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Šio žurnalo tema – darni plėtra. Tai žiniasklaidos mitas ar realybė? Tai tik teo-
rija ar ir praktika? Vis dažniau mūsų visuomenėje sklandantis darnios plėtros 
terminas turi begalę aiškinimų ir koncepcijų. 

Apie šią sąvoką ir Lietuvoje vykstančius darnios plėtros procesus žurnale 
mintimis dalijasi Lietuvos verslo praktikai – Lietuvos pramonininkų konfede-
racijos prezidentas Robertas Dargis, UAB „Traidenis“ vadovas Sigitas Leonavi-
čius bei „Sweco Lietuva“ prezidentas Artūras Abromavičius. Kaip prisipažįsta 
dauguma iš jų, pradėję verslą, jie šio termino nebuvo net girdėję. Žurnale iš 
verslininkų pasakojimų išgirstame autentišką dvidešimt penkerių Nepriklau-
somybės metų Lietuvos klupimo ir stojimosi istoriją. Pasak jų, mes jau nuėjo-
me didelį kelią link tos darnos ir dar daug teks nueiti. 

Bekalbinant įvairių sričių specialistus, išryškėja bene dvi svarbiausios lie-
tuviškos darnios plėtros tendencijos – kokybė ir identiteto išlaikymas. 

„Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, mus staigiai pasiekė išorinis „buržu-
azijos blizgesys“, – taip žurnale sako paveldo specialistė prof. Jūratė Jurevi-
čienė. Dabar, po gerų kelių dešimtmečių, paveldo specialistė džiaugiasi, kai 
Vilniaus senamiesčio butų savininkai meta plastikinius langus ir vietoj jų vėl 
įsistato medinius.

VGTU urbanistai, doc. dr. Dalia Dijokienė ir prof. dr. Algis Vyšniūnas, ver-
tindami Lietuvos miestų plėtrą, sako, kad chaotišką miestų plėtimąsi taip pat 
sustabdytų kokybės siekimas – kokybiškas urbanistinių erdvių formavimas, 
deramai saugojami ir plėtojami istoriniai kompleksai, pagarba istoriškai susi-
klosčiusiam miesto vizualiniam identitetui.

Apie darnią plėtrą ir Lietuvą pasiekusią globalizacijos bangą žurnale kal-
ba Ohajo universiteto profesorius Algis Mickūnas. „Mes „macdonalizavomės“. 
Bet tai nėra nieko originalaus. Visame pasaulyje parduodamos tos pačios bul-
vės, ta pati mėsa... Štai senamiestyje mano pamėgtoji „Pilies menė“ buvo 
tapusi raštine. Bet staiga grįžtu į Vilnių, o vietoje jos – picerija. Argi yra darnu, 
jei turime tiek daug picerijų?“ – šaržuoja pasaulinio garso lietuvių filosofas, 
kurio paties gyvenimo kelias vertas Remarko ar Hemingvėjaus romanų.

Tikimės, kad ir šį kartą atrasite įdomių, įkvepiančių mūsų pakalbintų as-
menybių minčių...

Pagarbiai Jūsų –
Edita Jučiūtė

REDAKTORIAUS ŽODIS
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DARNI PLĖTRA – 
ŽINIASKLAIDOS 
MITAS 
AR LIETUVOS 
REALYBĖ?
Vis dažniau mūsų visuomenėje sklando darnios plėtros terminas. 
Kokia jo tikroji reikšmė? Tai dar viena madinga etiketė ar Lietuvos 
realybė? Tikslus darnios plėtros apibrėžimas kėlė ir vis dar tebekelia 
daug diskusijų. Literatūros šaltiniai nurodo begales darnios plėtros 
apibrėžimų ir galimų koncepcijų. 

O problemos slypi ne tik darnios plėtros pavadinimo prigimtyje, bet 
ir vykstančiuose jos procesuose. 

Apie šią sąvoką ir Lietuvoje vykstančius darnios plėtros procesus 
mintimis dalijasi Lietuvos verslo praktikai.

Kalbėjosi: Edita Jučiūtė
Nuotraukos: Simo Bernoto
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MUMS REIKĖS NUEITI DIDŽIULĮ SAVO PASĄMONĖS REKONS-
TRUKCIJOS KELIĄ
Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
prezidentas, VGTU absolventas, statybų bendrovės „Eika“ 
įkūrėjas ir savininkas. 1992 m. įkurta „Eika“ šiandien yra 
viena iš didžiausių nekilnojamojo turto plėtros ir statybos 
įmonių grupių Lietuvoje.  

Darnią plėtrą apibrėžia visiems jau gerai žinomi aspek-
tai – ekonominis, socialinis, aplinkosauginis. Tik visi tuos 
aspektus skirtingai supranta, vieni vieną aspektą daugiau 
pabrėžia, o kiti – sumenkina. Darnios plėtros terminas nėra 
senas, prieš dvidešimt metų tokio žodžių sąskambio net 
nebuvo, todėl darnios plėtros sąvoka, mano nuomone, dar 
yra kuriama. 

Visada daug domėjausi pasauline miestų statybų prak-
tika ir teorija, lankiausi ir lankausi begalėje konferencijų, 
analizuoju, nuo ko priklauso miestų plėtra, kaip ją veikia 
demografiniai pokyčiai, kaip kinta žmonių poreikiai. Miesto 
plėtra – nesustojantis procesas. Jei nežinai, kas vyksta, jei 
nuolat nestovi ant tos vystymosi „briaunos“, tuoj pat iškrenti 
iš konteksto.

Kalbėdami apie darnią plėtrą, daugiausiai akcentuojame 
darnios gyvensenos plėtros aspektą. Kokį mes jį įsivaizduoja-
me, kad jis būtų ekonomiškai pagrįstas, kad mažiau išleistu-
mėme lėšų ir laiko transportui, o galėtumėme daugiau laiko 
skirti sau? Darni plėtra reiškia išvystytą infrastruktūrą – pato-
gus viešasis susisiekimas, šalia esančios mokyklos, darželiai, 
parduotuvės, kita reikalinga infrastruktūra tam, kad gyvento-
jai taupytų savo laiką ir pinigus. 

Be jokios abejonės, turime nekilnojamojo turto pavyzdžių, 
kurie pastatyti toli nuo bet kokių urbanistinių privalumų, ta-
čiau jų perspektyva lieka neaiški, nes miestas neprivalo in-
vestuoti į jų visavertį prijungimą prie bendros infrastruktūros. 

Prieš penkerius metus dalyvavau vienoje konferencijoje 
Kopenhagoje. Su jos dalyviais vis bandėme apibrėžti, kas yra 
darni miestų plėtra. Pradėjome aiškintis, kas gi miestą kuria? 
O jį kuria patys miesto gyventojai. Ir čia turiu pasakyti, kad 
Lietuvos visuomenė dar nėra pribrendusi prie miesto kultū-
ros, prie suvokimo, kaip reikėtų jame gyventi. Lietuvis mies-
te – tai dar naujadaras, kuriam nėra net šimto metų. Istorija 
rodo, kad lietuviai miestuose daugumą sudarė tik praėjusia-
me šimtmetyje. Iki tol mes buvome ūkininkų tauta ir neturime 
tiek patirties gyventi glaudžioje bendruomenėje, kartu spręsti 
bendrus miesto gyvenimo klausimus, kiek turi Vakarų šalys. 
Todėl lietuviams miestas dar labiau svetimkūnis nei įprastas 
reiškinys. 

Juk mieste turi susitaikyti, kad gyvensi ne vienas. Visada 
bus kaimynai, bendra gatvė, bendra kiemo erdvė, aikštė, bend- 
ri kultūros ir kiti infrastruktūros objektai. Miestą konstruoja 

patys miestelėnai. Mūsų žmonių pasąmonėje dar yra daug 
valstietiško gyvenimo būdo ir iš to gimsta daugelis mūsų 
prieštaravimų. Taigi, kalbant apie tai, koks miestas turi būti, 
tai pirmiausiai mes turime išgyventi visą evoliuciją, kad mūsų 
žmogus išaugtų iki miestelėno gyventojo.

