
1

Geriausi 
architektūros 
studentų 
baiGiamieji darbai
2012



Idėja
Renginio metu išrenkami geriausi praėjusių metų bakalauro ir magis-

tro baigiamieji darbai. Parodos-konkurso tikslas – suteikti būsimiems 

architektams galimybę pademonstruoti savo kūrybines idėjas, su-

laukti įvertinimo iš platesnio, ne tik akademinio, profesionalų rato. 

Parodoje atsispindi Lietuvos aukštųjų architektūros mokyklų mo-

kymo rezultatai ir kokybė, bendras architektūros mokymo Lietuvoje 

lygis.

Geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų paroda-kon-

kursas skatina kokybiškų architektūros idėjų sklaidą, o taip pat tai – 

dar viena paskata studentams rengti originalius, kokybiškus baigia-

mųjų darbų projektus.

Parodos katalogas
Kataloge pateikta koncentruota projektų medžiaga. Parodos ekspo-

zicijoje studentų darbų apimtis neribojama.

dalyvIaI
Parodoje pristatomas 21 studentų darbas iš 4 aukštųjų architektūros 

mokyklų: Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademi-

jos, Vilniaus dailės akademijai priklausančio Kauno dailės fakulteto ir 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Geriausius studentų dar-

bus, pateiktus parodoje-konkurse, atrinko katedros.

vertInImo komIsIja
Baigiamuosius studentų darbus vertina komisija, sudaryta iš profe-

sionalių architektų, nedėstančių Lietuvos aukštosiose architektūros 

mokyklose. Šiemetinės komisijos nariai: architektai Darius Osteika, 

Gintautas Vieversys, Vidmantas Kančiauskas bei 2011 metų geriausio 

magistrinio darbo autorė Jovilė Porvaneckaitė-Dagelienė.

vertInImo krIterIjaI
Konceptualumas, originalumas; aiški architektūrinė-urbanistinė idė-

ja; estetinis darbo pateikimas

organIzatorIus
Lietuvos architektų sąjunga

3

Idea
During the exhibition-competition the best final works of bachelors 

and masters are awarded. The event gives the opportunity to 

architecture students to showcase their creative potential, to get 

evaluation and feedback from professional society. The exhibition 

reflects the results and quality of architectural education in Lithuania, 

promoting spread of best ideas of contemporary architecture as 

well.

Catalogue
The catalogue of the exhibition contains concentrated material of 

the projects. The works at full extent are presented in the exhibition.

PartICIPants
21 students’ works for this year exhibition-competition are 

representing 4 architecture schools: Kaunas Technology University, 

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius Academy of Fine Arts / Kaunas 

Art faculty and Vilnius Gediminas Technical University. The projects, 

submitted to the exhibition-competition, were selected by the 

Universities.

jury
Final works are evaluated by jury, consisting of licensed architects 

who are not involced in teaching architecture at any university. 

The jury of 2012: architects Darius Osteika, Gintautas Vieversys, 

Vidmantas Kančiauskas and the author of the best master work of 

2011 Jovilė Porvaneckaitė-Dagelienė.

CrIterIa
Conceptuality, originality, innovativeness; coherent architectural-

urban idea; aesthetics of the presentation

organIzer
Architects Association of Lithuania

organizatoriai | organizers

lIetuvos arChItektų sąjunga

Parodos kuratorė | curator

rūta leItanaItė 

dizainas | design

PrIm PrIm

mecenatas | Patron

kultūros rėmImo fondas
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Darbo esmė. siekiama įgyvendinti „miesto mieste“ idėją, sudarytą iš 14 autonominių, bet 
kartu tarpusavyje sujungtų pastatų. Kiekvienas pastatas atlieka tiek komercinę, tiek rekre-
acinę, tiek gyvenamąją funkcijas. Komercinė ir gyvenamoji funkcijos atskirtos apželdinta 
antro aukšto terasa. Visą gyvenamą kompleksą sudaro 168 socialiniai butai, sukuriamas 
26880 m² ploto gyvenamasis ir komercinis kompleksas.

energetinis aprūpinimas. norint visą kompleksą aprūpinti energija įrengiami saulės ele-
mentai ant kiekvieno pastato stogo (viso elementais būtų padengtas 5376 m² plotas), 
kurie sudarytų apie 20%. Dar 10% būtų gaunama vėjo jėgainių pagalba, iš viso jų siūloma 
įrengti 19. Likusi dalis (apie 70%) būtų gaunama pasitelkus geoterminę energiją, kolekto-
rius įrengiant vertikaliai po kiekvieno pastato rūsiu.

Projekto rezultatas. sukoncentruota gyvenamoji ir darbo erdvė vienoje vietoje – sukur-
tas verslo katalizatorius su socialiai prieinama būstų sistema.

The main idea was to implement the concept of “city within a city“, consisting of 14 au-
tonomous, but jointly connected buildings. each building was carried out for both com-
mercial, recreational, and residential functions. Commercial and residential functions are 
separated by planted first-floor terrace. The whole complex consists of 168 social apar-
tments, creating a total 26,880m² of residential and commercial space. 

energy supply would be provided from sustainable systems such as: solar panels, wind 
turbines and geothermal energy. solar panels would be implemented on building roofs (it 
would cover 5376m², providing 20% of required energy). Another 10% would be provided 
by wind power, it is proposed to install 19 turbines in adjacent park area. Remaining energy 
(about 70%) would be obtained by geothermal wells at the basement of each building.

Result of the project – concentrated living and working space, created new attraction 
point by implementing principles of sustainable housing design.

darnIos arChItektūros gyvenamųjų Pastatų ProjektavImo PrInCIPaI 
PrInCIPles of sustaInaBle housIng desIgn

KAUnO TeChnOLOGiJOs UniVeRsiTeTAs | sTATyBOs iR ARChiTeKTūROs 
FAKULTeTAs | ARChiTeKTūROs iR KRAŠTOTVARKOs KATeDRA

KAUnAs UniVeRsiTy OF TeChnOLOGy | FACULTy OF CiViL enGineeRinG AnD 
ARChiTeCTURe | DePARTmenT OF ARChiTeCTURe AnD LAnD mAnAGemenT

VADOVAs | DOC. GinTARAs BALČyTis

artūras narvydas
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miestų parkų mažosios architektūros objektai – jų socialinį gyvybingumą, rekreacinių vei-
klų įvairovę, vietos tapatumo sukūrimą, išsaugojimą lemiantis veiksnys. Lietuvos miestų 
parkuose ar kitose rekreacinėse erdvėse jų dažniausiai trūksta, prastai prižiūrimi, nereno-
vuojami, šios erdvės -  monofunkciškos, mažiau lankomos. nauji objektai parke – daugiau-
siai tipiniai. 

siekiama sukurti socialiai gyvybingą miesto parką. Todėl santakos parko mažosios ar-
chitektūros sprendiniuose taikomi šie principai: sistemiškumas, suvokiamas, kai funkcinės 
parko erdvės centrinėje parko dalyje sistemiškai apjungiamos aštuoneto formos takų inf-
rastruktūra; daugiafunkciškumas-integralumas, kai  sprendiniai, jais formuojamos erdvės 
būtų daugiafunkcinės, taikomos šiuolaikinės technologijos, sklandžiai įsiliejama į konteks-
tinę aplinką; ekologiškumas bei siūlant trumpalaikes meninių akcentų intervencijas.

in urban parks objects of small architecture are their social viability, variety of recreatio-
nal activities, creation of local identity, retention factors. Lithuanian urban parks or other 
recreational spaces are mostly one function, less visiting for lack of them, poor mainte-
nance and not renovation. in the park new objects are usually typical. 

