testifies to the protest of the Lithuanian nation against the Soviet occupants who, on 

January 13th, 1991, tried fruitlessly to chase away with weapons the unarmed crowds 

protecting the objects of national importance. The laconic glass volume embraces 

the original concrete barricades near the Parliament, giving them visual prominence.

Skaitmeninėje eroje, atsivėrus beribėms galimybėms pažinti įvairias kultūras, meno 

inovacijas, keistis informacija, o kartu silpnėjant tiesioginiams žmonių ryšiams, 

itin svarbios tampa bendrumo, individualumo ir vienišumo problemos. Religiniai, 

kultūriniai pastatai tampa reikšmingi ne tik kaip tam tikro turinio saugyklos, bet 

kaip bendravimo vietos. Tokią funkciją įgauna įvairių tipologijų pastatai. Naujasis 

Vilniaus Universiteto mokslo komunikacijų ir informacijos centras („R. Paleko  

ARCH studija“) yra ne tik žinių, informacijos archyvas, bet ir gyvo bendravimo vieta. 

Universiteto miestelyje iškilęs pastatas įkomponuotas pagrindinio tako gale taip, 

jog pagrindinė įėjimo aikštė orientuota į pėsčiųjų ašį. Į aikštę atsukti monumentalūs 

fasadai, suraižyti horizontaliomis langų juostomis, beveik aklini, o stiklo sienomis 

pastatas atsiveria į už nugaros esantį pušyną. Emocinį krūvį spinduliuoja tik 

ekspresyvios, netaisyklingos trijų tūrių formos; spalvų ir detalių paletė itin saikinga. 

Vilniaus universiteto bibliotekos turtus perėmusio centro skaityklos – tai atviros, 

pertvaromis nesudalintos erdvės, kuriose lankytojai gali dirbti ir bendrauti grupėmis 

ar po vieną atskiruose kabinetuose. Aktyviausiai visuomeninis gyvenimas verda 

pirmame aukšte, kuriame įrengtos konferencijų salės, periodikos skaitykla, kavinė ir 

knygynas. 

Analogiškai išplėstą visuomeninę misiją po rekonstrukcijos atlieka ir Nacionalinė 

dailės galerija (A. Bučas, G. Kuginys, D. Čaplinskas) Vilniuje. Buvęs Revoliucijos 

muziejus tapo visuomenei atvira kultūrine erdve, kurioje, be meno ekspozicijų, vyksta 

renginiai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės auditorijose ir klasėse, neformalūs susitikimai 

kavinėje. Pastatas laikomas vienu geriausių senos ir šiuolaikinės architektūros 

derinimo pavyzdžių: sovietmečiu statytos galerijos architektūrinė išraiška išsaugota ir 

korektiškai kontrasto principu pabrėžta akivaizdžiai šiuolaikiškų priestatų. 

Globalizacijos kontekste itin aktualias tautinio bendrumo, sąsajų su valstybės istorija ir 

kultūra puoselėjimo misiją atlieka naujos atminties vietos, skirtos Nepriklausomybės 

kovoms atminti. Sausio 13- osios memorialas („VAS“) greta Lietuvos Seimo rūmų 

liudija lietuvių tautos protestą prieš sovietinius okupantus, kurie 1991 m. sausio 

13 d. tankais ir ginklais bergždžiai bandė nuvyti svarbiausius valstybinius objektus 

gynusius Lietuvos žmones. Lakoniškas stiklinis tūris saugo originalias betonines 

barikadas  kartu jas vizualiai sureikšmindamas.
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Vilnius‘ University library, Science, Communication and Information center / 
Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslines komunikacijos ir informacijos centras (2012)

“Paleko ARCH studija”. R. Palekas, B. Puzonas, A. Palekienė, P. Išora, M. Šiupšinskas,  

M. Zemlickaitė, L. Sužiedelytė, A. Barzda, J. Garšvaitė, V. Bavarskis
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The January 13th Memorial in Vilnius / Sausio 13–osios memorialas Vilniuje (2007)
“VAS”. K. Kisielius, J. Dagelis, V. Kančiauskas, V. Malenko, L. Jančytė

Reconstruction and extension of the National gallery of Art in Vilnius /   
Nacionalinės dailės galerijos rekonstrukcija Vilniuje (1995–2009)

A. Bučas, G. Kuginys, D. Čaplinskas

5554

Section / Pjūvis Section / Pjūvis

Section / Pjūvis Section / Pjūvis

SPIRITUAL ENRICHMENT   |  DVASIOS TURTINIMAS 



eDucAtion

MoKyMAs



1918–1940
Education, whose tradition and infrastructure had been quite meagre in the Tzarist 

times, took priority in inter–war Lithuania. Compulsory primary education was 

introduced in 1922. (In 1923, 32.6% of Lithuanians over the age of 10 could not read 

or write; by 1940, only 13.8% remained) Starting with 1932, approximately 80 primary 

schools, some gymnasiums, and higher professional schools were built every year. 

8 universities were established over the period of 1918–1940, spearheaded by the 

Vytautas Magnus University in Kaunas (est. 1922). In 1937–1939 the French architects 

U. Cassan and E. Ouchanoff won an international competition with their design for a 

large University Clinics complex. Another new complex was built for the Veterinary 

Academy (1930–1939, eng. J. Jasiukaitis).

The Research laboratory (V. Landsbergis–Žemkalnis) was a research and 

development center for the military industry. The newly independent Lithuania 

purchased weaponry and explosives abroad without even being able to check their 

quality beforehand, which was harmful for the economy. The laboratory performed 

chemical experiments to aid other industries as well. It was stocked with the most 

modern equipment made bespoke in France. There were special fume hoods 

whose chimneys rose to the roof and became the symbols of the building. All of 

the equipment was built into the construction frame, so neither the Russian nor the 

German occupants who tried to take away the apparatuses during the war were 

unable to do so.  The lab follows the canons of the Functionalism. Its monolithic 

reinforced concrete frame (constr. A. Rozenbliumas) enabled a free dispersion of 

partitions and openings, as well continuous rows of windows. The composition 

is geometrically neat and clear, symmetric. The flat–roofed shape is divided by 

the horizontal stripes of windows, making the building to appear even lower and 

more elongated. The elegant construction is merged with the natural environment 

organically; only the tiny chimneys remind of its specific purpose. Several stylistically 

appropriate auxiliary buildings were erected together with the lab.