Kas konstruoja miesto viziją? Ją kuria labai daug žmonių: 
savivaldybė, daranti bendruosius planus, ji dėsto mintis, koks 
turi būti miestas, teoretikai – urbanistai, nagrinėjantys patį 
miesto audinį, architektai, kurie eina nuo bendro miesto ma-
tymo iki detalių. Taip pat šiame kūrime dalyvauja verslininkai, 
pramonininkai, įvairios bendruomenės. Kol kas, deja, tik gali-
me pasvajoti apie dideles, stiprias, savarankiškas ir turinčias 
platų matymą bendruomenes. Reikia, kad bendruomenės da-
lyvautų aktyviame miestų kūrimo procese, kad išsakytų tvirtą 
nuomonę, kokios turi būti viešosios erdvės, kokios paslaugos 
reikalingos viename ar kitame miesto segmente. Gal vienai 
bendruomenei reikia daugiau kultūros, kitai – aktyvaus spor-
to. Miestų kūrimo procese dalyvauja ir miestų akademinės 
bendruomenės nariai bei studentai. Universitetų ateityje lau-
kianti didžiulė konkurencija ir nauja užsienio studentų banga 
taip pat lems miestų plėtrą. Kaip užsienio studentai integruo-
sis į Lietuvos miestus? O gal atsiras atskiros Lietuvoje gyve-
nančių užsieniečių salos, kaip Europos didmiesčiuose?

Šiandien Lietuvoje dar pernelyg dažnai miesto kūrimas 
paliktas savieigai ar tik miesto administracijos matymui. 

„... net energeti-
kos srityje mes sie-
kiame turėti viską 
savo... mes norime 
turėti savo termina-
lus, savo atomines 
elektrines. Jaustu-
mėmės itin gerai, 
jei dar turėtumėme 
savo naftos gręži-
nių...“ 
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Mano nuomone, vystantis valstybei, stiprėjant piliečiams ir 
bendruomenėms, kokybinį miestų gyvenimą reikėtų matyti 
daug plačiau.

Vystant miesto darnios plėtros projektus labai svarbu, kad 
juose dalyvautų ekonomistai. Ekonomistai visada užpila „šal-
to vandens“, kad galėtumėme realiai suvokti savo galimybes. 
Reikia suprasti, kad mūsų resursai yra riboti, jų panaudoji-
mas turi būti pats efektyviausias ir paremtas skaičiavimu. Pa-
vyzdžiui, jei mieste nyksta kuris nors rajonas, galbūt neverta 
investuoti į jo infrastruktūrą dėl to, kad nebus daug vartotojų 
ir tai nebus ekonomiškai naudinga. Inžinerinė infrastruktūra 
kainuoja milžiniškus pinigus. Todėl, mano nuomone, būtent 
ekonomistai logine skaičių kalba gali įvardyti pačias efekty-
viausias investicijas.

Miestų planavimas po Nepriklausomybės atgavimo pa-
sikeitė iš esmės. Sovietiniais laikais planavimas nebuvo są-
lygotas privačios nuosavybės. Žemės nestigo, todėl miestus 
užtekdavo suplanuoti ir pastatyti. Vieno žmogaus sprendimu 

buvo tiesiamos gatvės, statomi darželiai, mokyklos, dabar šie 
procesai daug sudėtingesni ir brangesni. 

Štai pavyzdys, su kuriuo Lietuvoje susiduriame labai daž-
nai. Yra suplanuota tam tikra miesto dalis, verslininkai 15 ha 
plote nori vystyti visą kvartalą. Natūralu, kad tokioje erdvė-
je atsiranda poreikiai prekybai, laisvalaikio objektams, dar-
želiams, mokykloms. Pagal miesto planą vienuose sklypuo-
se suplanuota namų statyba, todėl jų savininkai sėkmingai 
pardavinėja sklypus. O ant kito sklypo suplanuotas darželis, 
deja, šio sklypo savininkui Dievas nebuvo maloningas, nes 
miestas neturi pinigų išpirkti jo sklypui... 

Tuomet privatus subjektas pradeda stabdyti viso kvartalo 
augimą, o miestas be socialinės infrastruktūros augti negali. 
Kaip tuomet elgtis? Tam reikia parengtos įstatyminės bazės. 
Reikia, kad ir planuotojai galėtų numatyti tokius dalykus. Tam 
turi būti ir ekonominiai aspektai, kad miestas galėtų išpirkti 
tokius žemės sklypus. Kaip tai pasiekti pačiais racionaliau-
siais resursais? Tai vienas svarbiausių miestų ateities ir gy-

vasties klausimų. O tam reikia studijų, teorijos, praktikos, 
peržiūrėtų įstatymų ir pagaliau perduoti visą tai ateinančioms 
kartoms.

Džiaugiuosi, kad Lietuvoje šioje srityje jau yra padaryta 
nemažai žingsnių, nors praktiniai darbai kartais prasilenkia 
su teorija. Ir, mano nuomone, kartais reikėtų nepabijoti ir ge-
rąją praktiką perkelti į teoriją. Universitetai, ruošdami urba-
nistus, turėtų reflektuoti šias žinias, nes juk nuo to labai daug 
priklausys Lietuvos miestų ateitis.

Daug urbanistų pasakytų, kad miestų ateitis daugiau 
priklauso nuo verslo interesų. Netiesa. Reikia suprasti, kad 
galios principas demokratinėje visuomenėje nebegalioja. 
Buvusiais laikais viską nulemdavo miesto vyr. architektas ar 
partijos sekretorius. Dabar tai pasikeitė. 

Pavyzdžiui, kad ir toks pavyzdys. Mes per Nekilnojamojo 
turto plėtros asociaciją bendradarbiaujame su Kultūros verty-
bių apsaugos departamentu.

Atrodytų, čia visada yra užprogramuotas amžinas konf-
liktas – mes „norime“ daugiau, departamento darbuotojai 
„nori“ mažiau ir kad viskas būtų kaip XVI amžiuje... Tada 
verslininkams neverta investuoti pinigų, stringa ekonomika... 
Reikėjo laiko, kad mes galėtumėme susikalbėti, girdėti vieni 
kitus, atrasti bendrą jungiamąjį dėmenį, kuris leistų judėti į 
priekį. 

O juk prieš dešimt metų visi buvome savo „bokštuose“, 
deklaravome savo norus – verslininkai norėjo statyti, o pa-
veldo specialistai norėjo, kad niekas nevyktų. Taip procesas 
stovi. Baisiausia, kai žmonės skiria tik dvi spalvas – baltą ir 
juodą. Apskritai kitų spalvų ir atspalvių nematymas yra di-
džiulė problema...

Bendraudamas su studentais ir išgirdęs iš jų klausimą, 
kas gyvenime yra svarbiausia, visada jiems atsakau, kad mes 
kiekvienas turime kažką sukurti kitam, kas yra gera, naudin-
ga, kas skatina judėti į priekį. Patariu niekada nesivaikyti pi-
nigų. Jeigu dirbama tik dėl pinigų, nieko gero ir nesukuriama. 
Nes pinigai apriboja kūrybines laisves. Kai kuriuos gerus da-
lykus tu turi kurti žmonėms, o pinigai ateis vėliau...

Kai prieš 20 metų pradėjau kurti savo verslą, apie jokias 
darnias plėtras, miestų augimą ir kvartalus tikrai negalvojau. 
Galvojau, kaip išgyventi, nes buvo sugriuvusi senoji sistema, 
o naujos nebuvo. Galėjau pasiūlyti statybines paslaugas, ži-
nojau, kas tai yra ir kaip tai padaryti kokybiškai. 

Man buvo svarbu dirbti kokybiškai, nes įsivaizdavau, kad 
tik taip galiu turėti ateitį. Vėliau procesas evoliucionavo labai 
lengvai – siūlėme paslaugas, uždirbome pinigų, statėme na-
mus pagal užsakymus. 

Dar vėliau kilo mintis, kad galime kurti objektus galuti-
niams užsakovams, kuriems reikia biurų, namų, parduotuvių. 
Taip gimė idėja įsigyti sklypą ir pastatyti produktą, kuris, mūsų 

„... kai prieš 20 
metų pradėjau kurti 
savo verslą, apie jo-
kias darnias plėtras 
negalvojau...“
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nuomone, reikalingas vartotojui. Taip statėme nuo namo iki 
kelių namų grupės, nuo kelių namų grupės iki kvartalų... 

Labai gerai atsimenu pirmąjį savo statybų objektą. Nusi-
pirkome nedidelį keliolikos arų sklypuką ir pastatėme šešis 
kotedžus. Tai buvo pats pirmasis bandymas. O dar 1996-ųjų 
kontekstas: banko kreditai siekė 40–50 procentų, klestėjo 
metalų prekyba, bankininkai į statybos verslininkus nežiūrėjo 
kaip į rimtą potencialą. Labai gerai atsimenu, kai pirmą kartą 
nuėjau į banką imti kredito. Metinės palūkanos buvo 14 pro-
centų, ir, tiesą sakant, buvo labai nejauku. O kas, jei mano 
pastatytų objektų niekas nepirks? Tada tik bankrotas... Pra-
randi savo lėšas ir dar lieki skolingas bankams. Džiaugiuosi, 
kad tada taip neįvyko. Taip atsirado drąsos judėti toliau.