The aim is to create socially viable urban park. Therefore in small architecture solu-
tions of santaka park there are used these principles: systematic conceptualized, when 
in the central part of park different function areas joined systematically forming a figure 
of eight patch infrastructure; multifunctionality-integrity, when objects and their for-
med spaces would be multifunctional, using modern technology, smoothly integrate to 
the contextual environment; ecology and offering short-term interventions of artistic 
accents.

mIestų Parkų maŽosIos arChItektūros ProjektavImo PrInCIPaI
PrInCIPles of desIgn of small arChIteCture In urBan Parks

KAUnO TeChnOLOGiJOs UniVeRsiTeTAs | sTATyBOs iR ARChiTeKTūROs 
FAKULTeTAs | ARChiTeKTūROs iR KRAŠTOTVARKOs KATeDRA

KAUnAs UniVeRsiTy OF TeChnOLOGy | FACULTy OF CiViL enGineeRinG AnD 
ARChiTeCTURe | DePARTmenT OF ARChiTeCTURe AnD LAnD mAnAGemenT

VADOVė | DOC. DR. J. KAmiČAiTyTė - ViRBAŠienė

rugIlė rImkevIčIūtė
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Projektuojant buvo atsižvelgiama į teorinės dalies uždavinį – kuo geriau išnaudoti neries 
krantinės privalumus išsaugant natūralią gamtą ir sukurti tąsa naujiems urbanistiniams 
kompleksams neišnaudojamoje miesto dalyje. 

stengiamąsi organiškai, taktiškai išspręsti gamtinės aplinkos ir objekto ryšį. nepuolama 
lįsti į šlaitą, užstoti ar šokiruoti įspūdingais masyviais tūriais. Paliekama daugiau erdvės 
laisvam žmogaus judėjimui. esama sklypo padėtis padiktavo „architektūrinį kilimą“ nuo 
upės link aukštybinių pastatų. Tai įvykdoma terasuojant ir žaidžiant subtiliais pastato tūrio 
aukščiais, šlaitais.Vidiniame kiemelyje formuojama dinamiška viešųjų renginių, lauko eks-
pozicijų terasa. Projektuojamas šviečiančių instaliacijų, skulptūrų parkas, prieplauka. 

siūloma pratęsti viešųjų erdvių bei pėsčiųjų srautų sistemą nuo mažvydo bibliotekos per 
projektuojamą centrą, naują tiltą iki kitame krante besivystančio komplekso. Tokiu būdu 
sujungiant dviejų krantų gamtinius privalumus.

The project is based on the task of the theoretical part – to take the most advantage of 
embankment of the River neris in preserving the natural environment and creating the 
extension of urban complexes in the unused areas of the city at the same time.

it is attempted to organically resolve the relationship between the natural environment 
and the object. There is no attempt to shock or overshadow by impressive, massive con-
structions, on the contrary, the aim of the project is to leave more room for free move-
ment of people.

The convenient position of the piece of land has determined architectural growth of 
high rise buildings towards the river. This is mainly achieved by terracing and combining 
subtle heights. 

konferenCIjų Ir meno Centras goŠtauto g. vIlnIuje
the art & ConferenCe Center on goŠtauto st.

ViLniAUs DAiLės AKADemiJA | ARChiTeKTūROs FAKULTeTAs
ViLniUs ACADemy OF ARTs | FACULTy OF ARChiTeCTURe

VADOVAs | DOC. K.PemPė

jevgenIja dedok
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nagrinėjama saulėtekio slėnio teritorija Vilniuje. siūloma darni urbanistiniais aspektais te-
ritorijos tvarkymo koncepcija, saugant miškų masyvus, papildant ekstensyvų užstatymą 
perspektyviniais statiniais pagal esamo užstatymo pagrindines kryptis, mastelį, charakte-
rį. Transportas bei parkavimas nukreipiamas po žeme, išvystomas visą teritoriją apimantis 
pėsčiųjų takų tinklas.

Pastatai apjungiami bendra viešąja rekreacine erdve, kuri tampa horizontaliuoju srautų 
ryšiu, išpildo teritorijos pralaidumą, aktyvina komunikaciją. Projektuojamas mokslo popu-
liarinimo centras - integruojantis verslą, mokslą ir kultūrą, susidedantis iš biurų, mokslo 
centro, universiteto auditorijų, galerijų, maitinimo ir apgyvendinimo blokų - papildo slėnio 
viziją.

The thesis analyzes territory of saulėtekis valley in Vilnius. An urbanistically sustainable 
concept of arrangement is suggested. The concept is “green” – growing trees are preser-
ved whilst area’s extensively built surroundings are supplemented with prospective buil-
dings according to directions, scale and character of current buildings. Traffic and parking 
are diverted to underground and a network of pedestrian walkways for the whole area 
is also developed. Area’s buildings are connected with a public recreational space. This 
space becomes a horizontal connection of various streams and fulfills throughput of the 
area. At the same time this energizes communication. A science Promotion Centre which 
integrates enterprises, science and culture is designed. The center includes offices, a sci-
ence center, classrooms and auditoriums, galleries, accommodation and dining premises. 
The whole project adds up to the vision of the valley.

mokslo PoPulIarInImo Centras 
sCIenCe PromotIon Centre

rūta tutkutė

ViLniAUs DAiLės AKADemiJA | ARChiTeKTūROs FAKULTeTAs
ViLniUs ACADemy OF ARTs | FACULTy OF ARChiTeCTURe

VADOVAs | PROF. e. sTAsiULis
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Kaunas – mano gimtasis miestas, kuriame užaugau ir gyvenu, todėl ir pasirinkau magis-
trinio darbo temą, leidžiančią išreikšti ir parodyti miesto išskirtinumą per jo ir jį pristatan-
čio muziejaus santykį. siekiant išskirtinio-reprezentatyvaus pastato įvaizdžio aplinkos 
atžvilgiu, racionalios ir efektyvios jo struktūros, kūrybiniame projekte siūloma išnaudoti 
bei eksponuoti esamus miesto elementus kaip patį reprezentatyviausią bei patraukliau-
sią miesto potencialą. Kuriant muziejaus ir lankytojo ryšį svarbiausiomis tampa emocinį 
įspūdį stiprinančios priemonės: pastatas, erdvė, reginys, įspūdis, kaip muziejinio vizualu-
mo sprendiniai, kurie atveria muziejų, bei jų eksponatų pažinimo galimybes. Tokiu būdu 
architektūrinę muziejaus koncepciją lemia lankytojo matymo kampas, formuojantis pro-
jektuojamo muziejaus landšaftinį-urbanistinį sprendimą – miesto muziejų atvirą miestui, 
eksponuojantį miestą visomis prasmėmis dvidešimt keturias valandas per parą, septynias 
dienas per savaitę.

