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Idėja
Renginio metu išrenkami geriausi praėjusių metų bakalauro ir magis-

tro baigiamieji darbai. Parodos-konkurso tikslas – suteikti būsimiems 

architektams galimybę pademonstruoti savo kūrybines idėjas, sulaukti 

įvertinimo iš platesnio, ne tik akademinio, profesionalų rato. Parodoje at-

sispindi Lietuvos aukštųjų architektūros mokyklų mokymo rezultatai ir 

kokybė, bendras architektūros mokymo Lietuvoje lygis.

Geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų paroda-konkursas 

skatina kokybiškų architektūros idėjų sklaidą, o taip pat tai – dar vie-

na paskata studentams rengti originalius, kokybiškus baigiamųjų darbų 

projektus.

Parodos katalogas
Kataloge pateikta koncentruota projektų medžiaga. Parodos ekspozicijo-

je studentų darbų apimtis neribojama.

dalyvIaI
Parodoje pristatomi 18 studentų darbų iš 4 aukštųjų architektūros mo-

kyklų: Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Vil-

niaus dailės akademijai priklausančio Kauno dailės fakulteto ir Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto. Geriausius studentų darbus, pateiktus 

parodoje-konkurse, atrinko katedros.

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

onalių architektų, nedėstančių Lietuvos aukštosiose architektūros mo-

kyklose. Šiemetinės komisijos nariai: architektai Vaidotas Dapkevičius, 

Valdemar Stupak, Giedrė Datenytė bei 2012 metų geriausio magistrinio 

darbo autorė Dovilė Bukauskaitė.

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

estetinis darbo pateikimas

organIzatorIus
Lietuvos architektų sąjunga, kuratorė Rūta Leitanaitė
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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
18 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 

2013: architects Vaidotas Dapkevičius, Valdemar Stupak, Giedrė Datenytė 

and the author of the best master work of 2012 Dovilė Bukauskaitė.

CrIterIa
Conceptuality, originality, innovativeness; coherent architectural-urban 

idea; aesthetics of the presentation

organIzer
Architects Association of Lithuania, curator Rūta Leitanaitė
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miesto centrinė dalis - vieta, kuri turėtų būti suvokiama, kaip pagrindinė sąlyga individualiam, 
kolektyviniam, egzistenciniam, bei erdviniam identitetui palaikyti ir stiprinti. Šiandieninė ar-
chitektūra, atsirandanti greta istorinės, turi atrasti santykį ne tik su šiandienos žmogumi, bet 
ir „gimti“ iš senosios architektūros, pati reprezentuodama savalaikiškumą. Projektui pasirinkta 
Kauno miestui strategiškai svarbi, tačiau vizualiai bei fiziškai skurdi vieta. Teritorijoje esantis 
viešbutis „Respublika“ laikomas semantiškai neatsiejama vietos dalimi, taigi pastatas išsaugo-
mas jį rekonstruojant – atveriant naujamiesčio panoramas, sukuriant perregimumo galimybę, 
bei gyvas socialines erdves. istorinė Karmelitų gatvelė transformuojama i modernų pėsčiųjų 
pasažą, apjungiantį tris naujus komplekso tūrius ir viešbutį. nauji tūriai – masyvūs, atliepian-
tys Karmelitų gatvės kryptį bei naujamiesčio užstatymui būdingą šlaitinių stogų charakterį. 
Kompleksas atsveria išdrikusį prekybos centro „ Akropolis“ bei „Žalgirio“ arenos užstatymą.

The central area of the city - a place that should be seen as a fundamental condition for the 
individual, collective , existential , and spatial identity to maintain and enhance . Strategically 
important, but visually and physically poor area of central part in Kaunas city were chosen. 
The hotel “Respublika” is considered as an important semantic object in the area; hence it was 
reconstructed. The new panoramas of Kaunas city were revealed and socially live spaces cre-
ated. historical street of Karmelitai was transformed into a modern pedestrian passage, brin-
ging together the new complex buildings and hotel. new massive volumes echo the direction 
of Karmelitai street and reflect cityscape, characterized by a sloping roofs. The complex is mas-
sive in shape and volume, this helps to balance and improve urban composition of shopping 
center „Akropolis „ and „ Žalgiris“ arena. 

identiteto indekso teoRiJos taikyMas kauno Miesto centRinėJe dalyJe 
aPPlication oF identity index theoRy in the centRal  

aRea oF kaunas city
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 | TUToR     DoC. DR. j. KAmičAiTyTė-ViRBAŠienė
rūta bužInskaItė
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Projektuojamas zonavimas ir erdvių suskaidymas tokia seka: individuali menininko erdvė – 
viešoji erdvė – miesto erdvė. Paveldo statiniuose yra formuojama darbinė/kūrybinė zona,  
įkuriamos dirbtuvės kūrybinių industrijų dalyviams. naujame pastate formuojama socialinė 
zona integruojanti KiC atstovus į visuomenę. Sukuriama viešoji erdvė, kurioje vyksta sociali-
nis bendravimas. miesto erdvei sukurti projektuojamos viešosios aikštės ir išėjimas į nemuno 
krantinę, kad žmonės galėtų laisvai migruoti po KiC teritoriją. 