Tarpukario Lietuvoje prioritetinė sritis buvo švietimas, kurio tradicija ir infrastruktūra 

nuo carinių laikų buvo itin menka. 1922 m. įvestas privalomas pradinis mokslas. (1923 

m. 32,6 % Lietuvos žmonių vyresnių nei 10 metų buvo beraščiai, 1940 m. tokių beliko 

13,8 % ). Nuo 1932 m. valstybė kasmet pastatydavo maždaug po 80 pradinių mokyklų, 

buvo statomos gimnazijos, aukštesniosios profesinės mokyklos. 1918–1940 metais 

įkurtos 8 aukštosios mokyklos, iš kurių svarbiausia ir didžiausia buvo Vytauto Didžiojo 

universitetas Kaune (įk. 1922). 1937–1939 m. pagal prancūzų architektų U. Cassan ir E. 

Ouchanoff projektą iškilo didelis universiteto klinikų kompleksas.

Tyrimų laboratorija (V. Landsbergis–Žemkalnis) – tai mokslo ir tyrimų centras, 

skirtas karo pramonei. Valstybingumą atgavusi Lietuva ginklus, sprogmenis, net 

negalėdama patikrinti jų kokybės, pirkdavo užsienyje ir tai buvo nuostolinga valstybės 

ekonomikai. Laboratorijoje buvo atliekami cheminiai tyrimai, naudojami ir kitų  

pramonės šakų plėtotei. Ji buvo aprūpinta pačia moderniausia aparatūra, specialiai 

pagaminta Prancūzijoje. Laboratorijoje įrengtos specialios ištraukiamos spintos, kurių 

kanalų kaminėliai iškilę ant stogų tapo statinio simboliu. Visa įranga buvo integruota 

į pastato konstrukcinį karkasą, todėl nei rusų, nei vokiečių okupantams, karo metu 

ketinusiems aparatūrą išvežti, to padaryti nepavyko.

Tyrimų laboratorija – funkcionalizmo kanonus atitinkantis statinys. Monolitinis 

gelžbetonio karkasas (konstr. A. Rozenbliumas) leido laisvai išdėstyti pertvaras ir an-

gas. Laboratorijos kompozicija geometriškai švari ir aiški, simetriška. Plokščiastogis 

tūris sudalintas horizontaliomis langų juostomis, dėl kurių pastatas atrodo dar žemes-

nis ir ilgesnis. 

Elegantiškas pastatas organiškai susilieja su gamtos aplinka ir tik kyšantys kami-

nėliai primena specifinę paskirtį. Kartu su laboratorija buvo pastatyti ir keli stilistiškai 

priderinti pagalbiniai pastatai.

EN LT

Research laboratory in Kaunas / Tyrimų laboratorija Kaune (1933–1935)
V. Landsbergis–Žemkalnis
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1940–1990
The formation of the campus of the Kaunas Polytechnical Institute (today’s 

Kaunas University of Technology) began with the Faculty of Construction. The first 

blueprints were prepared at the Kaunas department of the Institute for Urban and 

Rural Construction Design as early as 1960. In the same year, the Moscow “Giprovuz” 

institute approved Model Project No. 936 that became the basis for the Faculty 

palace. This is a testimony to the intimate connection of early Soviet designers to 

the central government. As the building was adjusted for the location, the architect 

V. J. Dičius expanded the palace, adding an inner courtyard. The ascetic Bauhaus 

building gained additional expressiveness thanks to the glass planes and applied art 

in the form of mosaics in the main façade. This is one of the earliest examples of the 

functionalism applied for the Soviet public buildings.

After V. J. Dicius won the competition for the plan of the entire campus, other 

buildings joined the Faculty of Construction. The Faculties of Electronics and 

Chemistry were built in 1969–1970, followed by the student cafeteria and dormitories. 

The only building not built was the Faculty of Light Industry, which was designed by 

architect Danute Petkeliene in the late modernist style a few years later, when V. J. 

Dicius moved to Vilnius.

It took less than a decade for a mono–functional educational zone to rise on the 

edge of a quickly developing city, surrounded by new assembled block houses. It 

was one of the largest projects of such kind in the Soviet Baltics, representing the 

international modern university campus practice formed by Mies van der Rohe and 

other modernist classics.

The architectural expression of the entire complex is obviously inspired by its 

constructive elements, while the aesthetic solutions were based on the minimalist 

principles of the Modern Movement. The complex is one of the most valuable 

specimens of the Soviet Lithuanian modernism, and probably the best–preserved 

one.

Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno Technologijos universiteto) miestelis 

pradėtas formuoti nuo Statybos fakulteto. Pirmieji brėžiniai Miestų ir kaimų statybos 

projektavimo instituto Kauno filiale buvo parengti dar 1960 m. Tipinis projektas nr. 

936, kuriuo remiantis buvo kurti fakulteto rūmai, „Giprovuz” institute (Maskva) buvo 

patvirtintas tais pačiais metais. Tai liudija itin glaudžius ankstyvojo sovietmečio 

projektuotojų ryšius su centrine valdžia. Statinį pritaikant vietai, architektas V. J. Dičius 

rūmus praplėtė, atsirado vidinis kiemas. Asketiškam, bauhauzinės estetikos statiniui 

išraiškingumo suteikta panaudojant stiklo plokštumas bei taikomąjį meną – mozaiką 

pagrindiniame fasade. Pastatas yra vienas ankstyviausių visuomeninės paskirties 

sovietinio funkcionalizmo pavyzdžių Lietuvoje.