Kaunas is my home town where i grew up and live, so i chose the master thesis topic, al-
lowing to express and to show the uniqueness of the city throughout the museum. To aim 
for the representative landmark architecture, rational and efficient structure, creative 
project proposes to use and display the current city elements as the most representative 
and most attractive city potential. A building, a space, a spectacle, as the visual solutions 
that open the museum and its exhibits cognitive capabilities, become the most important 
measures for an affective impressions between the museum and the visitor. Thus the ar-
chitectural concept of the museum is based on the visitor‘s viewing angle which results in 
the landscape-urban design, the museum of the city open to the city, exhibiting the city in 
every sense twenty-four hours a day, seven days a week.

kauno mIesto muzIejus 
museum of the CIty of kaunas

ViLniAUs DAiLės AKADemiJA | KAUnO DAiLės FAKULTeTAs | ARChiTeKTūROs KATeDRA
ViLniUs ACADemy OF ARTs | KAUnAs FACULTy OF ARTs | DePARTmenT OF ARChiTeCTURe

VADOVAs | L. TULeiKis

dovIlė BukauskaItė
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Baigiamojo architektūros magistrantūros darbo tema „Psichiatrijos klinika Vilniaus Vasa-
ros g. 5“ tikslas – suprojektuoti modernią ir humanišką psichiatrijos kliniką, turinčią ryšį 
su visuomene. Pastatui skirtas prie dabartinės Vasaros g. 5 ligoninės komplekso prijung-
tas sklypas, esantis netoli miesto centro, bet kartu nenutolęs ir nuo gamtinės aplinkos. 
Projektuojamas pastatas – ligoninės kompleksą (jo struktūrą) užbaigiantis elementas, 
tampantis šios teritorijos veidu. Pagrindinį pastato tūrį formuoja kintančios krypties ir 
aukščių platforma-terasa, kurioje suprojektuotos pagrindinės ligoninės konsultacijos, 
diagnostikos ir palatas aptarnaujančios patalpos. Ant terasos išdėstyti skirtingų aukščių 
netaisyklingų formų tūriai, skirti pacientų palatoms. Terasa skirta ir pacientams, ir miesto 
gyventojams. Tiek pastato viduje, tiek išorėje atsiranda daug netikėtų, skirtingų erdvių. Po 
dalimi pastato projektuojama požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Pastato kons-
trukcijai naudojama nauja, ekologiška ir ekonomiška cross laminated timber konstrukcinė 
sistema. Baigiamąjį darbą sudaro brėžiniai, maketai ir tiriamasis darbas, kuriame nagrinė-
jami analogai, pateikiama projekto programa, aprašomi architektūriniai, konstrukciniai ir 
inžineriniai sprendimai.

The objective of the thesis for a master‘s degree in Architecture, „mental health Clinic 
in Vasaros st. 5, Vilnius“, is to design a modern and a humane psychiatric clinic, having a 
connection with the society. The site designated for the building is a lot connected to a 
current hospital complex and situated near the city centre, yet also in proximity to the 
natural environment. The projected building is the element which finalizes the structure 
of the hospital complex and becomes the face of the territory. The main part of the buil-
ding is formed by a platform terrace of shifting direction and different heights which con-
tains main hospitals rooms for consulting, diagnostics and ward maintenance. The terrace 
holds building elements of different heights and irregular shapes which are designed to 
serve as wards for patients. The terrace is designed for both the patients of the clinic and 
city inhabitants. Both the interior and exterior of the building presents many different, 
unexpected spaces. A part of the building has a projected underground car parking lot. 
An innovative, ecological and economical system of cross laminated timber is used for 
the construction of the building. The thesis consists of drawings, models and a research 
containing analysis of analogues and presenting the programme of the project, as well as 
describing architectural, constructional and engineering solutions.

darnIos arChItektūros gyvenamųjų Pastatų ProjektavImo PrInCIPaI 
PrInCIPles of sustaInaBle housIng desIgn

ViLniAUs GeDiminO TeChniKOs UniVeRsiTeTAs |
ARChiTeKTūROs FAKULTeTAs | ARChiTeKTūROs KATeDRA
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ŽELDINIŲ IŠSAUGOJIMAS.
ŠVIESLANGIAI

RITMAS. GATVĖS IŠKLOTINĖS 
FORMAVIMAS

“-” TŪRIS. ĮSTIKLINTO PERIMETRO 
DIDINIMAS, NATŪRALUS APŠVIETIMAS

EKSPLOATUOJAMI STOGAI-TERASOS

BYRANTI STRUKTŪRA. VIDINIŲB IR 
IŠORINIŲ ERDVIŲ ĮVAIROVĖ.
NETIKĖTUMAS

ESKIZINIAI MAKETAI. TERASOS FORMOS IR KRYPTIES PAIEŠKA. 
KINTANČIO RELJEFO IŠNAUDOJIMAS

NAUJO IR SENO JUNGTIS.
GALERIJA-TRAVELATORIUS
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Atsižvelgiant į dabartines medicinos įstaigų problemas Lietuvoje ir užsienyje, naujas jų 
projektavimo tendencijas, magistro baigiamojo darbo tikslas – atlikti naujo tipo – ateities 
ligoninės projektą. Projektuojama novatoriškos formos iš tam tikro dydžio tūrinių elemen-
tų – modulių sudaryta ligoninė. modulinė struktūra suteiktų šias galimybes: greito ir aplin-
kai nekenksmingo medicinos įstaigos atnaujinimo (modulius, kuriuose išplitusi infekcija, 
pasenusi įranga ar konstrukcijos, pakeičiant naujais) ir perkėlimo į kitą vietą (nuo esamos 
struktūros atjungtus modulius su medicinos įranga ir gydytojais pervežant į vietas, kur yra 
masinis sužeistųjų, infekcijos protrūkių ir pasikartojančių susirgimų skaičius).