Kūrybinių industrijų centras aplink save sukuria kūrybinių industrijų klasterį. Kartu su esa-
mais pastatais suformuoja kūrybinių industrijų kvartalą, užmezga ryšį su krantine, per ją su 
kitomis miesto dalimis.

Architektūrinių raiškos priemonių panaudojimas sukuria KiC įvaizdį, daro pastebimą kon-
tekste ir atskleidžia kūrybinę paskirtį. naudotos priemonės: medžiagiškumas – perforuotas 
betonas, šviesa, šešėliai, spalva.

Zoning and spatial partitioning is projected in the following sequence: individual artist‘s 
space - public space - urban space. heritage structures are formed as working/creati-
ve areas, set up for workshop participants in the creative industries. The newly designed 
building is formed as social area that integrates creative industries center representa-
tives to the public. The new building is a public space of social interaction. To make a pu-
blic space at the city level it is designed a public square and the underground entrance 
to the quay of nemunas so that people can easily migrate in the territory of CiC. Creative  
industries center around itself creates a creative industries cluster. Together with the exis-
ting building forms a creative industries quarter, make contact with the quay of nemunas. 
The use of architectural expression tools forms an image of creative industries center, making 
the building visible in the context, and reveals his creative purpose. Used tools: materiality - 
perforated concrete, light, shadow, color.

kūRyBinių industRiJų centRo kauno Mieste kūRiMo nuostatos 
teRMs oF deVeloPMent oF cReatiVe industRies centeR in kaunas

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 | TUToR     DoC. G. jAnULyTė-BeRnoTienė

mantas jankauskas
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Siūlomas Vokiečių gatvės regeneracijos projektas yra dalis numatomų viešųjų erdvių pokyčių 
Vilniaus mieste. Atsižvelgiant į istorinį paveldą ir esamą vietos kontekstą, projektuojama erdvė 
siekia sukurti vientisą ir savitą viešosios aplinkos patyrimą. Siekiant padidinti projektuojamos 
erdvės pralaidumą siūloma atkurti senąsias Žydų ir Antakolskio g. Taip pat numatoma apri-
boti automobilių tranzitą, užtikrinti ekologinę ir socialinę erdvės kokybę, suteikiant pirmenybę 
pėsčiųjų judėjimui. Svarbiausias Vokiečių gatvės erdvės transformacijos tikslas -  integracija į 
bendrą miesto viešųjų erdvų tinklą. Todėl vienoje judriausių senamiesčio gatvių sankirtoje yra 
projektuojamas miesto muziejus. Pastatas skirstomas į 2 dalis: požeminę – buvusių pastatų 
pamatų ekspoziciją, ir parodų sales, antžeminę – besikeičiančią ekspozicijų erdvę ir kavinę su 
nauju apžvalgos tašku atsiveriančiu į senamiesčio peizažą.

The proposal of new and unique public spaces in Vokieciu Street is a part of necessary public 
realm improvements in Vilnius city. implemented changes preserve historical context, ensure 
local needs and tackle existing issues while producing new spatial arrangement for this area. 
it is foreseen to restrict vehicular transit, ensure environmental and social quality in order to 
give more space for pedestrians. open space is transformed into a permeable network of va-
rious activities. This is the reason why the proposed City museum occupies the intersection 
of two busy old town streets. The building consists of two parts: an underground area with an 
exhibition of historical buildings foundations, and the upper part - a space for various events.

Vilniaus senaMiesčio eRdVių huManizaViMas.  
Vokiečių gatVės RegeneRaciJa iR Miesto MuzieJaus PRoJektas

iMPRoVing the coMMon sPace in Vilnius oldtown.  
RegeneRation oF Vokiečių st. and the city MuseuM

ViLniAUS DAiLėS AKADemijA | AUKŠTųjų STUDijų FAKULTeTAS | 
ARChiTeKTūRoS KATeDRA | PASTATų ARChiTeKTūRA

ViLniUS ACADemy oF ARTS | FACULTy oF hiGheR eDUCATion | 
DePARTmenT oF ARChiTeCTURe | BUiLDinG ARChiTeCTURe

VADoVAi | TUToRS     DoC. R. KUčinSKAS, DR. R. BUTViLAiTė
andrIus vIlčInskas
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Kaimas – išskirtinė vieta, natūraliai architektūrai. Tradicinės lietuvių architektūros įkvėpta ji at-
gimė persipynusi šiandieninės technologijos saitais. ūkininko sodyba - aktyvi, panaudodama 
saulės, vėjo ir žemės skleidžiamą energiją. Sklype auginamos agrokultūros leidžia pasinaudoti 
jų energija, kuri išsiskiria kompostuojant augmeniją. Žmogui suteikiamas netik komfortiškas 
mikroklimatas, tačiau ir galimybė nusikelti į praeitį. Sklypas užstatytas pagal senovės Sūduvos 
(Suvalkijos) krašto tradicinį griežto stačiakampio formos kiemo užstatymą ir gausiai užželdina-
mas. Kuriamos uždaros nuo kaimynų ir pašalės erdvės, skirtos  ūkininko šeimai.