Po konkurso architektui V. J. Dičiui pavedus parengti viso studentų miestelio planą, 

prie vienišo Statybos fakulteto buvo derinami ir kiti projektai. 1969–1970 m. pastatyti 

Radioelektronikos bei Cheminės technologijos fakultetai, vėliau – studentų kavinė–

valgykla, bendrabučiai. Neįgyvendintas tik Lengvosios pramonės fakulteto korpusas, 

kuris V. J. Dičiui išvažiavus į Vilnių, po kelių metų, vėlyvojo modernizmo stilistikoje, 

suprojektuotas architektės Danutės Petkelienės. Trumpiau nei per dešimtmetį 

sparčiai besiplečiančiame miesto pakraštyje, naujų surenkamųjų blokinių namų 

apsuptyje, iškilo monofunkcinė mokymo zona. Vienas stambiausių tokio pobūdžio 

objektų sovietinėse Baltijos šalyse perteikė tarptautinę moderniųjų aukštųjų mokyklų 

miestelių praktiką suformuotą dar Mies van der Rohe ir kitų modernizmo klasikų.  

Architektūrinė raiška visame komplekse akivaizdžiai padiktuota konstruktyvinių 

elementų, o estetinių sprendimų ieškota remiantis minimalistiniais Modern 

Movement principais. Šis kompleksas – vienas vertingiausių ir bene geriausiai išlikęs 

sovietinio laikotarpio lietuviškojo modernizmo pavyzdžių.

EN LT

The Kaunas University of Technology campus / Kauno technologijos universiteto miestelis (1960–1984)
V. J. Dičius
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1990–2013
As a proper education of the Lithuanian youth was a crucial priority in the First 

Republic of Lithuania, the times were quite generous to Lithuanian towns regarding 

new school buildings. The Soviet period brought some new large–scale university 

campuses and myriad typical schools, replicated in every town. Today new education 

buildings are rare because of the lack of financing, as well as the demographical 

situation. The emigration and birth rate recession result in a gradual decrease of the 

number of pupils, and schools are being shut. 

The majority of the existing schools are being renovated. However, uniform, 

uninspiring buildings that do not correspond to contemporary needs and possibilities 

are not the most suitable seedbed for a creative personality. 

The Balsiai secondary school by “a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma” 

was designed corresponding to the new paradigm that, besides being an educational 

institution, a school should be an attractive space encouraging social activity. 

Located in the Balsiai suburb of Vilnius (formerly an area of allotments), the school 

is surrounded by private housing. An adjacent wood connects the grounds of the 

school with a slope, later to be converted into a recreational zone.

While seeking to create a local landmark, the architects also respected the small 

urban scale: the school is divided into several volumes which match the context 

in their scale and height. The two–floor volumes are distributed like a chessboard, 

creating small inner spaces between them. This spatial arrangement corresponds 

to the concept of the school: each volume is for children of a different age, and each 

group has its own courtyard. The central axis of the complex is occupied by common 

facilities, such as a library, laboratories, a hall and a foyer.

The Balsiai School was the first school in Vilnius developed together by private 

and public investors. EU programs became another way to finance the building 

of an educational institution. Thanks to them, several new libraries were built in 

smaller towns of Lithuania (the A.&M. Miškiniai Public Library in Utena by “4plius”); 

institutions of higher education are using the opportunities to expand their premises 

(Infocentre of health sciences and Library of Medicine in Kaunas by “G.Janulytės–

Bernotienės studio”).

Tarpukariu pastačius nemažai švietimo įstaigų, o sovietmečiu įkūrus kelis stambius 

universitetinius kompleksus ir Lietuvos miestus užtvindžius tipinėmis mokyklomis, 

šiandien naujų švietimo pastatų statoma itin mažai. Naujos mokyklos nestatomos 

ir dėl finansų trūkumo, ir dėl demografinės padėties: dėl didelės emigracijos, mažo 

gimstamumo ir visuomenės senėjimo mokyklose nuolat mažėja mokinių, kai kurios 

jų uždaromos.

Didžioji dalis mokyklų renovuojama, tačiau vienodi, nuobodūs, šiuolaikinių porei-

kių ir galimybių jau nebeatitinkantys sovietmečio pastatai nėra tinkamiausia terpė 

kūrybingai asmenybei ugdyti. Mokykla, prieš kelis metus pastatyta Balsiuose, („a.s.a. 

Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma“) sodams Vilniaus periferijoje virtus gyvena-

muoju rajonu, teigia naujovišką mokymo ir mokymosi aplinkos suvokimą.  Mokykla 

padalinta į kelis korpusus, kurių kiekviename grupuojamos tam tikro amžiaus klasės. 

Tarp šachmatine tvarka išdėstytų tūrių esančiuose skirtingai įrengtuose kiemeliuose 

vaikai užsiima įvairiais žaidimais ar ilsisi. Įvairiems vaikų gabumams ugdyti skirtos 

specializuotos patalpos – sporto salės, šokių studijos, laboratorijos, dirbtuvės sugru-

puotos kitame pastato šone, o centrinė dalis – holas, centrinis kiemas, biblioteka – 

skirta bendrai veiklai ir renginiams. 

Balsių mokykla yra pirmasis mokyklos projektas Lietuvoje, įgyvendintas pagal vie-

šo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo  (PPP) modelį. Kita finansine alternatyva 

tapo ES parama: jos dėka mažesniuose miestuose pastatyta kelios naujos bibliotekos, 

tapusios miestelių kultūriniais židiniais (Utenos A. ir M. Miškinių biblioteka, „4plius“). 

Ja naudojasi ir aukštojo mokslo įstaigos, kurių plėtrai valstybinių pinigų reikėtų laukti 

ilgai (Kauno medicinos akademijos biblioteka, „G.Janulytės- Bernotienės studija“). 

EN LT

Balsiai school in Vilnius / Balsių mokykla Vilniuje (2011)
“a.s.a. Sigito Kuncevičiaus projektavimo firma”. S. Kuncevičius, M. Dagys, L. Kuncevičienė, Ž. Gudelis, V. Jurgaitienė, A. Kuncevičiūtė. 
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Public library of A.& M. Miškiniai in Utena / A. ir M. Miškinių biblioteka Utenoje (2007)
“4 plius”.  D. Trainauskas, D. Baliukevičius, V. Bakšienė

Infocentre of health sciences and library of Medicine Academy in Kaunas /  
Kauno medicinos akademijos biblioteka (2007)

 “G.Janulytės-Bernotienės studija”. G. Janulytė – Bernotienė, E.Riepšas, L. Bulakienė, G. Zykuvienė, R. Lydytė, A. Dlugoborskytė
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1918–1940
In a state’s inner infrastructure, communications play a vital part. In the inter–war 

period, special buildings were constructed in many cities and towns for post offices 

which had previously had to huddle in shared spaces, even in residential buildings. 