Considering the current problems in health care institutions in Lithuania and foreign 
countries as well as new design trends, the aim of mA thesis is to accomplish the project 
of a new type, i.e. the future hospital. A hospital of an innovative form which is made of 
volumetric elements (modules) of certain size is taken into consideration. The modular 
structure would provide some possibilities one of which is a quick and environmentally 
friendly renovation of a medical institution (i.e. replacement of modules with outspread 
infection, outdated equipment or constructions). Another passibility is transfer from one 
place to another (i.e. movement of modules disconnected from the current structure to-
gether with medical equipment and doctors to the places where a great number of mas-
sive injuries, infections and recurrent deseases is observed).

lIgonInė vIlnIuje
hosPItal In vIlnIus

gytautas mIkelIūnas
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Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas - surasti optimalų santykį tarp istoriškai susiklosčiu-
sių struktūrų ir sovietinių laikų architektūrinių deformacijų. esminė miesto centrinės da-
lies konversinių teritorijų urbanistinės plėtros koncepcija – naujų jungčių tarp dviejų aiškių 
miesto kompozicinių elementų kūrimas: pėsčiųjų bulvaro ir Aušros alėjos tako. miestas 
analizuojamas skirtingais erdviniais lygmenimis: miestas, miesto centrinė dalis ir mies-
to istorinis centras. Pėsčiųjų bulvaras išsiskiria unikalia ilgiausa pėsčiųjų gatve, o Aušros 
alėjos takas – strategine gamtinės miesto struktūros jungtimi, apjungiančia Talkšos ežero 
prieigas ir miesto parkus. Tarp šių pagrindinių elementų nėra išvystytas skersinių jungčių 
tinklas. siūlomas gretutinių teritorijų vystymo koncpecijos modelis, projektuojant naujas 
pėsčiųjų ir transporto ryšių jungtis, kuriant kompoziciniuose mazguose kultūrines funk-
cijas turinčius kompleksus. Pateikiama nauja buvusio „Verpsto“ gamyklos komplekso ar-
chitektūrinė – urbansitinė koncepcija, pritaikant buvusį pramoninį kompleksą kultūrinei 
funkcijai.

The main aim of this thesis is to find the optimal proportion between historical sructures 
and deformations of soviet period architecture. An essential part of the city‘s conversio-
nal central district urban development conception is the creation of new links between 
the two distinct compositional elements: pedestrian boulevard and Ausros alley trail. 
The city is analyzed at different spatial levels: the city, central part of the city and the 
city‘s historic center. Pedestrian boulevard is unique at the longest pedestrian street, and 
Ausros alley trail – a strategic city‘s natural structure connection, combining approaches 
both Talksa lake and city parks. Among these key elements the cross-links network isn‘t 
developed. Designing new pedestrian and trasportation communication links, creating 
complexes with cultural functions in compositional units, leads to related teritories de-
velopment conception model. The new architectural – urban conception of an old factory 
of „Verpstas“ is presented by adapting former industrial complex to cultural function.mIlda kruPelytė
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ŠIaulIų mIesto CentrInės dalIes konversInIų terItorIjų
urBanIstInė Plėtra

urBan develoPment of ConversIonal  areas In
ŠIaulIaI CIty Center
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seniai žinoma, kad miestui plečiantis į išorę, keičiasi ir jo centrinė dalis. Tačiau kai gyventojų 
skaičius nuolat mažėja, o intensyvi plėtra tebevyksta, iškyla grėsmė miesto centrui – jis 
pradeda nykti. Todėl šiame projekte buvo atsigręžta į Kėdainių urbanistinės struktūros re-
generavimo galimybes, siekiant sumažinti neigiamų ekonominių ir demografinių procesų 
poveikį miesto identitetui. Projektu parodoma, kad ribojant miesto išorinę plėtra ir vyk-
dant sistemingą centrinės dalies atnaujinimą, „besitraukiančiame“ mieste konkrečios pro-
bleminės situacijos gali būti išnaudotos kaip vidinės plėtros galimybės. Tuo pasinaudojant, 
Kėdainių miesto centrinėje dalyje plėtojamas gatvių tinklas, kuriama kompoziciškai išbaig-
ta ir tradiciniais urbanizuotos aplinkos formavimo principais paremta užstatymo ir viešųjų 
erdvių struktūra, padedanti kokybiškai atnaujinti miesto istorinio branduolio ir atokesnių 
zonų erdvinį charakterį.

For quite a long time it is known that the expansion of the city changes its center. howe-
ver, steadily declining population and ongoing intensive development threatens the ur-
ban core – it might become neglected. Therefore, this project turns back to regeneration 
of Kėdainiai urban structure in order to reduce negative impact of economic and demo-
graphic processes on the city‘s identity. The project shows that while limiting extensive 
growth and implementing systematic renewal of the central part, specific problematic 
situations of the shrinking city can be transformed to opportunities of its inner redevelo-
pment. As shown in the project, compositionally rich urban environment with developed 
public spaces can be created by applying traditional principles of urban design. This helps 
to renew and maintain spatial character of city’s historic core and outlying areas.

mIlda Žekonytė
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senoji Fredos dvaro teritorija dabar yra Kauno VDU Botanikos sodas. senieji dvaro pasta-
tai nėra pritaikyti šiuolaikinėms reikmėms ir senasis arklidžių ir tvarto kompleksas, kuris 
yra kultūros paveldo saugomas objektas, baigia sugriūti. iškirtinai didelio to meto tūrių 
kompozicija puikiai tinka įsikurti komercijos ir edukacijos centrui. Komercinės paskirties 
korpuse įsikurtų viešbutis atvykusiems dėstytojams, restoranas bei Fredos dvaro vyninė. 
naujame požeminiame bei senojo tvarto tūriuose suprojektuota Botanikos sodo bibliote-
ka, konferencijų salė su mokymosi patalpomis, administracija bei  Botanikos sodo mokslo 
sektoriumi. Arklidžių ir tvarto kompleksas visada buvo uždaras nuo likusios teritorijos, to-
dėl šis charakteris buvo pabrėžiamas nauja intervencija.

The old Freda estate is converted to Kaunas VDU Botanic garden. The majority of the buil-
dings are not suitable for nowadays needs and the complex of old barn and mew which 
is under protection of heritage is falling apart. The size of complexis perfect for center of 
commercial and education. The old mew is converted to a hotel rooms for visiting profes-
sors, restaurant and vineyard of Freda estate. The volumes of underground and old barn 
are converted toa new university’s library, conference hall with meeting rooms, adminis-
tration and laboratory for Botanic garden. This complex was always enclosed and a new 
intervention was made to emphasize this character. 

vdu BotanIkos sodo konferenCIjų Centras
ConferenCe Centre of vdu BotanIC garden

lIna gronskytė
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1. EVAKUACINĖ LAIPTINĖ
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POŽEMINIO TŪRIO 
FUNKCINIS ZONAVIMAS:
BIBLIOTEKOS ERDVĖ
VIDINIAI KIEMELIAI
HOLAS IR APTARNAUJANČIOS PATALPOS
POŽEMINĖS EKSPOZICIJOS ERDVĖ
DIDŽIOJI KONFERENCIJŲ SALĖ