Pirmieji užsakovai, kuriems tada statėme namus, labai 
norėjo erdvės. Tai galima pavadinti suspaustos spyruoklės 
sindromu. Nuo sovietmečio laikų mažose erdvėse gyvenusių 
žmonių norai liko pasąmonėje. Atgavus Nepriklausomybę, tie 
užspaustų norų gaivalai veržėsi per kraštus. Atsimenu pir-
muosius 1993–1994 metų namus, kai dar patys tik teikėme 
paslaugas... 400, 800 kvadratinių metrų namai! Atsimenu 80 
kvadratinių metrų vestibiulius, kurie neturėjo jokios aiškios 
funkcijos. 

Žinoma, ilgainiui keitėsi ir žmonių gyvenimo būdas. Soviet- 
mečiu mes buvome labai apriboti, išvažiuoti niekur negali, di-
džiausias pomėgis – kolektyvinis sodas. Namai pradėjo ma-

žėti tada, kai žmonės pradėjo keliauti, atsirado antri namai. 
Žmonės pradėjo gyventi iš esmės kitaip, tai pakeitė jų supra-
timą. Ir apskritai per gyvenimą žmogaus poreikiai kinta: kai 
auga keli vaikai, erdvės reikia daugiau, kai vaikai išeina, jos 
jau reikia daug mažiau.

Lietuvių mentalitetas keičiasi. Man smagiausia, kad kei-
čiasi jauni žmonės. Pavyzdžiui, 2005-aisiais dažna pas mus 
besikreipianti jauna šeima norėdavo pirkti kuo didesnį butą, 
tam aukodavo visas savo ir savo tėvų santaupas. Taip galvo-
jama ne apie gyvenimo kokybę, o apie kvadratinius metrus. 
Atėjęs jaunas žmogus vis tikėdavosi: „Aš čia dar pasiskolinau 
pinigų, ar man užteks 100 kvadratinių metrų butui?“ Nors 
aiškiai jam užtektų ir 60 kvadratinių metrų... Tikrai turiu ne 
vieną pavyzdį, kai toks jaunas žmogus, įsigijęs itin didelį butą, 
nebesugeba sutvarkyti interjero, šviestuvų, baldų, ilgus me-
tus miega ant čiužinio ir moka bankams paskolas.

Šių dienų jaunimas yra jau daug racionalesnis. Jis jau 
pradeda visai kitaip matyti miesto gyvenimą. Socialiniai ryšiai 
dabar perkeliami į viešąsias erdves. Viešosiose erdvėse da-
bartiniai jauni žmonės pietauja, sportuoja, bendrauja. Namai 
tampa privačia erdve, į kurią grįžtama pamiegoti. Apskritai, aš 
įsivaizduoju, praėjus kokiems 25-eriems metams, jei niekas 
netrukdys, mes priaugsime prie vakarietiško gyvenimo sti-
liaus ir būdo. Kodėl lietuviams reikia žemės? Tai mūsų kolek-
tyvinė valstietiška pasąmonė. Tai sąlygoja mūsų visų spren-

Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, VGTU absolventas, statybų bendrovės „Eika“ įkūrėjas ir savininkas
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dimus. Net jei jūs gimėte mieste ir dėl to atrodo, kad jumyse 
kaimo nėra, yra seneliai, proseneliai, kurie gyveno kaime. Ir 
tai veikia pasąmonę. 

Štai ateina žmonės pirkti butų ir aš jų klausiu: „Jei pini-
gai neturėtų reikšmės, kur ir kaip norėtumėte gyventi?“ Ir visi 
žmonės tada pasakoja vienodą istoriją: nori, kad būtų namas, 
kad šalia būtų ežeras, upė, pieva... Ir kad aplink nebūtų kai-
mynų. Nes visgi lietuviai su kaimynais susitarti negali. Bet 
čia pat jie brėžia ir priešingą liniją: kad vaikų darželis būtų 
už penkių minučių kelio, parduotuvė – už dešimties minučių, 
kad troleibusas atvažiuotų prie pat kiemo, kad kelias būtų 
išasfaltuotas iki pat namo... Taigi mūsų galvose dar knibžda 
nesuderinami dalykai...

Valstybės augimą sąlygoja būtent mūsų kolektyvinė vals-
tiečio pasąmonė. Plačiąja prasme ir mūsų politika: mes taip 
nepasitikime kaimynais, visko norime savo, pavyzdžiui, net 
energetikos srityje mes siekiame turėti viską savo... 

O juk energetika be integracijos yra neįmanoma. O mes 
norime turėti savo terminalus, savo atomines elektrines. Jaus-
tumėmės itin gerai, jei dar turėtumėme savo naftos gręžinių... 
Va tada lietuvis jaučiasi gerai, tikrai nepriklausomas. 

Beje, apie šį dalyką 1990 metais, atgavus Nepriklausomy-
bę, mes tikrai negalvojome. Mitinguose tryško euforija, kad 
po kelerių metų gyvensime kaip Norvegijoje, Švedijoje, Suo-
mijoje... 

Bet niekas net neįsivaizdavo, kad reikės nueiti didžiulį 
savo pasąmonės rekonstrukcijos kelią. Tik po kiek laiko pra-
dėjo lįsti šie dalykai. 

Štai, pavyzdžiui, Vakarų Europos esminis žemės ūkio eko-
nominis modelis yra kooperacija. Ar mes šiandien turime daug 
tokių kooperatyvų Lietuvoje? Jų yra vienetai. Tarkim 10 Lietu-
vos ūkininkų turi po 200 hektarų žemės. Tai yra 2 000 ha. 
Bet kiekvienas ūkininkas turi savo kombainus, mechanines 
dirbtuves, savo daržines... 

Taigi 10 ūkininkų turi 10 traktorių, 20 sunkvežimių. Toks 
technikos kiekis galėtų apdirbti penkis kartus didesnį plotą. 
Kainos tada kristų, o konkurencingumas kiltų. Pabandžiau 
pasakyti tai vienam stambiam ūkininkui, bet jis tik išreiškė 
kategorišką nepasitikėjimą savo kaimynais... Tas tarpusavio 
nepasitikėjimas yra ir tarp miesto kūrėjų, statytojų, planuoto-
jų, statybininkų ir architektų.

Man didelį nerimą kelia viena didžiausių mūsų bėdų – de-
mografija. Ką tik skaičiau Europos Sąjungos 2015 m. senė-
jimo raportą, kad Lietuva 2040 metais turės tik 2 milijonus 
gyventojų. Bus daug daugiau pensininkų nei dabar, beveik 
perpus sumažės vaikų. Kas tada bus darbinga jėga, kuri mo-
kės mokesčius? Kaip mes ekonomiką kursime be žmonių? 
Mano nuomone, valstybė šiuo metu dėl to nedaro jokių po-
slinkių. 

VANDENVALOS SRITYJE LIETUVOJE PADARYTAS MILŽINIŠ-
KAS PROVERŽIS
Sigitas Leonavičius, VGTU absolventas ir Tarybos pirminin-
kas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų preziden-
tas, didžiausios Lietuvoje vandenvalos įmonės UAB „Trai-
denis“ generalinis direktorius. Įmonė „Traidenis“ pirmoji 
Pabaltijo šalyse talpų korpusus aplinkosauginiams įrengi-
niams – nuo buitinių, paviršinių nuotekų valymo įrenginių 
iki naftos gaudyklių – pradėjo gaminti vyniojimo technolo-
gija. Įmonės atstovybės veikia ne tik Lietuvoje, bet ir Rusi-
joje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Moldovo-
je, Kuveite.

Kas yra darni plėtra? Tai – idealus gyvenimas. Tik ar jis 
yra, ar tai tik siekiamybė? Ar įmanoma, kad ir vilkas būtų so-
tus, ir avis liktų sveika? 

Aplinkosaugos, vandenvalos srityje, palyginti su kaimy-
ninėmis šalimis, yra įvykę didžiuliai pokyčiai. Mes, lietuviai, 
dažnai mėgstame savikritiką. Tačiau visgi turime sričių, ku-
riose tikrai galime pasigirti. Vandenvalos srityje – naudojamų 
technologijų, piliečių mentaliteto, sukurtos infrastruktūros – 
prilygstame išsivysčiusioms Europos Sąjungos šalims. Aplin-
kosaugos srityje Lietuva tikrai lyderiauja, lenktyniaujame su 
tokiomis šalimis kaip Čekija, Slovakija, Danija. Pavyzdžiui, 
vengrai tik dabar prie garsiojo Balatono ežero sumontavo 
pirmuosius dešimt nuotekų valymo įrenginių. O Lietuvoje 
šių įrenginių veikia tūkstančiais. Mūsų atotrūkis vandenva-
los srityje net nuo kaimynų latvių yra didžiulis. Mes turime 
artezinius vandenis, o ne paviršinius. Vanduo turi vienintelę 

priemaišą – geležį, bet mes jį galime drąsiai gerti iš čiaupo, o, 
pavyzdžiui, kinų ar indų to daryti niekas nepriverstų.