Kaunas’ main street, Laisves Avenue, became home to the modern palace of the 

Central Post Office; the Automatic Telephone Station rose later in the same lot, but 

facing a different street.

In the 1920s, independent Lithuania was influenced by the national movement 

which encouraged searching for individual expression in arts. The search went in 

several directions in architecture. One of them suggested inheriting and reiterating 

ethnic art traditions; another saw the distinct feature of national architecture in the 

Lithuanian baroque and voted for its revival; yet another (the young modernists) 

announced Lithuanian architecture to be an immaterial spirit emanating from the 

creator’s soul.

One of the first modernist buildings in Lithuania, Kaunas’ Central Post Office  

(F. Vizbaras) reflects the search for regionalism in architecture. The façade 

composition is traditionally symmetric, yet dynamic. The architect emphasized the 

Lithuanian character through the façade décor: textured and cut plaster reminding 

the local hewn sandstone, and cement cornices and window frames that looked 

like wood carvings. However, the local character is most revealed in the interior. The 

floors in the vestibule and hall have Lithuanian fabric patterns. The hall walls had a 

belt–shaped frieze of ethnic patterns and a sash decorated with Lithuanian postage 

stamps painted on canvas. Both ends of the hall were adorned with Lithuanian 

symbols: three allegoric paintings depicting Lithuania by K. Simonis hung above the 

entrance, while the opposite side had the heraldic shields of three important cities 

in Lithuanian history – Vilnius, Klaipeda, and Gardinas. All national symbols were 

destroyed in Soviet times and partially restored in 1996.

Valstybės infrastruktūroje svarbus vaidmuo tenka ryšiams. Tarpukariu daugelyje 

miestų ir gyvenviečių buvo pastatyti specialūs pastatai paštams, iki tol buvusiems 

kampininkais įvairiuose, netgi gyvenamuosiuose, pastatuose. Pagrindinėje Kauno 

gatvėje Laisvės alėjoje iškilo modernūs centrinio pašto rūmai, vėliau tame pačiame 

sklype (tik prie kitos gatvės) buvo pastatyta Automatinė telefonų stotis. 

XX a. 3–iame dešimtyje nepriklausomoje Lietuvoje reiškėsi tautinis sąjūdis, menuo-

se skatinęs ieškoti savos išraiškos. Architektūroje šie ieškojimai ėjo keliomis kryptimis. 

Viena jų skatino liaudiško meno tradicijų perimamumą ir atkartojimą, kita – naciona-

linės architektūros savastį matė lietuviškajame baroke ir propagavo jo atgaivinimą, 

treti – jaunieji modernistai – skelbė, kad lietuviška architektūra – tai  neapčiuopiama, iš 

kūrėjo sielos sklindanti dvasia.

Vienas pirmųjų modernizmo architektūros pastatų Lietuvoje – Kauno centrinis 

paštas (F. Vizbaras) – atspindi lietuviškumo architektūroje paieškas. Fasado kompo-

zicija tradiciškai simetrinė, tačiau plastiška ir kontrastinga. Lietuviškumo požymius 

architektas išryškino fasado apdaila: suraižytu tinku, panašiu į vietinį tašytą smiltainį, 

cementiniais karnizais ir langų rėmais, primenančiais medžio drožinius. 

Labiausiai lietuviškas charakteris atsiskleidžia interjere. Vestibiulio ir salės grindyse 

atkartojamas liaudiškų audinių raštas. Salės sienas juosė tautodailės ornamentikos 

frizas ir juosta, dekoruota lietuviškais pašto ženklais, ištapytais ant drobės. Abu salės 

galai buvo papuošti lietuviškais simboliais: virš įėjimo kabojo trys alegoriniai Lietuvą 

vaizduoją paveikslai (dail. K. Šimonis), priešingoje pusėje – Lietuvos istorijai svarbių 

miestų Vilniaus, Klaipėdos ir Gardino heraldiniai skydai. Sovietmečiu visi lietuvybės 

ženklai buvo panaikinti, 1996 m. dalinai atkurti.

EN LT

Central Post Office in Kaunas / Centrinis paštas Kaune (1931)
F. Vizbaras
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1940–1990
The increasing critics on the standardized architectural environment in the late 

Soviet era made a way for the rise of more expressive architecture. Shapes became 

more complex and dynamic. The main idea behind the architecture of the Presidium 

of the Supreme Council of the LSSR (A. and V. Nasvytis) – an inverted pyramid –  

was a late modernist form of expression exploited in the West as well. Similar solutions 

were applied to the buildings of the Boston municipality (1968) and the Birmingham 

Central Library (1974).

The Presidium was designed as part of a suite of government institutions. The 

project was too ambitious to be fully realized, but at least the Republican Trade 

Union Council Palace (1979, arch. C. Mazuras) and the Ministry of Finance building 

were both erected nearby. As these had no iconic appearance, the Presidium had 

to represent the entire semantic load required. The building is oriented at one of the 

main thoroughfares of the city – Gediminas Ave. 

The force of the architecture of the Presidium lies in a powerful image of an 

introvert, closed shape. The aesthetics of an ideal crystal shape created an aura of 

exclusivity. The luxury is achieved using quality materials: vertically slatted plaster, 

darkened mirror glass (used for the first time in Lithuania), and anodized metal 

window frames. The interiors are decorated with wood, tapestry, ceramics, stained 

glass, and sculptures, thus forming a lavish space drenched with a certain local flare.

While the Presidium was designed to represent the power of a totalitarian state, 

the space is emphatically democratic. The axis of its plan consists of two convention 

yards – one closed (the assembly hall), and one open, facing the central square. The 

inner courtyard connects the building with the environment, humanizes its scale and 

democratizes a government structure. Although the political atmosphere of the time 

permitted no mention of democracy, the architects managed to “load” the building 

with the opposite political energy.