Countryside selected place for natural architecture. The project inspired of traditional lithu-
anian region architecture and todays technologies. Farmer‘s building complex was projected 
and calculated using active house principles. The building takes energy from above from sun, 
wind and agroculture. The agroculture is used to heat building with compost processes. house 
is projected for 5 people family. There are spaces to learn, to relax, to live and to be together 
in this area.

aktyVus naMas 
actiVe house

martynas leščIšInas

ViLniAUS DAiLėS AKADemijA | KAUno FAKULTeTAS | ARChiTeKTūRoS KATeDRA
ViLniUS ACADemy oF ARTS | FACULTy oF KAUnAS | DePARTmenT oF ARChiTeCTURe

VADoVAS | TUToR     DoC. L. TULeiKiS
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nagrinėjamas muzikos ir architektūros ryšys muzikai atlikti skirtuose pastatuose, apžvelgiami 
šį ryšį atskleidžiantys projektai, šiuolaikinių kompozitorių ir architektų iškeltos muzikos įerdvi-
nimo idėjos. Įvairių kartų kūrėjų darbuose ryškus siekis transformuoti sustabarėjusį atlikėjo ir 
klausytojo santykį, šis siekis pasirenkamas ir muzikinės erdvės projekto išeities tašku.

muzikinė erdvė – tai pastatas-paviljonas, kiautu gaubiantis įvairias muzikos atlikimui skirtas 
aikšteles – muzikines kertes. Pagrindinis tiek erdviškai, tiek funkciškai, tiek vizualiai – gelto-
nos salės pulsuojančiomis grindimis tūris, apgaubtas muzikinių koridorių sistema. Šiose ir dar 
keturiose zonose sukuriamos sąlygos atlikti muziką ir jos klausytis, susikuriant individualų 
klausymosi scenarijų. muzikinė erdvė leidžia kūrėjams ir atlikėjams įgyvendinti ir patirti pačias 
įvairiausias muzikos įerdvinimo idėjas.

The master thesis analyses the relation between music and architecture in the buildings de-
signed for music. it overviews the projects revealing this relationship, musical enspacement 
ideas coming from contemporary composers and architects. Clear ambition to transform a 
rigid relationship between the performer and the listener is chosen as the starting point for the 
musical Space project. 

musical Space is a pavilion building surrounding platforms for musical performances – va-
rious musical corners. Spatially, functionally and visually the main platform is the volume of 
a yellow hall with the waving floor, surrounded by the network of musical corridors. in these 
zones (as well as in the other four) the conditions for creating and listening of the music with 
an individual scenario are generated. musical Space allows creators and performers realize and 
experience the most diverse ideas of musical enspacement.

Muzikinė eRdVė
Musical sPace

ViLniAUS GeDimino TeChniKoS UniVeRSiTeTAS |  
ARChiTeKTūRoS FAKULTeTAS | ARChiTeKTūRoS KATeDRA

ViLniUS GeDiminAS TeChniCAL UniVeRSiTy|  
FACULTy oF ARChiTeCTURe | DePARTmenT oF ARChiTeCTURe

VADoVAS | TUToR     PRoF. R. PALeKAS

kostas bIlIūnas
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Potvyniai – vieni iš labiausiai paplitusių klimatinių pavojų. Prognozuojami klimato pokyčiai 
lems tik didėsiantį šių stichinių nelaimių skaičių ateityje. Šilutės mieste pasikartojantys potvy-
niai padaro žalos vietiniams gyventojams, apsunkina susisiekimo sąlygas, patiriami milžiniški 
finansiniai nuostoliai. Siūloma pagerinti gyvenimo sąlygas potvynių rizikos zonose, naudo-
jant statybos ant vandens metodą. Užliejamoje teritorijoje projektuojamas pirmasis Lietuvoje 
potvynių tyrimo centras. jame nagrinėjama informacija, susijusi su vandens lygio pokyčiais, 
atliekami bandymai, analizuojami mokslo pasiekimai, vykdomas visuomenės švietimas, veikia 
gelbėjimo ir medicinos centrai. Pastato forma, medžiagos, kompoziciniai sprendimai parinkti 
atsižvelgiant į šiandieninį plūduriuojančių ant vandens objektų dizainą. Specialios pontoninės 
konstrukcijos išlaiko statinį virš vandens.

Baigiamuoju darbu taip pat numatomas naujasis Šilutės uostas bei hipotetinė gyvenvietė, 
pritaikyta plūduriuoti potvynio metu ir nusileisti ant žemės, jam nuslūgus.