Darnią plėtrą vandenvalos srityje neabejotinai lemia vals-
tybės sukurta įstatyminė bazė ir žmonių mentalitetas, netgi 
pasąmonė. Jei pakalbintumėme lietuvius, dabar bestatan-

„... kai matau be-
sikeičiantį žmonių 
mentalitetą, supran-
tu, kad Lietuvoje yra 
įvykęs didžiulis pro-
veržis, vyksta tikra 
darni plėtra...“
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čius namus, tikrai dauguma jų pasakytų, kad kasti duobę ir 
į ją nutiesti buitinių nuotekų vamzdį yra tabu. Į mūsų įmonę 
dažniausiai kreipiasi žmonės, kurie jau turi savyje gamtos, 
vandens saugojimo „kodą“. Matyt, mūsų sąmonę net tiesio-
gine šio žodžio prasme veikia lietuviška patarlė: „Nespjauk į 
šulinį, nes teks iš jo gerti.“ Seku šią tendenciją, stebėdamas 
į įmonę besikreipiančių klientų mentalitetą. Besistatydami 
individualius namus, žmonės dažnai pirmiausia sprendžia 
nuotekų, o tik paskui šildymo klausimą. Nors, atrodytų, kad 
turėtų būti atvirkščiai. Ir toks lietuvių mąstymas tikrai žavi. 
Net didžiausioje kaimo glūdumoje gyvenančio lietuvio sąmo-
nėje glūdi suvokimas, kad su vandeniu reikia elgtis pagarbiai, 
atsakingai. 

Prieš dvidešimt penkerius metus atrodėme panašiai kaip 
ir kitos posovietinės šalys. Tik pradėję verslą kūrėme planus, 
kaip pasiekti, kad eiliniai žmonės galėtų įsigyti kokybiškus 
vandenvalos įrenginius.  

Per dvidešimt penkerius veiklos metų mes formavome 
žmonių kultūrą ir mąstymą. Kai pradėjome verslą, mūsų klien- 
tai buvo tik itin išsilavinę žmonės, kurie tokią įrangą buvo 
matę užsienyje. Nes, matyt, tokia buvo šių žmonių pasąmo-
nė – ieškoti kokybės, teisingesnio, visaverčio gyvenimo. Vė-

liau labai daug veikė ir komforto jausmas – klientai, pasistatę 
kokybišką vandenvalos įrenginį, išvengdavo daugybės buiti-
nių nemalonumų. Antrasis faktorius buvo tas, kad žmonės 
nebeteršdavo gruntinių vandenų. Per visus tuos metus siste-
mingai išnaudojome viešuosius ryšius. Kone kas savaitę da-
lyvaudavome televizijos laidoje „Statau namą“. Darydavome 
ne pigias tiesiogines reklamines akcijas, bet spręsdavome 
žmonėms aktualius vandenvalos klausimus. Per šį sistemin-
gą, švietėjišką darbą formavosi naujos lietuvių kartos. Taip 
pamažu „Traidenio“ įrenginiai tapo visiems žinomi.

Kodėl ėmiausi verslo, susijusio su inžinerinėmis techno-
logijomis, vandenvala? Nuo vaikystės buvau auklėjamas in-
žinerine dvasia, įstojau į tuometį Vilniaus inžinerinį statybos 
institutą, baigęs jį, grįžau į Alytų. Tuomet, porą metų prieš pa-
skelbiant Lietuvos Nepriklausomybę, jau buvo atsiritusi „pirk 
ir parduok“ banga. Tuo susigundžiau ir aš. Su partneriais 
buvome sukūrę savotišką „Senukų“ prototipą – prekiavome 
statybinėmis medžiagomis. Verslo schema buvo paprasta – 
už milijoną nupirkai, už milijoną šimtą pardavei. Visgi jaus-
davau didelį dvasinį diskomfortą. Tuo tarpu visai atsitiktinai 
susipažinau su vienu lietuvių išeiviu, milijonieriumi. Jis į vieną 
aviacijos bazę buvo atvažiavęs pirkti sklandytuvų. Kaip jau 

Sigitas Leonavičius, VGTU absolventas ir Tarybos pirmininkas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, didžiausios Lietu-

voje vandenvalos įmonės UAB „Traidenis“ generalinis direktorius
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dabar suprantu, jam pagailo mūsų: savamoksliai, tik pradėję 
verslą. Vietoje to, kad užtruktų penkiolika minučių, šis žmo-
gus kalbėjosi porą gerų valandų ir man, tarsi vaikui, aiškino 
apie finansų valdymą, produktų žaliavas ir įvedimą į užsienio 
rinkas. 

Šis susitikimas įkvėpė mane imtis veiksmų. Nepaisant to, 
kad tuo metu statybinių prekių verslas pasiekė pardavimų 
piką, kūriau planą, kaip įkurti gamybos įmonę. Per pusę metų 
tai ir padariau. Mano buvę kolegos, partneriai nesuprato, ko-
dėl, esant finansiniam pakilimui, ryžausi kurti gamybos įmo-
nę. To meto kontekste tai buvo visiškai nepopuliaru. Matyt, 
mane vedė dar ir kažkoks vidinis balsas. Tikrai džiaugiuosi, 
kad tam ryžausi ir tai davė dividendų. 

Puikiai atsimenu savo pirmuosius klientus, kuriems mon-
tavome nuotekų įrenginius. Pirmasis klientas buvo Klaipėdo-
je, antrasis – Vilniuje, tada dar tik besistatančiuose Kairė-
nuose. Tuomet individualių namų buitinių nuotekų įrenginiai 
buvo populiariausia mūsų produkcija. Šiuo metu tokie įren-
giniai sudaro tik penktadalį mūsų gaminamos produkcijos. 

Ar buvau priėjęs akligatvį, belaukdamas, kol sukurta tech-
nologija pasiteisins? O kas, jei inovacija nesulauks vartotojų 
atgarsio? Jeigu verslo tikslas yra idėjų įgyvendinimas, pinigų 
praradimas tam tikru momentu nėra toks skausmingas. Jei-
gu verslo tikslas yra tik pinigai, tai tų pinigų niekada neišleisi 
mokslui ir pažinimui. 

Nuo 1988 metų dalyvavau verslo procese, iki 1993 metų 
Lietuvoje tvyrojo vadinamasis laukinis kapitalizmas. Nuo 
1994-ųjų, mano nuomone, Lietuvoje prasidėjo brandusis 
verslas. Kadangi buvau vienintelis įmonės akcininkas ir sa-
vininkas, galėjau neblaškomas laikytis savo paties prioritetų. 
Man buvo svarbu ne tik pelnas. Girdžiu, kaip šiandien jaunus 
žmones moko, kad verslas yra pelno siekimas ir nieko dau-
giau. Mano įsitikinimu, yra kitaip. Kai žmogus gyvena varga-
nai, svarbiausias jo tikslas yra būtiniausi poreikiai. Taip pat ir 
versle. Pirmieji pinigai yra skiriami investicijoms į save ir tik 
vėliau ateina metas realizuoti savo idėjas: kai turi ką valgyti 
ir stogą virš galvos, pradedi galvoti apie ilgalaikius dalykus. 
Nepatarčiau niekam daryti verslo dėl pinigų. Pinigai yra tik 
priemonė tikslui pasiekti. Kūrybinis inžinerinis procesas, 
ypač inžinerinėje įmonėje, turi tęstis nuolat, visą jos egzista-
vimo laiką. Ir tai yra įdomu. Žinoma, inžineriniais sprendimais 
paremtas verslas nėra lengvas. Nors abejoju, ar apskritai yra 
lengvų verslų.

Gali nutikti ir taip, kad verslo kūrybos, ieškojimų rezul-
tatas bus blogas. Bet blogas rezultatas irgi yra rezultatas. 
Tačiau jeigu žiūri tik čia ir dabar, niekada nieko nepasieksi. 
Bandymai, eksperimentai gamyboje yra reikalingi. Ir jie kai-
nuoja. Su tuo, kurdamas verslą, susitaikai, žinai, kur eini, ži-
nai ir numatai laukiančias kliūtis. 

Žinoma, žvelgiant iš laiko perspektyvos, jei įmonę būtų 
valdę keletas savininkų, turbūt būtų nepavykę. Kelių savinin-
kų versle egzistuoja taisyklė: tam tikrame verslo etape bū-
tinai atsiranda savininkas, kuris nori asmeninės gerovės, o 
kitas, atvirkščiai, siekia investicijų ir inovacijų. Pažvelkime į 
pirmųjų Nepriklausomybės metų verslo istoriją ir tikrai rasime 
daug pavyzdžių, kai trys ar keturi verslininkai kūrė stambų 
verslą, o paskui juos kažkas išskyrė. 