Brandžiame sovietmetyje auganti standartizuotos architektūros kritika atvėrė palan-

kesnes sąlygas raiškesnei architektūrai. Formos tapo sudėtingesnės, siekta dinamikos, 

ekspresyvumo. Pagrindinė Aukščiausios Tarybos Prezidiumo rūmų (dab. Seimo; A. 

ir V. Nasvyčiai) architektūros idėja –  apversta piramidė – kaip Vėlyvojo modernizmo 

raiškos forma buvo naudotas ir Vakaruose. Panašūs sprendimai matyti Bostono mu-

nicipalitete (1968 m.), Birminghamo centrinėje bibliotekoje (1974 m.). 

Rūmai buvo kurti kaip valdžios įstaigų komplekso dalis. Nors ambicingas projektas 

nebuvo įgyvendintas iki galo, greta iškilo ir Respublikinės profesinių sąjungų tarybos 

rūmai (1979 m., arch. Č. Mazūras) bei Finansų ministerijos pastatas (1978 m., arch.. 

A. Gudaitis). Pastarieji objektai savo architektūrine kompozicija neturėjo stipraus re-

prezentacinio potencialo, tad pagrindinis semantinis krūvis teko būtent Aukščiausiai 

Tarybai. Orientuoti į viena pagrindinių miesto gatvių – Gedimino prospektą –  rūmai 

stovi greta ryškaus „socialistinio realizmo“ architektūros simbolio – nacionalinės bi-

bliotekos. Išskirtiniu masteliu pasižyminčio objekto kaimynystė įpareigojo sukurti ne 

menkesnės reikšmės pastatą. 

Reprezentacijos siekta ne per išskirtinį dydį ar neįprastas formas, bet kuriant užda-

ros figūros įvaizdį. Ideali kristalo forma formuoja išskirtinumo aurą. Prabangos sutei-

kia kokybiškos medžiagos – vertikaliai suraižyto tinko apdaila, pirmą kartą Lietuvoje 

panaudotas tamsintas veidrodinis stiklas, anoduoto metalo langų rėmai. Interjeruose 

naudojant medį, gobeleną, keramiką, vitražus, skulptūras sukurta prašmatni erdvė, 

kurioje, jaučiamas tam tikras vietinis, Lietuvai būdingas koloritas. 

Nors rūmai kurti kaip totalitarinės valstybės galią reprezentuojantis objektas, juo-

se akcentuotas erdvės demokratiškumas. Rūmų plano ašį sudaro du susirinkimams 

skirti kiemai: uždaras – posėdžių salė ir atviras, orientuotas į centrinę aikštę. Vidinis 

kiemelis įtraukia uždarą statinį į aplinką, humanizuoja mastelį bei demokratizuoja 

vyriausybinį objektą. Nepaisant to, kad to meto politinė atmosfera apie demokratiją 

neleido net užsiminti, architektai sugebėjo statinį pateikti kaip „pakrautą“ priešingos 

politinės energijos.

EN LT

Presidium of the Supreme Council of the LSSR (today the Parliament) in Vilnius / 
LSSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo rūmai (Seimas) Vilniuje (1982)

A. Nasvytis, V. Nasvytis
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1990–2013
With an abrupt change from the centralized government in Soviet times to 

democracy, Lithuania faced various challenges. An effective structure of government 

had to be created promptly and the new emerging powers borne by capitalism were 

to be controlled. Soon the balance of real power was outweighed by the private 

capital, not public institutions. This is obvious, too, in panoramas of Lithuanian 

cities – the most important new architectural landmarks belong not to the citizens 

or the administrative institutions, but to private businesses. The most eloquent 

example of the tensions and collaborations of the private and public sectors is the 

New City centre of Vilnius, located on the right bank of the Neris River. During 

the construction boom in Lithuania (2003–2008), the area became one of the 

most prestigious and sought–after locations for business. Therefore here the most 

prominent business barons and the State, City, Regional level institutions are working 

shoulder to shoulder. 

The main area for new high–rise buildings in Vilnius is being formed according 

to the spatial concept of an urban hill. The business centre is the peak of the 

composition, with the rest of the buildings descending by slight degrees to the sides. 

Thus, the New City Centre will acquire a clearly articulated silhouette. Also, the green 

slopes of the hills in the background, a natural feature defining the visual identity of 

views of Vilnius, will remain intact.

Though the majority of Lithuanian governmental institutions are still located 

in the old premises, some of them could afford to move into new headquarters in 

recent decades. The Prosecutors‘ Office (“KLAP”) shows the intention to be visible 

in the city‘s panoramas. A foreign body, a solid black cube, inserted into a dull area 

of Soviet–era blocks, is considered an icon of contemporary Lithuanian architecture. 

The provocative volume demonstrates indifference to the environment and clear 

precedence given to the image. Meanwhile, the Fire Station and Rapid Response 

centre in Vilnius (“L&G projects”), puts the comfort of the employees and harmony 

with the natural and urban surroundings first. The building, located near the busy 

bridge on the bank of the river Neris, consists of several volumes, descending 

towards the water. The highest point of the composition is a horizontal rectangle 

with a glass wall facing the river like a telescope, opening the calming views to the 

workers.

Staiga perėjusi nuo centralizuotos valdžios sovietmečiu prie demokratijos, Lietuva su-

sidūrė su iššūkiais ne tik greitai sukurti veikiančią valdžios sistemą, bet ir sureguliuoti 

kapitalizme besirandančias jėgas o taip pat – pakeisti piliečių mąstyseną. Kol pastaroji 

natūraliai kinta lėčiau, realios valdžios ir galios svarstykles greitai savo pusėn ėmė 

spausti privatus verslas. Tai matyti ir Lietuvos miestų panoramose – svarbiausi nauji 

pastatai–ženklai priklauso nebe tautai ar valdžiai, o verslui. Vilniuje ryškiausias demo-

kratinės valdžios ir privataus verslo įtampų ir bendradarbiavimo pavyzdys – naujasis 

miesto centras, formuojamas kairiajame Neries upės krante. Čia greta vienas kito 

dirba ir didžiausi verslo magnatai, ir miesto bei apskrities administracijos, valstybinės 

įstaigos. Naujasis administracinis, verslo ir komercijos kompleksas – tankus dangorai-

žių kvartalas – tapo tam tikra verslo elito vieta, kurioje turėti būstinę yra kiekvienos 

ambicingos kompanijos garbės reikalas. 