Floods are some of the most common climatic hazards. it’s expected that the amount of these 
natural disasters is going to increase in the future. Šilutė is constantly suffering from repeated 
flooding, that brings damage to its local residents, complicates traffic conditions and causes 
huge financial losses. it is proposed to improve living conditions in the areas with an increased 
risk of flood by applying the method of building on water. The first Flood Research Center is 
designed in a constantly flooded territory. it analyzes information, related to the changes of 
the water level, explores scientific achievements, provides public education and also contains 
an emergency center. The form, materials and structure follow the up-to-date design trends 
of floating objects. Special pontoon construction makes the building always remain above the 
water. 

The final project also provides a new port and hypothetical settlement, adapted to float du-
ring the flood period and settle down after it subsides.

PotVynių tyRiMo centRas šilutėJe
Flood ReseaRch centeR in šilutė

ViLniAUS GeDimino TeChniKoS UniVeRSiTeTAS | 
ARChiTeKTūRoS FAKULTeTAS | ARChiTeKTūRoS KATeDRA

ViLniUS GeDiminAS TeChniCAL UniVeRSiTy |
FACULTy oF ARChiTeCTURe | DePARTmenT oF ARChiTeCTURe

VADoVAS | TUToR     DoC. S. KUnCeVičiUS

eglė buIkaItė 
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Sparčiai augantys ir raidos epogėjų išgyvenantys didieji pasaulio miestai šešėlyje 
palieka mažesnius, ne tokius patrauklius miestus ir miestelius. Pastarieji, praradę investicijas ir 
gyventojus, kenčia nuo begalės iškylančių problemų. Baigiamajame magistro darbe 
nagrinėjama tokių miestų atgaivinimo tema – apžvelgiama nedidelių miestų būklė Lietuvoje ir 
pasaulyje, nagrinėjamos šiuo metu juose iškylančios problemos, bei analizuojamos jų 
atgaivinimo galimybės.

Apie miestų atgaivinimą sukauptos medžiagos pagrindu darbe pristatoma Rokiškio 
miesto pietinės dalies pertvarkos galimybių studija. Siekiant išsamiau pažvelgti ir suvokti 
nagrinėjamos teritorijos problematiką ir rasti tinkamus sprendinius, atliekami natūriniai tyri-
mai miesto, rajono, o kai kur net ir visos valstybės lygmenimis.

Rapidly expanding major cities of the world are currently at the height of their development 
and  leaving smaller less attractive cities and towns behind. Due to loss of financial inves-
tments and decrease in population the latter ones suffer from endless problems. This master’s 
thesis focuses on revival of such cities – covering current condition of small towns across 
Lithuania and worldwide, analyzing their problems and revival possibilities.
Based on accumulated data for town revival, this thesis presents a feasibility study for 
reconstructing Southern part of Rokiškis. Field research is performed region and nation-wide 
in search to better understand the issue and find proper solutions.

Rokiškio Miesto Pietinės dalies uRBanistinės stRuktūRos ModeRnizaciJa
ModeRnisation oF uRBan stRuctuRe oF southeRn PaRt oF Rokiškis town

vIktorIja šIugždInytė 
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Freda – Kauno miesto dalis kairiajame nemuno krante, į rytus nuo Aleksoto. Žemoji Freda yra 
vertinga gamtiniu, kultūriniu, rekreaciniu bei estetiniu požiūriais ir kartu patraukli ekonominiu 
investiciniu aspektu. išanalizavus teritoriją, išsivystė sklypo planavimo koncepcija. norėdami 
padidinti ryšį tarp apatinės bei viršutinės terasų sklypo ribose formuojamos žaliosios alėjos. 
Želdynai  vizualiai maskuoja chaotiškai užstatytas pramonines  teritorijas. Pastato tūris tampa 
tarsi organišku filtru, kurio pagalba natūralus miškas virstas tvarkingu miesto parku. norint 
sumažinti elevatorių vizualinį dominavimą tūris yra legvinamas, bei mažinamas taip atveriant 
vaizdą i natūralų šlaitą. Padidėja vizualinis erdvės vientisumas. masyvi vizualinė kliūtis tampa 
erdvę formuojančiu objektu. Keičiama pastato funkcija iš pramoninės į komercinę.

By decreasing the size of elevators a view into the naturally formed slope is opened  
and visual integrity of the space is increased. Trees and greenery help to soften 
the visual dominance of elevators. A massive visual obstacle becomes a space-forming  
object. The greenery performs a protective function - it visually masks the chaotically 
developed industrial territories. it is an integral transition from a wild forest into a tidy  
city park. Recreational activities in a newly formed park. Trade and commerce in 
formed green alleys (flea market, fairs). Cultural and public entertainment for the local commu-
nity (concerts, movies, sports).
 