Dabar džiaugiuosi, kad niekada, net ekonominės krizės 
metais, nebuvome atsisakę investicijų į gamybą ir inovacijas. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad visi nuotekų valymo įrenginiai 
yra vienodi. Bet iš tiesų jie skiriasi tiek savo technologija, tiek 
ir eksploatacija. Kuo nuotekų valymo įrenginiai patikimesni 
ir kuo mažesnės jų eksploatacijos sąnaudos, tuo jie tampa 
daugiau patrauklūs pirkėjams iš užsienio. Gerai atsimenu 
mūsų verslo pradžią užsienyje. 2008-aisiais, kai dalyvavome 
svarbiausiame  aplinkosaugos renginyje – aplinkosaugos ir 
atliekų tvarkymo parodoje IFAT Miunchene, tada buvome pir-
mieji lietuviai. Jautėmės tarsi baltos varnos šalia itin senas 
inžinerines tradicijas turinčių Vokietijos, Austrijos, Skandina-
vijos šalių. Vakarų šalims buvome tikras egzotiškas netikė-
tumas. Šiandien, praėjus ne tiek daug metų, esame žinomi 
pasaulyje, į mus dalykinės nuomonės kreipiasi vokiečių ir kitų 
šalių inžinieriai. Tai, mano nuomone, jau bendras Lietuvos 
pasiekimas. „Traidenio“ vardą rinkoje labiausiai išpopuliarino 
iš stiklaplasčio pagamintos talpyklos. Atrodytų, tokias talpas 
galėtų pasigaminti bet kas, įsigijęs poliesterinės ir epoksidi-
nės dervos, tačiau visas gamybos procesas turi būti pagrįstas 
moksliškai: sienelių storio ir stiprumo savybių skaičiavimais, 
talpos paskirties ir cheminio atsparumo įvertinimais. Tai tikrai 
sudėtingas procesas. Jei viską atlieki besiremdamas rimtais 
moksliniais tyrimais, tuomet tai ir yra aukštosios technologi-
jos, už kurias prisiimi atsakomybę ir esi ramus prieš vartotoją, 
suteiktas jam garantijas. 

Įmonės misija – kuriant, gaminant ir montuojant nuotekų 
valymo įrenginius siekti, kad Nemuno upė ir jo baseinas būtų 
švariausi Lietuvoje. Kai pradėjome verslą, ši misija atrodė ne-
pasiekiama. Tačiau dabar mes ją beveik įgyvendinome, kai 
pradėjome dirbti už Lietuvos ribų: 18 metų Baltarusijoje ir 
nemažai laiko Kaliningrade. Mūsų vandens telkinių baseinai 
išteka iš Baltarusijos. Ten ilgą laiką individualių namų savi-
ninkai buvo visai nekontroliuojami, apie mažus nuotekų įren-
ginius niekas net nekalbėjo. Dabar situacija jau pasikeitusi iš 
esmės. Jaučiuosi prisidėjęs prie to, kad Baltarusijoje pasikei-
tė ir įstatyminė bazė. Kai dirbi kaimyniniuose regionuose, gali 
daryti kažkokią įtaką. Pats gyvenu prie ežero ir ilgą laiką ma-
tydavau, kad Lietuvoje baigia išnykti vėžiai, kurie gyvena tik 
itin švariame vandenyje. Kai vėžiai vėl atsirado, kai ežeruose 
pradėjo nykti dumbliai, skaidrėti vanduo, kai matau besikei-
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čiantį žmonių mentalitetą, suprantu, kad Lietuvoje yra įvykęs 
didžiulis proveržis, vyksta tikra darni plėtra.  

Pagarba vandeniui tapo savaime suprantamas jausmas, 
kaip ir nebeleidžiame sau šiukšlinti kiemuose ir gatvėse. 
Žmonės suvokė, kad reikia investuoti į vandens tausojimą, 
švarą. Ir tai daro be prievartos, be represijų, bet savo noru. 
Prie to prisidėjo ir valstybė, ir verslas, ir mokslas. Tai buvo 
tikrai darnus visų šių institucijų judesys.

LIETUVOS LAUKIA ILGAS KELIAS, BET ŽMONIŲ MENTALITE-
TAS VISGI GERĖJA
Artūras Abromavičius, VGTU Tarybos narys, bendrovės 
„Sweco Lietuva“ prezidentas. „Sweco Lietuva“ yra didžiau-
sia kompleksinių inžinerinių konsultacijų įmonių grupė Lie-
tuvoje. Įmonė dalyvauja įgyvendinant didelius valstybinės 
reikšmės projektus, tokius kaip aukštos įtampos elektros 
tinklų jungčių projektai tarp Lietuvos ir Švedijos (NordBalt) 
bei Lietuvos ir Lenkijos (LitPol Link), Suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) importo terminalas bei daugelį kitų pramonės, 
energetikos, infrastruktūros, vandentvarkos ir aplinkosau-
gos projektų.

Žodis darna iš esmės yra geras, bet dėl įvairiapusio 
supratimo ir naudojimo jis tapo kiek „nunešiotu“. Šiam žo-
džiui leista prarasti tikrąją prasmę. Kompanijoje „Sweco Lie-
tuva“ vietoj darnos vartojamas žodis tvarumas, nes jame sly-
pi ryškesnis ilgaamžiškumo aspektas.

Tvarumas sprendiniuose nemaža dalimi priklauso nuo 
to, ko nori užsakovas, kokias užsako paslaugas. Lietuvoje 
dominuoja užsakovai, kuriems nelabai rūpi tvarumas, jie tie-
siog pageidauja paprastų techninių sprendimų už konkrečią 
sumą. Tvarūs inžineriniai sprendimai Lietuvoje dažniausiai 
asocijuojasi su brangumu, bet tai tik požiūrio klausimas. Prieš 
10–20 metų užsakovų sprendimus dažniausiai lemdavo įsiti-
kinimas pirkti tik tai, kas yra pigiau. Užsakovai pakankamai 
retai įvertindavo sprendinio eksploatacijos kainą. Bet jei ne-
uždedi laiko liniuotės, jei nesuskaičiuoji numatyto laikotarpio 
eksploatacijos išlaidų, negali žinoti ir visų su įsigijimu susiju-
sių sąnaudų. Galiu patikinti, kad žinau daug konkrečių atve-
jų, kai įgyvendinus labai pigius inžinerinius sprendinius vėliau 
patirtos eksploatacinės sąnaudos tokius projektus tiesiog 
paskandino... Taigi, tokių projektų investuotojai, manydami, 
kad buvo priėmę optimalų, ekonominės klasės sprendimą, iš 
tiesų stipriai apsirikdavo.

Pastaruosius penkerius metus tendencijos visgi keičiasi. 
Investuotojų sprendimus nulemia jau ne tik būsimoms inves-
ticijoms reikalingi ištekliai, bet ir tvarumo, ekonomiškumo 
kriterijai. Dažniausiai taip jau yra, kad geresnis daiktas, ver-
tingesnė paslauga kainuoja daugiau, bet tuomet tikėtina, kad 
eksploatacinės sąnaudos bus gerokai mažesnės. Nepaisant 

to, kad mūsų įmonės moto yra tvari inžinerija ir projektavi-
mas, į mus kreipiasi klientai, ieškantys paprastų inžinerinių 
sprendimų. Mes galime pasiūlyti ir tokius, bet mūsų pareiga 
ir prievolė klientus supažindinti su alternatyvomis – su tais 
tvariais sprendimais, kurie visgi vienareikšmiškai turi ilgalai-
kius privalumus. Paprastas pavyzdys. Paimkime dvi sklen-
des, kurių viena yra gerokai brangesnė, tačiau jos kokybiškas 
konstrukcinis sprendimas užtikrins patikimą ir ilgalaikį darbą, 
mažesnes eksploatacines sąnaudas. O jeigu tokių sklendžių 
projekte reikia ne vienos, o šimtų?.. 

Tvarus sprendimas gimsta tada, kai subalansuojami trys 
aspektai – ekonominis, aplinkosaugos ir socialinis. Lietuvoje 
dominuoja ekonominis aspektas. Kol kas pakankamai sunku 
įtikinti užsakovus, kad tvarus sprendinys bus naudingas ne 
tik jiems, bet ir visuomenei. Į aplinkosaugos aspektą užsa-
kovai dažniausiai atsižvelgia tik todėl, kad tai reguliuoja Lie-
tuvos įstatymai, kurių reikalavimus privalu vykdyti. Tuo tarpu 
socialinis aspektas lieka primirštas. Norėčiau, kad šios trys 
dedamosios dalys pasidarytų kiek tolygesnės. Švedija iki to-

kių sprendimų ėjo daugiau nei 50 metų, todėl mes taip pat 
turime pereiti tam tikrą susivokimo stadiją, kai pasikeis vals-
tybės vadovų ir verslininkų mentalitetas.