PIRMO AUKŠTO 
FUNKCINIS ZONAVIMAS
VYNINĖ
RESTORANAS
VIEŠBUTIS
POŽEMINIO TŪRIO VIDINIŲ KIEMELIŲ ANGOS
KONFERENCIJŲ IR MOKYMŲ ERVĖS
HOLAS IR APTARNAUJANČIOS PATALPOS
VDU BOTANIKOS SODO MOKLSO SEKTORIUS

ANTRO AUKŠTO 
FUNKCINIS ZONAVIMAS
VIEŠBUTIS
KONFERENCIJŲ IR MOKYMŲ ERVĖS
HOLAS IR APTARNAUJANČIOS PATALPOS
KONFERENCIJŲ CENTRO ADMINISTRACIJA
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Priešais bibliotekos pastatą siekiama sukurti reprezentatyvias ir rekreacinio pobūdžio erd-
ves, kurios pabrėžtų programinį pastato savitumą ir išlaikytų ryšį su šalia esančiu parku. 
Vakarinio fasado teritorija skaidoma spindulinėmis takų juostomis, tarp kurių formuoja-
mos želdinių grupės, paliekant atviras erdves priešais įėjimus. 

Atsižvelgiant į greta esančių statinių aukščių skirtumą, formuojama segmentiškai žemė-
janti bibliotekos stogo linija. Parko pusėje pastatui suteikiama dinamiška išraiška, fasadas 
suskaidomas atskirais segmentais, tačiau išlaikomas pastato vientisumas, tokiomis prie-
monėmis kuriamas ženkliškumas ir mažinamas tūrio masyvumas.

Projektuojamos bibliotekos planinė-erdvinė struktūra formuojama pagal šiuolaikinės 
viešosios bibliotekos koncepciją, kurios pagrindas yra mokslo, darbo ir laisvalaikio darna. 
Šiuolaikinė viešoji biblioteka – tai aktyvus, gyvas, visuomeninis kultūros centras, kuriam 
reikalinga įvairių erdvių ir patalpų įvairovė, natūralus apšvietimas ir aiški struktūra. 

Volume conception. The roof line is made from descending segments, taking into account 
the height difference of adjacent buildings. The Facade in front of the park is created with 
dynamic expression and from separate segments but keeping building continuous. By 
these means library looks more interesting and not so massive.
site conception. The aim is to create representative and recreational spaces in front of 

library building, which would highlight individuality and connection to the park. southern 
facade territory is divided into ray-like pathways surrounded by greenery but keeping 
open spaces in front of the main entrance. 
Planar structure. The planar structure is formed according to modern library conception, 

which is based on knowledge, work and leisure connection. modern library is active and 
live public cultural centre, which requires variety of spaces, light and clear structure.

helsInkIo CentrInė BIBlIoteka
Central lIBrary of helsInkI

PovIlas kIŠkIonIs
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150 m ŠIAURĖS KRYPTIS

PAVELDOSAUGINIS OBJEKTAS

SANOMATALO

KIASMA

MUZIKINIS CENTRAS

BIBLIOTEKOS SKLYPAS

GELEŽINKELIO STOTIS

NUMATOMAS UŽSTATYMAS PAGAL DETAŲJĮ PLANĄ

32 m

+25.00 max

+8.50

+38.00

+25.00

+16.00 



3232

Kulautuva – išskirtinai graži gyvenvietė Kauno rajone, siekianti įgyti kurorto statusą. Da-
bar Kulautuva - puiki vieta ne tik poilsiui, bet ir turizmui plėtoti. Projektuojamas sklypas 
yra neurbanizuotoje nemuno upės pakrantėje. idėja - apjungti teritoriją, sukuriant mena-
mas judėjimo ašis, kurios iš urbanistinės cirkuliacijos pereina į pastato erdvinį sprendimą. 
Pastato architektūra pasižymi aiškia pradžia ir labai nežymia pabaiga, kuri tiek fiziškai, tiek 
emociškai įsilieja į gamtą. Architektūrinė išraiška dera su pastato planine struktūra - pra-
sisukančioje formoje „įgyvendinamas“ vandens procedūrų ciklas bei palengva išėjimas į 
gamtą. Pastato grakšti kylanti linija leidžia išvengti sunkaus pastato tūrio ir sukurti tokią 
architektūrą, kuri tiktų vietos masteliui.

The site takes place in Kulautuva, the region of Kaunas. Kulautuva is looking forward to 
gain a resort status. nowadays the city is a reasonable place for both recreation and tou-
rism development. The site is in the nonurbanized riverside of nemunas. The concept is 
to connect the territory by creating imaginary motion axes which from urban circulation 
go into volumes’ spatial forms. The volume has the plain beginning and a very slight en-
ding which both physicaly and emocially joins the nature. Architectural look corresponds 
to buildings’ plan structure - water procedures cycle in the spinned part of the volume 
which slowly enters the nature by reducing its’ hight. The slender buildings’ line allows 
to avoid heavy forms and creates such an architecture which matches the local scale.

vandens teraPIjų Centras kulautuvoje
Water theraPhy Centre In kulautuva

aIstė tarutytė
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urbanistinė cirkuliacija
pastato 
funkcinė 

cirkuliacija

Terapinių vonių jungiamoji 
grandis – kelias, kuriuo einama 
pasiekiant visus vonių kambarius. 
Siekiama paneigti nusistovėjusį 
tamsaus ir ankšto koridoriaus 
įspūdį. Atsiverti į gamtą galima 
ne tik horizontaliu kampu, bet ir 
vertikaliu. Įrengiami langai stogo 
plokštumoje praplečia erdvę ir su-
kuria kitokį pojūti – erdvė  tampa 
panaši į begalybę. 

1. Vandens temperatūrų 
pokyčiai patalpose

15 29 31 33 42

Co

2. Judėjimo pastate ašys 3. I-ojo pastato lygio patalpos

gyvenamasis korpusas

viešbučio registratūra/
persirengimo patalpos

terminės vonių patalpos

meditacinės erdvės

4. II-ojo pastato lygio patalpos

Cirkuliacijia I lygio terapinėse patalpose
Cirkuliacija II lygio terapinėse patalpose
Judėjimas per gyvenamąjį korpusą
Terapinių patalpų pradžios taškas
Relaksacinės erdvės

17

5

14

5. I-ojo pastato lygio planas 6. II-ojo pastato lygio planas

eksploatuojamas žalias stogas

viešbučio gyventojų bei kavinės 
lankytojų terasa/kiemelis. 
(pastato besisukanti forma formuoja 
“įkirpimą”, kuris neuždaro pastato 
sau, o pritraukia miesto svečius, ne 
tik centro lankytojus)

vidinis Vandens Terapijų Centro kiemas su 
lauko vonia bei relaksacinėmis erdvėmis

pagrindinis patekimas į terapijų korpusą

po stogu įrengta dviračių statymo aikštelė

patekimas į viešbučio 
registratūrą/
administraciją
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Aurora Borealis observatorija projektuojama arktinio žiedo ribose, Rovaniemi miestelyje. 
Projekto tikslas - sukurti apsuptą gamtos kompleksą, kur kiekvienas gali atsipalaiduoti bei 
kelioms dienoms atsitraukti nuo rutinos, pasinerti į stebėjimą, poilsį, pažinimą.