aB „kauno gRūdų“ eleVatoRių konVeRsiJa
gRain eleVatoRs conVeRsions

mantas čekaItIs

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 | TUToR     G. ŠUKAiTyTė



2626

Žemoji Freda – neišnaudotų galimybių Kauno miesto teritorija, praradusi ryšį su miestu.  nu-
spręsta šią teritoriją paversti Kauno miesto centrinės dalies plėtros galimybių studijos objektu. 
Vienas iš perspektyvinių pastatų – Parodų ir konferencijų centras. Urbanistinė idėja - sukurta 
kompozicinė atsvara Kauno grudų elevatoriams, o pastato urbanistinis modelis uždavė lengvai 
interpretuojamą kodą tolesnei teritorijos urbanistinei sklaidai. Architektūrinė idėja – pastato 
architektūrinė išraiška atkartoja rasos lašo ant plokštumos iliuziją, savo žvilgančia forma trau-
kia akį, atspindi supančią aplinką. Teritorijos pagrindinė funkcija – sukurti ryšius tarp kairiojo ir 
dešiniojo nemuno krantų, pritraukti žmones arčiau vandens, sukurti funkcionuojančias visuo-
menines viešąsias erdves bei semantiškai įprasminti aplinką. išraiškingas pastatas dominuoja 
erdvėje, bet neužgožia jį supančios aplinkos. 

Lower Freda - untapped area of the city in Kaunas. it was decided to metamorphose the area 
and make it study object. one of the perspective buildings - exhibition and Conference Cen-
tre. Urban idea - to create a counterweight to Kaunas composite grain elevators, and make 
an urban model what creates easily interpretable urban code for further spread of the urban 
area. The architectural idea - the dew drop on the plane what makes eye-catching gloss that 
reflects the environment. Territory creates links between the left and right banks of the nemu-
nas, attracting people nearer to the water, creating a social functioning in public spaces. The 
impressive building dominates in the space, but do not overwhelm the surrounding.

PaRodų iR konFeRenciJų centRas žeMoJoJe FRedoJe
exhiBition and conFeRence centRe in loweR FReda

mantė judICkaItė
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Pasaulio ir aplinkos kaita yra neatsiejama šiandienos dalis. Vakarų europa nebeabejoja pra-
monės paveldo išsaugojimo svarba. Pripažinusi jo reikšmę kuriant europietiškąjį tapatumą, 
europos Taryba pramonės paveldą paskelbė neatsiejama bendrojo europos paveldo dalimi. 
Vis daugiau šalių, įžengiančių į poindustrinę erą, kurioje ekonomika labiau grindžiama ne pra-
mone, o paslaugų rinka, rūpinasi savo pramoninės praeities išsaugojimu. Šiluminės Katilinės 
Karaliaus mindaugo prospekte Kaune konversija į modernaus meno parką, po vienu stogu 
kviečiantį dirbti, susitikti ir bendrauti visų sričių menininkus, ir miesto gyventojus, yra moder-
nios konversijos pavyzdys. nenuginčijamai išnaudojant esamų pramonės struktūrų teigiamą 
įtaką visuomenei, prikeliant ją naujam įkvėpimui. Architektūra įkvepianti kurti – pagrindinis 
projekto uždavinys. 

The rotation of environment around is untraceable part of nowadays. Western europe have no 
doubt about preservation of  industry architecture heritage. more and more countries which 
have an economics that is more concentrated in people services, not in industry, have to think 
about industry preservation. heatwave-boiler-room transformation in-to modern art park, 
which invites all artists and population to work, meet and communicate, is the example of mo-
dern conversion. With no doubt it uses an old industry structures positive influence to city 
population, resurrecting it to new inspiration. An architecture which inspire to create is the 
prime task of the project.

šiluMinės katilinės kaRaliaus Mindaugo PR. PeRtVaRkyMas į Menų centRą
heatwaVe-BoileR-RooM tRansFoRMation to the centRe oF ModeRn aRt

darIus kamarūnas
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Aktyvaus poilsio centras Sofijoje bus vieta, kurioje susitikti ir kartu leisti laiką galės skirtin-
gų amžiaus, profesijos bei pomėgių žmonės. Įvairiausio tipo laipiojimo sienos, sporto centras, 
baseinas, šokių salės ir laisvai transformuojamos erdvės - tai tik keletas atrakcijų iš daugybės 
planuojamų šiame projekte. Konkursą organizuojanti ,,Walltopia”, vos prieš kelerius metus Bul-
garijoje susikūrusi kompanija, šiandien yra dirbtinių laipiojimo sienų gamybos lyderė pasauly-
je. ir nors sklypo aplinkinės teritorijos kontekste dominuoja pragmatiškas SSRS modernistinių 
„miegamųjų“ rajonų užstatymas, naujas objektas turi būti pajėgus ne tik „pažadinti“ kaimyninio 
kvartalo socialinį gyvenimą, bet ir tapti nauja ,,Walltopia” būstine, atpažįstama visame pasau-
lyje.