Apgailestauju, kad Lietuvoje vykdomi didelės reikšmės 
viešieji konkursai taip pat dažniausiai orientuoti į pigumą – 
konkursus laimi tie, kurie pasiūlo pačią mažiausią kainą. Šis 
reiškinys yra tragedija ne tik mums, inžinieriams, bet ir visam 

„... Lietuvos užsa-
kovai vis dar labai 
džiaugiasi sumaži-
nę inžinerinio dar-
bo kainą, tačiau tas 
džiaugsmas gana 
dažnai pavirsta be 
reikalo patirtais 
nuostoliais ateity-
je...“
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šalies ūkiui. Dėl tokios politikos mes, kaip šalis, prarandame 
inžinerinę kompetenciją. Šiuo metu nėra jokio inžinerinių 
įmonių atestavimo, todėl projektavimo gali imtis beveik bet 
kas. Kaip grybai dygsta naujos, patirties neturinčios mažos 
įmonės, kuriose dirba pora inžinierių. Tokios įmonės jau kitą 
dieną gali dalyvauti sudėtingų inžinerinių projektų konkur-
suose ir varžytis su jau ne vienerius metus veikiančiomis 
kompanijomis. Ir dažniausiai jos, dėl nepatyrimo arba tiesiog 
noro bet kokia kaina gauti užsakymą, pasiūlo neadekvačias 
kainas. Taip užsakovai tam pačiam darbui atlikti gauna la-
bai skirtingų kokybių ir kainų pasiūlymus. O kai pagrindinis 
kriterijus yra mažiausia kaina, tai nesunku nuspėti konkurso 
rezultatus. Bendraujame su tais pačiais užsakovais, nekart 
apgailestavusiais dėl susiformavusios praktikos, nors, reikia 
pripažinti, kad viešųjų pirkimų įstatymas leidžia jiems pasi-
rinkti ir kitokį pirkimo būdą. Aš tikrai ne prieš konkurenciją 
ir mažas inžinerines bendroves, tačiau galimybės turėtų būti 
diferencijuojamos pagal tų bendrovių kompetencijas, patirtį, 
turimus profesinius žmogiškuosius išteklius.

Esant dabartinei praktikai, užsakovams pateikiami neracio- 
nalūs, neefektyvūs sprendiniai, o įgyvendinus juos, užsakovai 
ilgus metus priversti permokėti už dideles eksploatacijos iš-
laidas. Dar ir iš statybinių kompanijų pasigirsta kaltinimų, kad 
blogėja bendra projektų kokybė.

Bendra šalies inžinerinė kompetencija smunka todėl, kad 
nei didesnės, o juo labiau mažesnės inžinerinės kompanijos 
neturi pakankamai lėšų investuoti į naują programinę įrangą, 
pritraukti ir išlaikyti profesionalius darbuotojus. Mažiausios 
kainos praktika ir yra tas pjūklas, kuriuo pjauname inžinerinę 
šalies šaką.

Žvelgiant į Vakarų patirtį, retoje šalyje inžinerinių paslau-
gų kaina yra pagrindinis konkurso kriterijus. Pavyzdžiui, Kana-
doje inžinerinių paslaugų teikėjai pirmiausiai yra atrenkami 
pagal įmonės patirtį, ten dirbančių žmonių kompetencijas ir 
kitus kokybės parametrus, o tik po to vertinama kaina, kuri 
tikrai nedominuoja savo svoriu vertinimo sistemoje. 

Atsimenu, kai dalyvaudavome Pasaulio banko (1993–
1995 m.) bei ES (1998–2004 m.) organizuojamuose konkur-
suose. Tuomet projektavimo ar konsultacinių paslaugų kaina 
tesudarydavo 20 proc. visų vertinimo kriterijų svorio, likę 80 
procentų buvo skiriami pagal įmonės turimą kompetenciją, 
patirtį, numatomo atlikti darbo įgyvendinimo metodologiją. Ir 
suprantama kodėl. 

Šios institucijos jau seniai suprato, kad klaidos, padary-
tos inžinerinio darbo procese, gali lemti šimteriopai didesnes 
sąnaudas projekto įgyvendinimo metu. Ką jau kalbėti apie 
vėliau patiriamas neadekvačias eksploatacines išlaidas. Lie-
tuvos užsakovai vis dar labai džiaugiasi sumažinę inžinerinio 
darbo kainą, tačiau tas džiaugsmas gana dažnai pavirsta be 

reikalo patirtais nuostoliais ateityje. Tikiuosi, jog susiformavu-
si praktika iš esmės pasikeis, kai 2016 metais įsigalios nau-
jos europinės direktyvos reikalavimai.

Tvari plėtra neįmanoma be holistinio požiūrio, visumos ir 
joje esančių tarpusavio santykių suvokimo. Tai ypač svarbu 
planuojant ir įgyvendinant Lietuvos miestų plėtrą. Urbanisti-
nis tvarumas susideda iš daug dedamųjų, o keli susinchro-
nizavę elementai gali duoti rezultatą, kai vienas plius vienas 
lygu penki... 

Ko reikia, kad gyvenimas miestuose būtų dar kokybiš-
kesnis ir tuo pačiu darnesnis? Lietuvoje dar stinga teisingo 
savivaldybių požiūrio, kaip turi vykti planavimo procesas. Ste-
bint bendrą Lietuvos situaciją, šiandien savivaldybėse vyksta 
daugiau žemėlapių spalvinimas nei realus suvokimas, kur 
turėtų vykti gyvenamųjų namų plėtra, plėtojama pramonė 
ar viešosios erdvės. Dažnai susikoncentruojama į atskirus 
fragmentus (viešąsias erdves, pastatus), bet pamirštama vi-
suma. Savivaldos atstovai visada turi užduoti sau klausimą, 
kaip realiai pagerinti miesto žmonių gyvenimo kokybę ilgalai-
kėje perspektyvoje. Būtinas strateginis mąstymas. Tam reikia 
gerai žinoti savivaldos demografinę situaciją, suprasti gyven-
tojų poreikius, žinoti finansines galimybes ir tik tada imti kurti 
realistišką ir kartu pakankamai drąsią ateities viziją.

Vienas iš tokio planavimo pavyzdžių yra šiuo metu „Sweco 
Lietuva“ atliekamas Klaipėdos miesto bendrojo plano moni-
toringas. Jis paremtas oficialia statistika apie Klaipėdos mies-
to gyventojus bei atlikta gyventojų apklausa. Įvairiais pjūviais 
analizuojant statistinius duomenis, pamatytas realus miesto 
gyventojų vaizdas: kokiose miesto vietose gyvena jauni, ku-
riose daugiau senyvo amžiaus žmonės, kokie jų pomėgiai ir 
poreikiai. Noriu pasakyti, kad tik pažįstant miesto gyventojų 
poreikius inžinieriai, architektai, kraštovaizdžio planuotojai 
gali pasiūlyti tikrai racionalius sprendimus, gerinančius gyve-
nimo kokybę. 

Dabar vis dažniau vartojamas terminas „išmanusis mies-
tas“. Tam, kad šis sudėtingas gyvas organizmas sklandžiai 
veiktų, reikia labai gerai suvokti jame esančias tarpusavio są-
sajas ir sąveikas. Tam, kad vyktų tikroji tvari plėtra, daugeliui 
įvairių sričių specialistų, bendraujant tarpusavyje, reikia labai 
gerai „padžiovinti“ smegenis. Negalime vien tik suprojektuoti, 
pavyzdžiui, geros transporto sistemos, o visas kitas miesto 
gerovės sritis palikti užmirštas. Jei nebus bendros sinchroni-
zacijos su kitomis miesto dedamosiomis, galiausiai sugrius ir 
transporto sistema. Mano nuomone, miesto infrastruktūros 
sprendiniai yra net ne 3D, bet turbūt 10D uždaviniai.

Kitas pavyzdys – Šventosios uosto plėtros koncepcija. 
Mūsų darbas buvo parengti uosto techninį projektą. Antra 
vertus, uostas siejasi su konkrečia urbanistine teritorija – 
Šventosios miestu. Tiek uostas, tiek miestas yra vienas kitam 
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labai svarbūs, vienas kitą papildantys. Mes savo iniciatyva 
padarėme platesnę koncepciją, sujungdami miestą ir uostą į 
visumą, pasimatė funkciniai tarpusavio ryšiai, miesto plėtros 
kryptys, galimybės verslui, viešosios infrastruktūros plėtros 
poreikiai. Labai tikimės, jog valstybėje atsiras lėšų šiai kon-
cepcijai, kuri sulaukė daug palaikymo, įgyvendinti. 