Tam, kad kuo mažiau sujaukti esamą kalno teritoriją, tūrių kompozicija formuojama įpjo-
vimo principu. Du apatiniai tūriai – kalvoje dominuojančių atsiveriančių sunkių monolitų 
atspindys, projektuojami tarsi kalvos dalis, pjedestalas pakeltiesiems apžvalgos tūriams. 
Šiems dėl esamų oro sąlygų bei išanalizavus atspindžių siluetus ir charakterius, pasirinktas 
persukamo tūrio principas. sienos paverčiamos stogu (iglu architektūros principas), pa-
dedančiu geriau išvengti sniego apkrovų. suformuojamos pastogės, kurios tarnauja kaip 
atviros apžvalgos aikštės.

 Lengva banguojanti ir persisukanti forma įamžina naują ikoną, kuri atspindi žmogaus 
emociją, judėjimą, kitimą.

Aurora Borealis observatory is designed within the boundaries of the Arctic Circle, in 
Rovaniemi. The goal of the project - to design an complex surrounded by nature where 
everyone can relax and escape the daily routine for a few days, engage in observation, 
relaxation and gain knowledge.
The composition of volumes is formed using the cutting principle that helps to lessen 

the impact on the territory. Twisted volume principle was chosen due to the predominant 
weather conditions.The walls transform into the roof (a feature of igloo), that helps to 
better avoid snow pressure. The formed lofts serve as open viewpoints.
Light, wavy and twisted form represents the new icon, which reflects human emotion, 

change and movement.

ŠIaurės PaŠvaIsčIų oBservatorIja suomIjoje
aurora BorealIs oBservatory In fInland

aIstė dzIkaraItė
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sklypas, kuriame projektuojamas LmTA teatro ir kino fakultetas, - Žvėryne, Vilniuje. esa-
ma situacija padiktuoja pastato tūrinius ir skypo sutvarkymo sprendinius: šis sklypas yra 
Vilniaus miesto žalioji zona, būtent todėl pastato tūriai formuojami tarp gausiai apželdin-
tų zonų, taip neprarandant sklypo, kaip žaliosios zonos įvaizdžio. Kadangi Žvėrynas  kaip 
vienas iš Vilniaus mikrorajonų pasižymi  mažaaukščiais pastatais, projektuojamas pastatas 
suskaidomas į kelis atskirus mažaaukščius turius, kurie įsiterpdami tarp želdynų, organiškai 
įsilieja į bendrą Žvėryno užstatymą.  Pastato paskirtis - teatro ir kino fakultetas inspiruoja 
architektūrinę pastato idėją.  Pastatu, tarsi vaizdo kamera, siekiama stebėti įdomiausius, 
įsimintiniausius ir gražiausius iš sklypo atsiveriančius vazidus. Šių vaizdų kryptimi orien-
tuojami pastato tūriai, kurių fasadai tarsi objektyvai fiksuoja besikeičiančius  miesto, žmo-
nių, įvairų metų ir paros laikų vaizdus. 

The plot, where Lithuanian academy of music and theatre Faculty of theatre and film is 
constructed, is situated in Vilnius, Zverynas district. Current location dictates buildings, 
which is being constructed, decisions of volume and plots organization – the plot is the 
green zone of Vilnius, due to this fact and in order not to lose plots image as the gre-
en zone, building’s volume is constructed between largely planted areas. As Zverynas is 
the district which is known for low height buildings, the designed building is divided into 
several low height volumes interfering between green zones, and organically interferes 
the general building plot of Zverynas district. The purpose of the constructed building – 
Faculty of theatre and film – inspires architectural idea of the building. Building is like the 
video camera, which observes the most memorizing and most beautiful views coming 
from the plot. Volumes of the building are designed in the direction of these images, their 
facades just like objective fixates constantly changing views of the city, people, various 
seasons and times.

lIetuvos muzIkos Ir teatro akademIja
lIthuanIan aCademy of musIC and theatre

audronė janulytė
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Vilniaus senamiestyje, kurio teritorija apibrėžiama buvusios gynybinės sienos perimetru, 
sukoncentruoti du trečdaliai viso miesto pasyviosios ir aktyviosios kultūros, bet stokoja-
ma pigaus bendruomeninio apgyvendinimo galimybių. senamiestyje esant mažam užsta-
tymo plotui, būtina išlaikyti kuo daugiau atviros reprezentatyvios pastato vidaus erdvės. 
Atviro tipo apnakvindinimo namai gali pilnavertiškai veikti šalia aktyvių kultūrinių veiksnių, 
kurie geba apjungti atskirų individų dėmesio centrą į vieną socialinį tikslą. Atviro plano na-
kvynės namų patrauklumas kasdienybėje tik kaip išskirtinio miego ploto dizaino objektas, 
susilpnėjus jungiantiesiems kultūriniams veiksniams ir nesant socialinės vienybės tarp 
nakvotojų, gali būti labai trumpalaikis, o erdvės atvirumas gali sukelti klientų tarpusavio 
erzulį, todėl projektuojamam atviro tipo nakvynės namų pastatui būtinos papildomos 
funkcijos. Šiam projektui pasirinkta dizaino studija ir galerija.

Vilnius city passive and active cultures are concentrated in the Old Town, the perimeter 
of which is marked by the former Vilnius defensive wall, but there is a lack of cheap social 
accommodation options. With such a small building area in the Old Town a more repre-
sentative and open interior space of the building has to be present. Open type accom-
modation house can fully operate in the area of intensive cultural activity, which brings 
people together for a common social cause. Attractiveness of such accommodation hou-
se only as a sleeping place of exceptional design can become very short-lived, and space 
openness in the absence of social unity among the guests when cultural factors become 
less active and less uniting can lead to frustration among them, so it is necessary to add 
additional functions to the building. Design studio and gallery have been chosen in this 
case.

jaunImo nakvynės namaI vIlnIaus senamIestyje
youth hostel In the old toWn of vIlnIus

martynas martIŠIus
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išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir niekas manęs neminės! Tiek tūkstančių am-
žiais gyveno, kentėjo, O kas jų bent vardą atspės? Kaip bangos ant marių, kaip mintys 
žmogaus,Taip mainos pasaulio darbai! Kur sardės? Atėnai? Ar Rymo garsaus, Kur vyrai ar 
jų veikalai? O kas mano kančios? Ar tas įkvėpimas? Tie dvasios sumirgę žaibai!..Tik kraujas 
sujudęs, širdies tik plakimas, Kuriems nebeužilgo - kapai! Užmirš mano giesmes! Poetai kiti 
ieškos įkvėpimo brangaus; ir jiems ta žvaigždė švies iš tolo skaisti, Bet vėl kaip mane ji ap-
gaus! ir kas ta garbė, giesmėmis apdainuota? Šešėlis, kurs bėga greta! išnyko žmogus: ir 
svajota-sapnuota išblyško kaip ryto aušra!