Collider Activity Center – a place that gathers all active people and offers unlimited com-
binations of sports, rest and networking. Different types of climbing walls, fitness center, 
swimming pool, dance and sports halls – those are just a few things that will be points of 
attraction. The competition was organized by a young Bulgarian company “Walltopia”, which is 
the global leader in the production of artificial climbing walls today. Although the plot context 
of the surrounding area is dominated by pragmatic USSR „bedroom“ district buildings, the new 
object must be able to “wake” the social life of a neighboring block, as well as to become the 
new headquarters of “Walltopia”.

aktyVaus Poilsio centRas soFiJoJe, BulgaRiJa
“collideR actiVity centeR”, soFia, BulgaRia

lIna baCIuškaItė

ViLniAUS DAiLėS AKADemijA |  ViLniAUS FAKULTeTAS | ARChiTeKTūRoS KATeDRA
ViLniUS ACADemy oF ARTS | FACULTy oF ViLniUS |  DePARTmenT oF ARChiTeCTURe

VADoVAS | TUToR     DR. T. GRUnSKiS



3232

Bažnyčios projektavimas - vienas didžiausių iššūkių architektui, kadangi reikia sukurti ne tik 
funkcinę, bet ir neapčiuopiamą dvasinę pastato išraišką. Trikampio formos sklype suformuotas 
savo geometrija į urbanistinį kontekstą reaguojantis landšaftinis užstatymo ir reljefo derinys 
- bažnyčios, socialinių paslaugų centro, klebonijos, laidojimo namų kompleksas. Pagrindinis 
komplekso statinys - bažnyčia - formuojama vidinėje komplekso erdvėje. Toks dirbtinis antri-
nės erdvės sukūrimas leido visiškai atsiriboti nuo urbanistinio sklypo konteksto kuriant didelio 
emocinio krūvio ir monumentalios architektūros pagrindinį tūrį. Vidinėje komplekso erdvėje, 
kuri atlieka ir aikštės funkcijas, kuriamos riboto matomumo zonos; siekiama vizualiai apriboti 
stebėtojo erdvę, tokiu būdu jo dėmesį sutelkiant į monumentalų bažnyčios tūrį. Vizualiai apri-
bota aikštės vidinė erdvė nėra uždara, ji kaip tik kuria intrigą patekti į vidų kiekvienam. 

Designing a church is one of the greatest challenges for an architect, because one needs to 
create not only a functional space, but also its intangible spiritual expression. Context-sensi-
tive combination of building complex and relief, including church, center for social services, 
rectory and funeral home, was formed in the v-shaped plot. The main building is the Church, 
which was formed in the the inner space of the complex. This kind of secondary (inner) space 
was created seeking for an isolation from the urban context of the site, which then allowed to 
generate a building that would be architectually impressing and monumental. The inner space 
of the complex functions as the square as well. By creating an area which limits observer‘s 
visual field, it was trying to focuse one‘s attention to the church only. Although the inner space 
seems to be closed and private, this kind of impression creates an itrigue attracting everyone 
to come inside.

dieVo gailestinguMo Bažnyčia šiauliuose
god oF MeRcy chuRch in šiauliai

markas grInevIčIus

ViLniAUS DAiLėS AKADemijA | ViLniAUS FAKULTeTAS | ARChiTeKTūRoS KATeDRA
ViLniUS ACADemy oF ARTS | FACULTy oF ViLniUS | DePARTmenT oF ARChiTeCTURe

 VADoVAS | TUToR     e. P. STASiULiS



3434

oraus pasitraukimo namai – sąmoningo, savanoriško pasitraukimo iš gyvenimo vieta, skir-
ta nepagydomai sergančių ir kenčiančių žmonių gyvenimui palengvinti. Tai eksperimentinis 
projektas, kurio architektūra iškeliami socialiai, politiniai ir etiniai klausimai, ieškoma atsakymų 
į juos architektūriniais sprendimais. nei vienoje šalyje nėra architektūriškai suformuotas pilna-
vertiškai  veikiantis centras, panašiam žmogaus veiksmui. Projekte, remiantis, kitų šalių struk-
tūriniais veikimo principais, parengiamas naujos funkcijos statinys. Funkciniai blokai - trys 
organiškai susiję procesai: pasiruošimas-pasitraukimas-artimųjų paguodos procesai. interjere 
ir eksterjere stengiamasi atskleisti ir formuoti asmens dvasinius išgyvenimus - padėti žmogui 
priimti tinkamą sprendimą. Tūris kuriamas siekiant perteikti transcendentiškumą, erdvinį dau-
giaperspektyvumą, dvasingumą, derantį prie kiekvieno pasitraukiančio žmogaus dienos etapo.  
modeliuojama erdvė, laiko pojūtis, forma ir šviesa.