Nuo nykaus ištuštėjimo po darbo valandų kompleksą gelbėja keli prekybos 

centrai ir centrinė aikštė, sujungta su lankytojų gausia paupio zona ir pėsčiųjų tiltu. 

Nors Lietuvos Seimas, didžioji dalis ministerijų tebedirba senuosiuose pastatuose, 

kai kurios valstybinės institucijos – priklausomai nuo jų valdomų finansų – nepriklau-

somybės metais sugebėjo persikraustyti į naujas būstines. Kai kurios jų, pavyzdžiui, 

LR prokuratūrų pastatas („KLAP“), demonstruoja ambicijas ir norą būti matomoms. 

Pilkų sovietinių daugiabučių fone iškilęs juodas blizgantis prokuratūrų pastato kubas 

yra vienas ryškiausių konceptualios šiuolaikinės lietuviškos architektūros pavyzdžių. 

Prie aplinkos nederintas, provokuojantis tūris yra it pavienis meno objektas, kurios 

architektas prioritetą aiškiai suteikė įvaizdžiui.

Vilniaus miesto gaisrinės ir bendrosios pagalbos centre („L& G projektai”) prio-

ritetas, priešingai, suteiktas darbuotojų komfortui ir darnai su gamtiniu ir urbanistiniu 

kontekstu. Neries pakrantėje, prie transporto tilto įkomponuotas pastatas sudarytas 

iš kelių tūrių, terasomis žemėjančių upės link. Į upę įstiklintu galu atsuktame horizon-

taliame korpuse, kuris yra neįkyrus architektūrinis akcentas, įrengta pagrindinė salė 

darbuotojams atveria raminantį vaizdą į paupį.

EN LT

The new Vilnius‘ City centre on the right bank of the Neris river / Naujas Vilniaus centras dešiniajame Neries krante
1 – Appartment block / Gyvenamasis namas: „AKG“. R. Bimba, S. Šliažas. 2003 
2 – Europa shopping mall / „Europos” prekybos centras: „Ambraso architektų biuras“. A. Ambrasas, V. Adomonyte, D. Juskevicius,  
      R. Ambrasiene, D. Malinauskas. 2002–2004 
3 – Europa business centre / „Europos” verslo centras: „Ambraso architektų biuras“. A. Ambrasas, V. Adomonyte, 2002–2004  
4 – Europa square / „Europos” aikštė: „Ambraso architektų biuras“. A. Ambrasas, D. Malinauskas, J. Petkuvienė. 2004 
5 – The headquarters of the County of Vilnius / Vilniaus apskrities viršininko administracija: „Ambraso architektų biuras“. A. Ambrasas, 
      V. Adomonyte, D. Malinauskas, Ambrasas architects. 2004 
6 – Centre of Registers and Vilnius Business Port / „Registrų centras“ ir „Verslo uostas“: „Architektūros paletė“. L. Merkinas, L. Žičkis, G. Čepokas, 
      R. Kripas, R. Jankauskienė (eng. A. Vaškevičius, G. Marozas). 2008  
7 – Vilnius City Municipality / Vilniaus miesto savivaldybė: A.E. Paslaitis, T. Balčiūnas, G. Paslaitis, V. Biekša. 2002–2004
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Situation scheme / Teritorijos planas
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Firehouse and emergency response centre in Vilnius / Gaisrinė ir pagalbos centras Vilniuje (2009)
“L&G projektai”. G. Vieversys, L.Tumynienė, A. Šablevičius, V. Stupak, D. Čipkus

Prosecutors’ Office in Vilnius / LR prokuratūrų pastatas Vilniuje (2008)
“KLAP”. K. Lupeikis

7978

Section / Pjūvis
Section / Pjūvis

MANAGEMENT AND ADMINISTRATING  |  VALDYMAS IR APTARNAVIMAS



Business

VersLAs



1918–1940
In the inter–war period, city centers were visually much influenced by administration 

buildings that would normally dominate the environment. The architecture was 

predominantly retrospective, as declared most clearly by the neo–classicist palace 

of the Bank of Lithuania in Kaunas. The Polish Credit Association and other civic 

buildings in the temporary capital were also recognizably eclectic neo–classicist in 

shape. When the Modernism took over in the 1930s, it took particular distinct features 

in the commercial/administrative buildings of Kaunas. Vertical division of shapes was 

a popular solution that gave the facades a distinct texture and a strict image.

“Pienocentras” (V. Landsbergis–Žemkalnis, K. Reisonas) was a union of dairy 

processing companies (est. 1927) that collected dairy produce, processed, sold, and 

exported products. It had numerous dairy farms and stores the whole country over, 

and a factory complex in Kaunas.

The ground floor of the „Pienocentras“ corporate headquarters was commercial, 

while the company administration was located on part of the first and all of the 

second floor. Three and four were apartment floors. The entire lot sat on a basement 

that housed a freezer – “the ice cream room”. The construction is a reinforced 

concrete frame (constr. P. Morkunas). 

The building is an exceptional example in the overall context of inter–war 

architecture for its particular expression, present through powerful simplicity and 

laconic aesthetics. The character of the building’s architecture is created by rhythms 

and proportions of elements. The rounded corner of the building faces the main foot 

traffic thoroughfare – Laisves Avenue – and has horizontal cut–outs, while its ends 

are framed by vertically divided surfaces. The ground floor of the one–piece volume 

is accentuated by large windows and polished black labradorite trim, topped with a 

broad lit glass marquee.

The architecture of the “Pienocentras” received third place and honourable 

mention at the 1937 Exposition International Des Arts Et Techniques in Paris.

Tarpukariu miestų centrų vaizdui didelį poveikį darė bankų ir bendrovių administraci-

niai pastatai, dažniausiai tapdavę aplinkos dominantėmis. Reprezentacinių pastatų ar-

chitektūroje vyravo retrospektyvizmas, kurį ryškiausiai deklaruoja laikinojoje sostinėje 

Kaune pastatyti neoklasicistiniai Lietuvos banko rūmai. Eklektiško neoklasicizmo for-

momis pasižymi Lenkų  kredito draugija ir kiti visuomeniniai pastatai. XX a. 4–ajame 

dešimtmetyje įsivyravo modernizmas, Kauno komerciniuose–administraciniuose 

pastatuose įgavęs specifinių būdingų bruožų. Pamėgtas vertikalus tūrių skaidymas 

formavo savotišką fasadų faktūrą ir griežtą jų įvaizdį. 