Ką manau apie Lietuvos miesto gyvenime sprendžiamą 
opią problemą – daugiabučių namų renovaciją? Šiuo metu 
vykstanti daugiabučių namų renovacija yra tik dalinė renova-
cija, kadangi tai tik vieno ar kito atsitiktinio namo pašiltini-
mas ar pagražinimas mikrorajono kontekste. Optimaliausia 
Lietuvai būtų renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus 
kvartalais. Tai rodo ir Vakarų Europos patirtis. Atnaujinant 
kvartalus tuo pačiu reikia kurti ir mikroerdves, kuriose saugiai 
ir jaukiai galėtų žaisti vaikai, gyventojai galėtų auginti gėles, o 
kartu stiprėtų ir bendruomeniškumo jausmas. 

Pavyzdžiui, šiandien daugelyje Vilniaus mikrorajonų domi-
nuoja pereinami kiemai, o žmonėms juk reikia asmeniškumo, 
savo kiemo. Nemažai žmonių, neradę šios galimybės, išsike-
lia į miesto pakraščius, kuriuose nėra išspręstas inžinerinių 
komunikacijų klausimas. Blogiausia tai, kad išsikelia darbin-
gi, jauni žmonės, kurie daugybę laiko (ir pinigų) praranda va-

xxxx

žinėdami pirmyn atgal, veždami vaikus į miesto mokyklas ir 
darželius. Vasarą teko lankytis Amsterdamo priemiesčiuose, 
kur statomi kelių aukštų daugiabučiai namai ir gyventojams 
suprojektuojami nuosavi nedideli žemės sklypai. Tokios mi-
kroerdvės leidžia jiems mieste pajusti ir kaimo atmosferą. 

Vilniaus senamiestį privalome išsaugoti, tuo tarpu kitos 
miesto dalys tikrai gali patirti gražių ir praktiškų transforma-
cijų. Antra vertus, Užupyje, buvusioje „Skaiteks“ gamyklos 
teritorijoje, pradėtas įgyvendinti projektas anksčiau sulaukė 
UNESCO pritarimo. Tai rodo, kad netgi senamiesčio širdyje 
buvusios pramoninės zonos gali būti sėkmingai integruoja-
mos į bendrą teritoriją. 

Konstitucijos prospekte susiformavęs dangoraižių kvarta-
las taip pat yra teigiamas reiškinys. Negalime ignoruoti laiko 
tėkmės ir vykstančių pokyčių. Jei viską drausime, galiausiai 
turėsime grįžti į mišką. Turime leisti kurtis Naujamiesčiui ir 
išsaugoti tai, kas vertinga. 

Aš esu už subalansuotą požiūrį. Tvarumas ir yra suba-
lansuotas požiūris. Lietuvos dar laukia ilga kelionė. Svarbu, 
kad būtų pasirinktas teisingas kelias. Yra posakis, jog darniai 
galima ir į pragarą nudardėti. Labai tikiuosi, jog pasirinkimų 
kryžkelėje išvengėme klystkelių. ■

Artūras Abromavičius, VGTU Tarybos narys, bendrovės „Sweco Lietuva“ prezidentas. „Sweco Lietuva“ yra didžiausia kompleksinių inžineri-

nių konsultacijų įmonių grupė Lietuvoje
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Kodėl puikiai atsimename Venecijos vaizdus ar įsivaizduojame Pary-

žiaus ar Niujorko miestus? Kodėl kai kurios centrinės Lietuvos mies-

tų erdvės nuolat pilnos žmonių, o kitos – tuščios? Į šiuos klausimus 

atsakymą turi VGTU Urbanistikos katedros architektai. 

Urbanistikos katedros mokslininkai jau nuo pat katedros įkūrimo (1944 m.) prisidėjo prie valstybiniu mastu svarbių urbanistikos pro-

jektų. Katedros specialistai net prieštaringais pokario laikais išlaikė didelį profesionalumą. Sprendžiami fundamentiniai, Lietuvai ypač 

svarbūs uždaviniai – sukurta šalies apgyvendinimo ir rajoninio planavimo sistema (S. Stulginskis, K. Šešelgis, N. Dičiuvienė, J. Vanagas, 

Z. J. Daunora), modeliuojamos centrinių miesto dalių erdvinės plėtros gairės (K. Šešelgis, V. Jurkštas, Z. J. Daunora), inventorizuojamas ir 

registruojamas liaudies architektūros paveldas (K. Šešelgis, M. Kleinas). Dėl to šiandien galime tik džiaugtis: turime vientisą tolygiai apgy-

vendintą šalies teritoriją, pakankamai kokybiškus istorinius mažus miestelius, išsaugotus senamiesčius, pavyko išsaugoti daug autentiškų 

kraštovaizdžio elementų. Šiandien katedros mokslininkai siekia reabilituoti urbanisto profesiją ir pasėti visuomenėje mintį, kad miestų 

chaotišką plėtimąsi visgi galima kontroliuoti, ypač jei turėsime bendrą viziją bei aiškų teisinį reglamentą.

Nuotraukoje: VGTU Urbanistikos katedros prof. dr. Algis Vyšniūnas, tarptautinių konkursų prizininkės, studentės Kristina Martinaitytė,  

Ugnė Urbonavičiūtė bei katedros vedėja doc. dr. Dalia Dijokienė
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Miestai arba turi bendrąją viziją ir jos laikosi, 
arba ne. Taip tikina VGTU Urbanistikos kated- 
ros atstovai – katedros vedėja doc. dr. Dalia 
Dijokienė ir prof. Algis Vyšniūnas. „Profesio- 
nalų gerai apgalvotas gatvių tinklas, koky-

biškas urbanistinių erdvių formavimas, deramai saugojami 
ir plėtojami istoriniai kompleksai, pagarba istoriškai susiklos-
čiusiam miesto vizualiniam identitetui, paveldo vertybės – 
visa tai ir nulemia miesto veidą, jo patrauklumą gyventojams 
ir turistams“, – sako doc. dr. Dalia Dijokienė ir prof. Algis Vyš-
niūnas.

URBANISTIKA LIETUVOJE SUSIJUSI SU PRIVAČIŲ INTERESŲ 
DERINIMU 
Kaip sako Urbanistikos katedros vedėja doc. dr. Dalia Dijo-
kienė, miestų plėtros problemos Lietuvoje sprendžiamos 
fragmentiškai. Lietuvoje urbanistikos terminas be erdvinės 
dimensijos dar apima ne tik sisteminės veiklos sritis (terito-
rijų planavimą, kraštotvarką), bet ir miesto valdymą, viešąjį 
administravimą. Todėl Lietuvoje urbanistika yra daugiau ju-
ridinių dokumentų ir biurokratinių procedūrų valdymas ir 
administravimas, negu profesionaliai suvokta fundamentinių 
urbanizacinių procesų ir urbanistinių sistemų visuma. Lietu-
vos miestams trūksta jų individualaus veido, bendros vizijos. 
Nors daug šnekama apie miesto bendruomenes, iš tikrųjų tai 
tėra individualių interesų aritmetinė suma. Kai nėra vizijos, 
miesto plėtra, nepaisant visų teritorijų planavimo dokumentų 
ir strateginių planų, iš esmės vyksta chaotiškai. 

„Kol kas urbanistiką Lietuvoje galima vadinti interesų 
derinimu. Tai daugiau finansiniai interesai. Pinigų turintys 
užsakovai perka sklypus ir diktuoja savo sąlygas. O turėtų 
būti atvirkščiai. Miestas turėtų turėti savo urbanistinės plėt- 
ros viziją. Tada pagal miesto interesus būtų galima diktuoti 
ir tiems, kurie nori investuoti, kur, kaip ir ką galime plėtoti. 
Kadangi nėra bendrai sutartos vizijos, miestų plėtra priklauso 
nuo politikų, valdininkų ar atskiros ekspertų grupės nuomo-
nės. Todėl visuomenė ir pasipiktina, kad kažkur staiga išauga 
dangoraižis, nors lyg ir jo neturėtų būti ir tai gadina miesto 
veidą. Pagal teisines procedūras formaliai viskas lyg ir teisin-
ga, bet dažnai tai būna miestą gadinančios urbanistinės klai-
dos. Savivaldybės nefinansuoja urbanistinės analizės darbų, 
urbanistinės plėtros galimybių studijų ir pan., nes nesuvokia 
jų svarbos ir reikšmės. Tam, kad pristatytumėme Urbanisti-
kos katedros mokslininkų patirtį ir studentų idėjas, šį rudenį 
Seime surengėme konferenciją. Turime visuomenėje pasėti 
mintį, kad miestų chaotišką plėtimąsi visgi galima kontroliuo-
ti, ypač jei turėsime bendrą viziją, aiškų teisinį reglamentą“, – 
sako dr. doc. Dalia Dijokienė.