schindler awards is competition organized every two years and is based on one main su-
bject: how to create environment accessible for all, emphasized problem was drug addic-
ted people. in 2012 location was chosen in Bern, capital of swiss. it was unexpected, that 
city with one of the best quality for living in europe has such a complicated and undeve-
loped territory near the center and old town. high difference in levels of landscape made 
it even worse. One the other hand it was our propter for all solutions, we invited nature to 
the city and mixed them together by connecting a  lot of new different urban functions 
with comfortable water path which helps to get and leads citizen to green valley.

konkursas:  sChIndler aWards 2012
ComPetItIon:  sChIndler aWards 2012

antanas Šarkauskas, mykolas svIrskIs
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Remiantis istorinių elementų - piliakalnių -  formavimo principais kuriama projektuojamo 
pastato tūrio ir teritorijos koncepcija. Projektuojamas 8-ių aukštų pastatas, iš jų 6 antže-
miniai ir 2 požeminiai aukštai. Tūrio kompoziciniai elementai – dominuojanti stilobatinė 
dalis, anstatas ir įvairiu kampu pasvirusių laiptinių šachtų tūriai. Antstatas „pakabinamas“ 
virš stilobatinės dalies. siluetas formuojamas siekiant sudaryti kylančio elemento įvaizdį. 
Tūrio kompoziciniai elementai atskiriami faktūriškai. stilobatinė dalis – monumentali, mo-
nolitinė, su dinamiškomis įvairių krypčių ir formų properšomis – langais, angomis... Antsta-
tas – stiklo ir metalo darinys, vizualiai lengvas, pakibęs ore virš monumentalaus stilobato. 
Plano kompozicija kuriama remiantis į centrinio atriumo erdvę. Atriumas - svarbiausias 
kompozicinis pastato vidinės planinės – erdvinės struktūros elementas, apie kurį žiedu 
dėstomos patalpos ir komunikacinės erdvės. 

The concept is based on the principles of the formation of historical elements—mounds. 
The rising shape silhouette building consists of 8-storey structure with six overground 
and two underground floors. Composite volume elements consist of the dominant sty-
lobate part, superstructure and staircase shafts leaning on different angles. Composi-
te volume elements are separated in accordance with material they were made of. The 
stylobate part is monumental, monolithic with dynamic holes of various directions and 
shapes, i.e. windows, gaps. The superstructure is the mixture of glass and metal, visually 
light, hanging over the monumental stylobate. The plan composition is founded on the 
space of the central atrium. it is the main composite element of the building’s inner plan-
ned and three-dimensional structure.

stIChInIų nelaImIų PrevenCIjosCentras
vIlnIuje, garIūnuose

dIsaster PreventIon Center In vIlnIus, garIūnaI

lIna gedŽIenė
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išanalizavus tris galimas sklypo vietas, muzikinio teatro pastatui pasirenkama Danės upės 
žiočių teritorija. 

Projektą sudaro trys pagrindiniai elementai – teatro aikštė, tiltas ir pastatas. Žmonėms 
judant ašimi - Danės skveras - Šiaurinis ragas, galutiniu tašku tampa teatro aikštė, iš kurios 
atsiveria vaizdas į patį teatrą. Pastatas projektuojamas uosto akvatorijoje, todėl didelis 
dėmesys skiriamas jo santykiui su vandeniu. Analizuojamas teatro bei jo atspindžio ryšys. 
Atspindys tampa kompozicine projekto dalimi.

Projektuojamas objektas susideda iš pagrindinės bei mažosios (universalios) salių, sce-
nos, vestibiulio ir holo, artistų ir administracinės dalies patalpų. Tai – septynių aukštų tūris, 
tampantis akcentu miesto centrinės dalies išklotinėje, matomoje nuo smiltynės pusės, ir 
užbaigiantis vieną pagrindinių skersinių Klaipėdos miesto ašių.

having analysed three possible locations, the chosen site for the Theatre Building is Dane 
river mouth area. 

The project consists of three main elements – the theatre square, the bridge and the 
building. People, moving along Dane square – northern Cape axis, reach the end point 
which is the square, overlooking the theatre itself. The building is projected in the port 
area, therefore much attention is paid to its relationship with water. A link between the 
building and its reflection is analysed. The latter becomes a compositional part of the 
project.

The object consists of two auditoriums, lobby, also the stage, performers and adminis-
trational premises. it is a seven-floor high cube, which becomes a focus in the elevation 
of the city centre, visible from smiltyne and completing one of the major cross-town axes 
of Klaipėda.

muzIkInIs teatras klaIPėdoje
musICal theatre In klaIPėda

Ieva BaranauskaItė
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Public and personnel entrances

Connection between square and 
the building

Vertical connections

Auditoriums - traditional and 
black box type

Functions - laid out vertically

The sign - where the axes cross

The bridge leads to the gap 
between the building and its 
reflection

Public and personnel entrances

Connection between square and 
the building

Vertical connections

Functions - laid out vertically

The sign - where the axes cross
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Pastato tūrinė išraiška įkūnija skirtingų religijų, filosofijų, kultūrų teigiamą pomirtinio kelio 
idėją. Gili atvira erdvė, simbolizuojanti vėlės kelią, taip pat dalina antžeminį pastato tūrį 
į dvi dalis – gedėjimo sales šermenų ir kremavimo zonoms. Pirmajame, pusiau požemi-
niame, aukšte suplanuotos techninio bei administracinio pobūdžio patalpos, antrajame, 
antžeminiame, – ritualinės ir meditacinės susikaupimo erdvės. Kelio fizinė išraiška nuo 
pastato nenutrūkstamai tęsiama per kapinių teritoriją. Taigi, laidojimo namai tampa ir sim-
boliniais vartais į „kitą būtį“. susikaupimo erdvėse kuriama rami atmosfera be tiesioginių 
natūralios šviesos šaltinių. Dominuojančių ir gyvybės pojūtį sukeliančių motyvų (augmeni-
jos, vandens, šviesos) apraiškos pažymi erdves, atliekančias kritinių taškų vaidmenį tarpu-
savyje kontrastuojančių erdvių sistemoje. Judėjimas ja stimuliuoja metaforišką perėjimo 
iš gyvybės į kitas būsenas pojūtį.