„Pienocentras“ (V. Landsbergis–Žemkalnis, K. Reisonas) – tai centrinė Lietuvos 

pieno perdirbimo bendrovių sąjunga, (įk. 1927) kuri rūpinosi pieno produktų surinki-

mu, produktų gamyba, pardavimu ir eksportu. Ji turėjo daugybę pieninių ir parduotu-

vių visoje respublikoje, gamyklos kompleksą Kaune.

„Pienocentro“ bendrovės rūmų pirmasis aukštas – komercinis, o administracija už-

ėmė dalį antrojo aukšto ir visą trečiąjį. 4–ame ir 5–ame aukštuose buvo butai. Rūsyje, 

įrengtame po visu sklypu, veikė šaldytuvas – „ledainė“. Rūmai sukonstruoti iš gelžbe-

tonio karkaso (konstr. P. Morkūnas).

„Pienocentro“ bendrovės rūmai iš bendro tarpukario architektūros konteksto išsi-

skiria ypatinga raiška, kurią apibūdina įtaigus paprastumas ir lakoniškumas. Pastato 

architektūros charakterį kuria elementų ritmai ir proporcijos. Užapvalintas pastato 

kampas, orientuotas į pagrindinę pėsčiųjų ašį – Laisvės alėją – suraižytas horizontaliai, 

o galuose jį įrėmina vertikaliai sudalintos plokštumos. Vientisame tūryje didelėmis 

vitrinomis ir poliruoto juodo labradorito apdaila išskirtas pirmasis aukštas, pridengtas 

plačiu stikliniu apšviestu stogeliu.

1937 m. Paryžiuje, pasaulinėje parodoje „Menas ir technika moderniame gyveni-

me“ (Exposition International Des Arts Et Techniques) „Pienocentro“ architektūra buvo 

įvertinta bronzos medaliu ir garbės diplomu. 

EN LT

The centre of Dairy industry “Pienocentras” in Kaunas / „Pieno centras“ Kaune (1931–1934)
V. Landsbergis–Žemkalnis, K. Reisonas
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1940–1990
The end of the 1970s brought to Lithuania, as all the rest of the USSR, a modernism 

crisis, followed by a wave of various post–modernist architectural interpretations. 

However, in the Soviet context these processes had to do with attempts at giving 

the architecture some regional character. The official view of architectural evolution 

also endorsed exposing local particularities as the best way to overcome problematic 

functional aspects without using technologically advanced construction solutions 

or expensive materials. In this context, the palace of the Lithuanian Union of 

Cooperatives was an extraordinary object. Regardless of the proclaimed universal 

equality, the building belonged to an institution managing commercial activities; 

therefore the contractor could have had a much larger budget than any ordinary 

institution. This enabled architect J. Seibokas to realize an original project which 

pushed the usual boundaries of the time.

The expressively wavy lines of the façade are one of the building’s main accents. 

The solution was influenced in part by the urban environment. Modern construction 

solutions and materials were used for the particularly tall building, at the same time 

it had to be adjusted to the dense urban grid of this 19th–century part of town. The 

wavy silhouette slims upwards and reveals itself gradually. The ordinance of the 

façade on Gedimino Ave. corresponds to the main cornice line, while the top part 

retreats in terraces deeper into the lot and is hidden behind the lower stories. The 

true height of the building is only revealed from certain locations. The ground floor 

was pulled inwards for the convenience of passers–by and contained a café.

The building exudes individuality yet is full of a regional character. The same 

expressive, almost baroque interpretation of modernism is the featured characteristic 

of inter–war Lithuanian architecture. The waving dynamics of form is one of the most 

recognizable characteristics of 20th century Lithuanian architecture, both in the 

inter–war and the Soviet period. 

Baigiantis 8–ajam dešimtmečiui, Lietuvoje, kaip ir Sovietų Sąjungoje, įsisiūbavo mo-

dernizmo krizė bei su ja atvilnijusi įvairialypių po–modernistinių architektūros inter-

pretacijų banga. Sovietiniame kontekste šie procesai sietini su bandymais suteikti 

architektūrai regioninį, lietuvišką atspalvį. Vietinio savitumo eksponavimas kaip al-

ternatyva įveikti probleminius funkcionaliuosius architektūros aspektus nenaudojant 

technologiškai pažangių konstrukcinių sprendimų ar brangių medžiagų, atitiko ir 

oficialųjį požiūrį į architektūros raidą. Lietuvos kooperatyvų sąjungos rūmai šiame 

kontekste buvo išskirtinis objektas. Nors statytas deklaruojamos visuotinės lygybės 

eroje, pastatas skirtas komercinę veiklą organizavusiai įstaigai, kuri galėjo turėti gero-

kai didesnį biudžetą nei bet kuris eilinis administracinės paskirties statinys. Tai leido 

architektui J. Šeibokui įgyvendinti originalų, įprastus laikotarpio standartus praplėtusį 

projektą.

Vienas svarbiausių pastato akcentų – ekspresyviai banguojančios fasado linijos. 

Šiuolaikinių formų bei medžiagų, išsiskiriančio aukščio statinį teko priderinti prie tan-

kaus 19 a. susiformavusio miesto dalies užstatymo. Vilnijantis bei palaipsniui į viršų 

siaurėjantis tūris objektą žiūrovui atveria palengva. Iš Gedimino pr. pusės fasadas su-

tampa su vyraujančia karnizų linija, o aukštesnioji dalis banguotomis terasų linijomis 

atitraukta į sklypo gilumą ir paslėpta už žemutinių aukštų. Tikrasis statinio aukštis 

atsiskleidžia tik iš kai kurių taškų. Pirmasis pastato aukštas pėsčiųjų patogumui buvo 

įtrauktas į vidų, čia buvo kavinė. 

Eksponuodamas išskirtinumą, statinys tuo pat metu yra persmelktas regionalumo. 