Life ending with dignity home – is life ending place for terminally ill, who choose it deliberately 
and voluntarily for pain and suffer ending intentions. An experimental architecture project aim 
is to seek for answers in social, political and ethical questions with the help of architecture. 
There are no organizations in world which have an architecturally complete center for assisted 
suicide consulting. Based on similar structural operating examples around the world a new 
function building is created. Function is divided to three organically interconnecting blocks: 
preparation-life ending-family healing. Volume is designed to help person make the right de-
cision: it is neutral, transcendental, multi-perspectival, spiritually fit for every moment of one’s 
life. 

oRaus PasitRaukiMo naMai
liFe ending with dignity hoMe

Ieva marIja malInauskaItė
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meno ir Kultūros centras - tai daugiafunkcinis pastatų kompleksas .Po vienu stogu talpinantis  
penkis  muziejus- architektūros, dizaino, šiuolaikinio meno, dailės ir baldų galerijas ,kino salę 
bei viešojo maitinimo įstaigas, vaikų meno centrą .Tai daugiaplanė sistema su  funkciškai išgry-
ninta judėjimo  sistema, kuri  suteikia  pasirinkimo laisvę- lankytis  atskiruose meno galerijose 
ar  pasirinkti  nepertraukiamą kelionę po visą meno ir Kultūros centrą. Tarp atskirų galerijų 
blokų įrengiamos poilsio zonos, viešojo maitinimo įstaigos. Vidaus planinė grafika daugialypė, 
emociškai artima gamtos peizažo dinamikai. Keliaujant iš vienos galerijos į kitą, kinta vidinis 
erdvių išplanavimas. Visos galerijos yra skirtingų dydžių , turi savitą išplanavimą, kuris paan-
trina išorinę pastato geometriją.

Centre of Culture and Arts is a multifunctional complex of buildings, housing five museums 
under its roof – architectural, design, contemporary art, fine art and furniture galleries, cinema 
hall as well as catering institutions, and a children arts centre. it is a manifold system with a 
functionally pure movement scheme that enables the freedom of choice – it is possible to visit 
separate art galleries, or to flow along a continuous tour around the whole Centre of Culture 
and Arts. in-between the separate blocks of galleries some resting and catering zones are es-
tablished. internal layout resembles a graphic that is diverse as it is emotionally close to the 
dynamics of a natural landscape. Wandering from one gallery to another unfolds a varying 
layout of internal spaces.  All galleries are of different sizes, have their unique layouts that 
conform to the external geometry of the building.

Meno iR kultūRos centRas
centRe oF cultuRe and aRts 

edIta stankevIčIūtė-rIghetto
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Urbanistinis projekto sumanymas - atlikti kompleksinį kvartalo sutvarkymo planą, kurio svar-
biausia ašimi taptų atgaivintas Girstupio upelis, bei konvertuojami seni industriniai pastatai, 
o šių elementų sankirtoje duris atvertų naujas modernaus meno centras, formuojantis ne-
muno dešiniajai krantinei reikalingą viešąją erdvę, bei kūrybinį, informacinį, rekreacinį centrą. 
Architektūrinė idėja - nemuno krantinės silueto virpesys,   savotiškas gyvybės pulsas, niū-
rioje, žmonių apleistoje teritorijoje. Sumanymu siekiama simboliškai pabrėžti  naujai atgimusį 
(istoriškai tik pramoninių buvusį) kvartalą, kurio pagrindinis traukos centras - projektuojamas 
objektas. Tai monumentali, kabanti miesto galerija, elementas projektuojamame kultūros par-
ke, pabrėžiantis vieningą senų turių kompoziciją, naujos upės ir  parke formuojamo reljefo kin-
tamumą.

The urban design idea - to conduct a comprehensive clean-up plan for the block, which prima-
ry axis would be a revitalized Girstupis stream with converted old industrial buildings. These 
object would become a part of a new contemporary art center with the right-hand nemunas 
quay needed public space, as well as creative, informational, recreational center .The archi-
tectural idea - nemunas quay silhouette oscillation, a kind of pulse of life, in the area aban-
doned by people. idea is to symbolically emphasize the newly revived (historically industrial) 
block with the main dominant – cultural center. The part of this center is a hanging City Gallery, 
the exhibit  in the new cultural park, which emphasizes  the composition of old industrial buil-
dings, terrain variability.

šiluMinės katilinės kaRaliaus Mindaugo PRosPekte  
kaune konVeRsiJa į Menų centRą

conVeRsion oF heatwaVe BoileR RooM into  
aRt centeR in Mindaugas aV., kaunas

vIlIus lIngė
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jūros Terapijos Centras – tai zoologijos, sveikatingumo ir SPA paskirties pastatas buvusio 
žuvivaisos baseino plote (~63 a.) šalia jūrų muziejaus ir Delfinariumo Kopgalyje, Klaipėdo-
je. Pagrindinė statinio funkcija - didelio tūrio saulės energija šildomo jūros vandens baseinas 
daugiau nei dešimčiai delfinariumo delfinų. Siekta sukurti patrauklias įvairių lygių erdves, kad 
centro lankytojai iš įvairių kampų galėtų stebėti vandenyje plaukiojančius ir šokinėjančius del-
finus, reabilitacijos procedūrų erdves bei pasivaikščiojimo takus su panoramomis į Kuršių ne-
riją, Klaipėdą ir saulėlydį jūroje. 