The idea of a transitional post-mortuary way that finds its meaning in various 
philosophies and religions is expressed in the volumetric composition of the building. it 
also serves as a symbolic gate to another (or non-)existence – the cemetery site, which 
is transformed to form a unity with the architectural concept. The partially underground 
floor accommodates technical and administrational functions, while the upper floor is 
purely ceremonious. As the ritual spaces of serenity are soft and have no direct sources of 
natural light, the repetitive and concentrated manifestations of life-affirming elements 
(such as vegetation, water and light) create a sharp contrast stimulating the experience, 
metaphorical to that of life-to-death transition.

laIdojImo namaI Ir krematorIumas lIePynės kaPInėse vIlnIuje
funeral Parlor and CrematorIum In the lIePynė Cemetery, vIlnIus

vIktorIja rImkutė

ViLniAUs GeDiminO TeChniKOs UniVeRsiTeTAs |
ARChiTeKTūROs FAKULTeTAs | ARChiTeKTūROs KATeDRA

ViLniUs GeDiminAs TeChniCAL UniVeRsiTy |
FACULTy OF ARChiTeCTURe | DePARTmenT OF ARChiTeCTURe

VADOVAs | DOC. L. nAUJOKAiTis

house of non existence

there is life along the way.
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Baigiamajame darbe nagrinėjama teritorija Kaune, naujamiesčio teritorijoje, besiribojanti 
su miesto autobusų ir traukinių stotimis. Teritorijai tenka miesto reprezentacinis vaidmuo 
, kurio potencialas neišnaudotas ir šiandien teritorija atrodo kaip negyva ir netarpininkau-
janti su kitomis miesto dalimis. Buvusieji pramoninio tipo pastatai formuoja uždarą viene-
tą viduje pasirinktos teritorijos, sukurdami vizualinį ir fizinį barjerą tarp šiaurės rytų dalies 
ir nemuno upės pakrantės.

Aiškus kvartalų skristymas teritorijoje yra viena pagrindinių koncepcijos rengimo prie-
monių kaip ir visos teritorijos integracija į upės pakrantę. Tai pasiekiama skaidant esamus 
kvartalus , kurie savo masteliu yra per dideli lyginant su gretimais, kuriant bendramies-
tinius ir lokalius ryšius bei viešąsias erdves lydinčias prie upės pakrantės ir Karmelitų 
bažnyčios, taip pėsčiųjų srautai nukreipiami per teritoriją, o ne aplink ją. Toks koncepcijos 
scenarijus pagyvina teritoriją ir leidžia kurtis naujoms tipologijos rūšims. nenaudojami 
pramoniniai pastatai integruojami rekonstrukcijos ir konversijos principais, tokie objektai 
tampa potencialiu teritorijos identitetu. 

For the final thesis work, the selected territory for reconstruction is the area of Kaunas, 
Lithuania situated in the southeastern side of new-Town area. The site is located in cen-
tral Kaunas where the main public transports facilities, such as bus and railway stations, 
are situated. The potential of useful public spaces and pedestrian routes are untapped and 
the area is not communicating with the neighboring areas. Former industrial buildings 
form a single closed unit within the defined territory, creating a barrier between the sout-
hern-east part of the area and riverfront. 

The concept of remodeling the area is to create a clear net of quarters integrating the 
nemunas riverfront. This is achieved by separating existing quarters, which are too big 
compared to neighboring ones, creating intercity and local connections with new public 
spaces towards the riverfront and Karmelitai church. This is done to allow for pedestrian 
flow through the territory and will enliven the territory and help new typologies evolve. 
Former industrial buildings will be converted for new programs and will become the main 
identity of the new territory.

terItorIjos kaune tarP vytauto Pr., m.k.čIurlIonIo g.  Ir
karalIaus mIndaugo Pr. rekonstrukCIjos detalusIs Planas
detaIled Plan of reConstruCtIon of the terrItory sItuated 

BetWeen vytauto av., m.k.čIurlIonIo str. and karalIaus
mIndaugo av. In kaunas

agnė raPkevIčIūtė
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Baigiamajame darbe formuojamas naujojo Vilniaus miesto centro dešiniajame neries 
upės krante tarp Kalvarijų gatvės, Konstitucijos prospekto, Geležinio Vilko tilto ir neries 
upės urbanistinis modelis: pateikiama dabartinės būklės analizė ir siūlomi būdai nagrinė-
jamos teritorijos kokybei gerinti. Analizėje išsakytas problemas siūloma spręsti tankinant 
ir numatant naują užstatymą, formuojant gyvenamąsias struktūras kaip teritorijos gyvy-
bingumo pagrindą, projektuojant pėstiesiems patrauklią, centrinei miesto daliai būdingą 
aplinką. Urbanistinio komplekso detalizacijos dalyje pateikiamas kompleksiškas kvartalų 
grupės tūrinis-erdvinis sprendimas pagal anksčiau suformuotą urbanistinį teritorijos 
modelį. Darbą sudaro grafinė medžiaga, maketai ir tekstinė dalis: įvadas, analitinė dalis, 
teritorijos urbanistinis sprendinys, urbanistinio komplekso detalizacija ir pagrindiniai bai-
giamojo darbo teiginiai/išvados.

An urban design proposal for the new Vilnius city centre on the right bank of the neris 
river situated between Kalvariju str., Konstitucijos av., the Gelezinio Vilko bridge and the 
neris river is presented at the final thesis of the bachelor degree project. Problems listed 
in the analysis should be addressed by increasing density of the existing urban structure, 
proposing new built-up areas, forming the residential structures as the key strategy to 
create a pedestrian-friendly vital city centre environment. An architectural proposal for 
a group of urban blocks is presented then according to principles stated in the previous 
part. The final project consists of graphic part, models and thesis: introduction, analytical 
part, urban design proposal, urban complex proposal and conclusion.

terItorIjos vIlnIuje tarP kalvarIjų g., konstItuCIjos Pr., 
geleŽInIo vIlko tIlto Ir nerIes uPės detalusIs Planas

detaIled Plan of the terrItory sItuated BetWeen 
kalvarIjų str., konstItuCIjos av., the geleŽInIo vIlko 

BrIdge and the nerIs rIver In vIlnIus

tomas skrIPkIūnas
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VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TĄSA PASTATO VIDUJE

VIEŠOJI ERDVĖ

BIURŲ PASTATAS 01
KOMPLEKSO SUDĖTIS

BIURŲ PASTATAS 02
KINO CENTRAS

GYVENAMOJI STRUKTŪRA 01

GYVENAMOJI STRUKTŪRA 02

CUP

BIURŲ PASTATAS 03

PARDUOTUVĖ - RYŠYS

KONFERENCIJŲ CENTRAS

LIETUVOS VIEŠBUTIS AUTO SAUGYKLA

FUNKCIJŲ PASISKIRTYMAS BUTAI

TRAUKOS CENTRAI

PRIVATI ERDVĖ

VIEŠA ERDVĖ

KOMERCIJA

BIURAI

VILNIAUS G
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