Jame pastebėsime tą pačią ekspresyvią, netgi barokišką modernizmo interpretaciją, 

kuri buvo tapusi savotišku Lietuvos tarpukario architektūros atpažinimo ženklu. Gali-

ma teigti, kad formos plastiškumas yra vienas ryškiausių Lietuvos XX a. architektūros 

savitumų ir tarpukariu, ir sovietmečiu. 

EN LT

Lithuanian Union of Cooperatives in Vilnius / Lietuvos kooperatyvų sąjungos rūmai Vilniuje (1978)
J. Šeibokas
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1990–2013
Įsigalėjus kapitalistinei sistemai ir privačiai nuosavybei, Lietuvos miestų struktūrą, 

vaizdą ir įvaizdį pakeitė nauji administraciniai ir komerciniai pastatai. Pasikeitus 

žmonių gyvenimo būdui, atsirado naujų tipų: nuomojamųjų biurų, sveikatingumo ir 

pramogų kompleksų, prekybos ir laisvalaikio centrų. Kad verslas būtų pastebimas ir 

pasiekiamas, jo pastatams parinktos svarbiausios miestų vietos: sankryžos, judrios 

gatvės, aikštės.

Kadangi administracinis pastatas turi reprezentuoti tam tikrą įmonės veidą, 

vertybes ir ambicijas, tokių pastatų architektūroje išbandytos naujos formos, 

kokybiškos medžiagos, inovatyvios technologijos; tuo pačiu didžioji dalis verslo 

būstinių įgavo tarptautinės architektūros bruožų.

„Swedbank“ banko būstinė („Ambraso architektų biuras“), iškilusi Neries 

upės pakrantėje, tarp žalios zonos ir naujo verslo centro, yra ryškus pastatas–

ženklas, kuriame matyti ir šiuolaikinės tarptautinės architektūros bruožai, ir savitos 

urbanistinės aplinkos įtaka. Pastatą perverianti viešoji erdvė pratęsia pėsčiųjų ašį, 

jungiančią paupį su kita miesto dalimi. Prie pastato prišlieta banguotas reljefo formas 

atkartojanti atvira terasa papildo viešųjų erdvių sistemą prie upės.

Biurų pastatas „Embassy house“ („Performa“) nesiekia konkuruoti su 

netoliese esančiais reikšmingais pastatais (cerkve ir Santuokų rūmais). Santūrios, 

skandinaviškos išraiškos pastatas ir jo aplinka liudija, kaip paprastomis priemonėmis 

galima sukurti patrauklią miesto erdvę. Vertingiausia projekto dalis – skveras, kuris 

yra ne tik dekoracija–priedas prie pastato, bet funkcionuojanti, jauki ir patraukli vieta 

miestiečiams.

Lietuvos miestams beveik patenkinus biurų ir parduotuvių poreikį, vis dar 

trūksta aukštos kokybės viešbučių ir tarptautinio lygmens konferencijų centrų. 

Pastarojo funkciją Vilniuje iš dalies atlieka „Litexpo“ parodų centras, kurio įvaizdį ir 

paslaugų kokybės kartelę kilstelėjo naujas paviljonas („R.Paleko ARCH studija“). Dėl 

lakoniškos, aiškios architektūros idėjos – baltas betono kiautas, apgaubiantis stiklo 

tūrį – pastatas tapo pagrindiniu akcentu iki šiol padrikoje komplekso kompozicijoje. 

Įterptas greta kitų dviejų paviljonų, pastatas sujungė juos į vientisą, patogią sistemą. 

EN LT

 “Swedbank” headquarters in Vilnius / „Swedbank“ būstinė Vilniuje (2009)
“Ambraso architektų biuras”. A. Ambrasas, V. Adomonytė, T. Eidukevičius, D. Malinauskas
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The capitalism and private property system, established in Lithuania since 1990, 

caused significant changes of Lithuanian cities’ structure and image. A shift of 

the ways of lifestyle in general, brought new types of the buildings: offices, leisure 

and fitness centres, and shopping malls. Prominent new pieces of commercial 

architecture appeared on some of the most important, visible sites in the cities.

A headquarters works as a business card: it presents the image, ethos, and 

ambitions of the company. Thus, architects improvise with form, texture, and colour, 

bringing into play up–to–date materials and technologies. Most new commercial 

buildings in Lithuania obtained the usual features of international architecture.

The headquarters of the bank “Swedbank” (“Ambraso architektų biuras”) 

located on the right bank of the Neris River, separates the dense business area 

from the green riverside. The crisp silhouette, the expressive forms, and contrasting 

textures contribute to its pronounced extravagant and somewhat luxurious image.  

An inner passageway traversing the building continues the pedestrian path of 

the area. The upper part of the building is devoted to offices, while the stylobate is 

an open multi–functional public space, which was required by the municipality. Its 

curved roof, covered with wood and inlaid with islands of greenery, has become a 

lively public space.

The stock of public spaces in Vilnius is also enriched by the multifunctional 

building “Embassy house” (“Performa”). Poised and humble architecture doesn’t 

try to overwhelm the adjacent landmarks (the Palace of Weddings and a church). 

A modest public space in front is not just a decorative extra, but a welcoming place, 

used daily by the citizens. 

While the demand for offices and shops in Vilnius is almost satisfied, there is still 

an acute need for top–quality hotels and international conference centres. The latter 

function is partially performed by the “Litexpo” national exhibition centre. The 

recently built new pavilion by “Palekas ARCH studio” has contributed significantly 

to the image of the whole centre. The laconic architectural concept of a graceful 

pristine–white concrete carapace embracing a glass volume, distinguishes the 

building from the cluttered urban context. Set between two other pavilions, the new 

building connects them into a usable whole.
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“Embassy house” Office building Vilnius / „Embassy house“ biurai Vilniuje (2009)
“Performa”. V. Starkovskis, D. Dabulskis

Pavilion at “Litexpo” Exhibition and Congress centre in Vilnius / 
„Litexpo“ parodų ir kongresų centro paviljonas Vilniuje (2007)

“R. Paleko ARCH studija”. R. Palekas  J. Garšvaitė,  B. Puzonas,  A. Palekienė
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