Pastatas suskaidytas į dvi zonas: šlapią baseino ir sausą su pagrindiniu įėjimu, restoranu, 
persirengimo patalpomis, laboratorijomis. Taip pat atsižvelgta į  A++ kategorijos pastato reika-
lavimus, pusė pagrindinio fasado dengta fotovoltaniniais stiklais, pagrindžiant didelio pastato 
ir baseino eksploataciją.

Sea Therapy Center is a zoo, wellness and SPA building next to the dolphinarium and sea mu-
seum in Kopgalis, Klaipeda. The main function is a large sea water pool for the dolphins. The 
aim was to create attractive various levels with rehabilitation spaces and survey paths for the 
views at the dolphins diving and jumping above the water and the panoramas of Kursiu nerija, 
Klaipeda, prospect to the sea. 

The building is divided in two zones: the wet pool part and the dry one with the restaurant, 
changing-rooms, laboratories.  Also an important regard was paid to A++ building require-
ments, a half of the south-east facade was made of a photovoltaic system.

JūRos teRaPiJos centRas koPgalyJe klaiPėdoJe
sea theRaPy centeR in klaiPėda

krIstIna šImkūnaItė
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Projektuojamas multifunkcinis pastatas ekstremaliam sportui – alpinizmui. Pasirenkamas mi-
nimalus, griežtas kubo formos tūris, kurio viduje kuriama plastiška erdvė laipiojimui. Antraei-
lės funkcijos – restoranas, kavinė, baras, laipiotojų klubas, poilsio zonos, vaikų pramogų zonos 
ir kt. išdėstomi aplink pagrindinę erdvę. 

Pastatas atitraukiamas nuo gatvės, taip suformuojama vieša erdvė – aikštė. Likusioje teri-
torijoje numatomas baseinas su terasa bei scena ant vandens. nežymiu reljefo peraukštėjimu 
suformuojamas amfiteatras šalia baseino. Sklype taip pat numatomas laipiojimas virvėmis bei 
laipiojimo skulptūrų parkas susijungsiantis su būsimo miesto parko teritorija.

Designed multi-functional building for extreme sports – rock climbing. Selected minimal 
outdoor shape, cube. main interior space designed as organic void for climbing. Secondary 
functions - restaurant, cafe, bar, club for climbers, recreation areas, children‘s entertainment 
area etc. arranged around the main climbing area. 

Building is placed away from the street in order to create a public space in front of the 
building. The rest of the area assigned for pool with terrace and a scene on the water. A slight 
relief elevation helps to form amphitheatre near the pool. The plot also provides a park for 
climbing sculptures and rope climbing which should merge into prospective city green areas.

ekstReMalaus sPoRto centRas soFiJoJe, BulgaRiJoJe
collideR actiVity centeR in soFia, BulgaRia

justas jankauskas
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Baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjama Vilniaus miesto teritorija, esanti Senamiesčio ir 
naujamiesčio teritorijų sandūroje (tarp j. Basanavičiaus, Pylimo, naugarduko ir mindaugo ga-
tvių). Darbo tikslas – įvertinus susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, parengti teritorijos rekons-
trukcijos koncepciją ir jos dalies detalųjį planą.

Darbe atliktos teritorijos istorinė ir urbanistinė analizės. Atsižvelgiant į teritoriją supan-
čią aplinką, apželdintų erdvių struktūrą, vizualinius ryšius su Senamiesčio panoramomis bei 
atlikus analogų studiją pagal pasirinktą koncepcinį modelį, sprendžiamos esminės kvartalo 
struktūros pertvarkymo problemos, pėsčiųjų srautų nukreipimas, visuomeninių urbanistinių 
bendro naudojimo erdvių ir jas supančio užstatymo formavimas. 

Detalizavimo lygmenyje sprendžiami kvartalo viešos urbanistinės erdvės (aikštės) tūrinės 
erdvinės kompozicijos uždaviniai, taip pat detalizuojama statinių paskirtis bei architektūrinė 
raiška. Sprendiniai reglamentuojami detaliuoju planu.

The thesis examines the Vilnius area in in the old Town and the new Town area boundary 
(between j. Basanavicius, Pylimo, naugardukas and mindaugas street). The aim of this work is 
to give the site a new quality based on evaluation of the current urban structure, a concept of 
territory reconstruction followed by the detailed plan.

The key block on restructuring issues, pedestrian routing, the common use of public spaces 
and their surrounding built-up formation is based on the territory‘s history and urban studies, 
the view of the area surrounding, park structure, visual contact with the old Town and analo-
gue study of the chosen conceptual model.

teRitoRiJos VilniuJe taRP J. BasanaVičiaus, PyliMo,  
naugaRduko iR Mindaugo gatVių detalusis Planas

aRchitectuRal-uRBan concePt oF the teRRitoRy situated Between 
J. BasanaViciaus, PyliMo, naugaRduko and Mindaugo st. in Vilnius
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