Kad urbanistika Lietuvoje nukrypo į teisinius mechaniz-
mus, pritaria ir Urbanistikos katedros profesorius Algis Vyš-
niūnas. 

„Kodėl miestų plėtra yra tokia chaotiška? Dėl to, kad 
nėra architektūros, urbanistikos įstatymo. Planavimo ir ur-
banistinio projektavimo kokybiško funkcionavimo prielai-
da – vienodai suprantama terminologija, kokybiškai parengti 
specialistai ir aiškiai pabrėžtas profesinės veiklos laukas. To 
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dabartinė mokslo ir studijų sistema, taip pat teisinė sistema, 
reglamentuojanti visą planavimo ir urbanistinio projektavimo 
procesą, negarantuoja. Valstybėje yra vyriausiojo veterinaro ir 
generalinio urėdo pareigybės, o kas yra atsakingas už miestų 
kokybę, prižiūri miesto kraštovaizdį, kas sprendžia, ar jis gali 
kisti? Šiandien Lietuvoje egzistuoja vadinamasis demokrati-
nis miestų planavimas, t. y. viešai deklaruojama, kad visuo-
menė aktyviai dalyvauja miestų planavimo procese. Tačiau 
nėra taip, kad būtų sukurta, pavyzdžiui, Vilniaus miesto vizija, 
o visi savo interesus derintų prie jos. O juk miestas yra objek-
tyvi kategorija. Galima susitarti dėl kokios nors funkcijos, pa-
vyzdžiui, reikia ar nereikia kokioje nors miesto dalyje darželio, 
bet visai kas kita yra fundamentalūs dalykai – gatvių tinklas, 

pralaidumas, urbanistinių erdvių formavimas, istoriniai an-
sambliai, vizualinis identitetas, paveldo vertybės. Čia, mano 
nuomone, nėra ką tartis. Tai turi spręsti profesionalai ir tai 
turi būti matoma miesto vizijoje. Taigi ta demokratija tampa 
šiek tiek neteisinga. Dabar ypač daug kalbama apie bend- 
ruomenių dalyvavimą planavimo procesuose demokratijos 
sąlygomis. Urbanistikos profesinis turinys „atskiedžiamas“ 
politinių-socialinių programų, viešųjų ryšių turiniu. Vakarų 
pasaulyje elgiamasi šiek tiek kitaip: architektai visuomenę 
supažindina su procesais ir pasekmėmis, miestai dažniausiai 
turi savo plėtros viziją ir tik tada prie jos priderinami privatūs 
interesai“, – tikina Urbanistikos katedros profesorius Algis 
Vyšniūnas.

Florencija

Ryga

Frankfurtas prie Maino

Apgalvotas gatvių tinklas, kokybiškas urbanistinių erdvių forma-

vimas, deramai saugojami ir plėtojami istoriniai kompleksai, pa-

garba istoriškai susiklosčiusiam miesto vizualiniam identitetui, pa-

veldas lemia miestų veidą, patrauklumą gyventojams ir turistams. 

Nuotraukose – istoriniai miestų siluetai. Dešinėje – Londonas 
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Vertikalių dominančių sankaupa ir jų formuojamas istorinės dalies 

siluetas (pagal V. Drėmą ir V. Jurkštą)

VILNIAUS SENAMIESČIO VIZUALINIAI YPATUMAI

Pilių komplekso strateginė padėtis 

Aukštutinės pilies dominavimas XVII–XIX a. miesto 

panoramoje
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TURIME LIETUVIŠKĄ URBANISTIKOS MOKYKLĄ
Kaip pasakoja prof. Algis Vyšniūnas, Urbanistikos katedros 
mokslininkai jau nuo pat katedros įkūrimo (1944 m.) prisi-
dėjo prie valstybiniu mastu svarbių urbanistikos projektų. Dėl 
to šiandien galime tik džiaugtis: turime vientisą tolygiai apgy-
vendintą šalies teritoriją, pakankamai kokybiškus istorinius 
mažus miestelius, išsaugotus senamiesčius, pavyko išsaugo-
ti daug autentiškų kraštovaizdžio elementų. O juk dažnos po-
sovietinės šalies senamiesčiuose buvo „įskiepyta“ itin daug 
naujadarų. 

„Urbanistikos katedros specialistai net prieštaringais 
pokario laikais išlaikė didelį profesionalumą. Sprendžiami 
fundamentiniai, Lietuvai ypač svarbūs uždaviniai – sukurta 
šalies apgyvendinimo ir rajoninio planavimo sistema (S. Stul-
ginskis, K. Šešelgis, N. Dičiuvienė, J. Vanagas, Z. J. Daunora), 
modeliuojamos centrinių miesto dalių erdvinės plėtros gairės 
(K. Šešelgis, V. Jurkštas, Z. J. Daunora), inventorizuojamas ir 
registruojamas liaudies architektūros paveldas (K. Šešelgis, 
M. Kleinas). Taip pamažu susiformavo lietuviškos urbanis-
tikos mokykla, kurį laiką vadinta Gyvenviečių planavimo ir 
tvarkymo katedra, o 1993-aisiais pervadinta į Urbanistikos 
katedrą. Naujas pavadinimas buvo teisingas žingsnis, įver-
tinus intensyvėjančius urbanizacinius procesus Lietuvoje 
(dabar žodis „urbanistika“ tapo ypač madingas). Atstačius 
Nepriklausomybę, labai atsakingai Vilniaus miesto urbanis-
tinę plėtrą modeliavo prof. P. Juškevičius, prof. Z. J. Daunora, 
doc. M. Pakalnis, doc. S. Motieka, kitų Lietuvos miestų urba-

nistinio formavimo procese ir dabar aktyviai dalyvauja G. Rat-
kutė-Skačkauskienė, M. Grabauskas, A. Vyšniūnas, D. Dijo-
kienė, M. Cirtautas, P. Džervus, I. Alistratovaitė-Kurtinaitienė 
ir kiti. Teritorijų planavimo teisinius klausimus gvildena S. Če-
reškevičius, E. Staniūnas. Urbanistikos katedroje jau kelin-
tą dešimtmetį neapleidžiama ir dar viena miesto struktūros 
dalis – kraštovaizdžio architektūros objektai (I. Daujotaitė, 
G. Laukaitytė-Malžinskienė).

„Šiandien miestas nebesuprantamas kaip sistema, turin-
ti tam tikrą kompozicinę sąrangą ir tam tikrą pragmatinį pa-
matą, jis traktuojamas tik kaip ūkinės veiklos objektas. Tuo 
tarpu dar 1991 metais pirmame Lietuvos Kultūros kongrese 
profesorius Kazys Šešelgis yra pabrėžęs, kad architektūra ir 
urbanistika yra ne tik ūkio, bet ir kultūros dalis“, – pabrėžia 
profesorius.

Žalą civilizuotai Lietuvos miestų plėtrai, pasak prof. Al-
gio Vyšniūno, padarė 1995 m. Teritorijų planavimo įstatymo 
nuostata, kurios pagrindu sklypų savininkams buvo suteik-
ta teisė tapti planavimo organizatoriais, t. y. leista patiems 
planuoti savo sklypus, neatsižvelgiant į gretimybes ir į viso 
miesto interesus. Tai buvo didžiulė klaida, išderinusi miestų 
planavimo sistemą, dėl to buvo iškreiptas urbanistinio pla-
navimo (angl. urban planning) ir urbanistinio projektavimo 
(angl. urban design) profesinis turinys. „Nebeliko, kas prižiū-
rėtų vientisą miestą. Visi pradėjo žiūrėti tik į savo sklypą. To-
kiame chaose galioja jėgos principas. O tada susitarti gali tik 
finansiškai ar politiškai stipriausieji. 

Vizualinį identitetą atspindinčios Vilniaus centrinės dalies panoramos su istorinėmis dominantėmis (raudonas kontūras) ir plėtojama 

nauja aukštybine statyba (mėlynas kontūras)
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Taip buvo atsisakyta kokybės. Tai buvo viena iš priežasčių, 
dėl ko, pavyzdžiui, išsiplėtė Vilniaus priemiesčiai, chaotiškai 
pradėjo dygti „stiklainiai“, t. y. dangoraižiai, ir t. t.“, – aiškina 
urbanistas.

KATEDROJE UGDOMA NAUJA URBANISTŲ KARTA
Tai, kad kiekvienam būsimam architektui yra būtini urbanisti-
kos meno ir mokslo pagrindai, pasak doc. dr. Dalios Dijokie-
nės, yra neginčijama tiesa. Dalis keliamų Europos Sąjungos 
reikalavimų architektų profesinėms kvalifikacijoms gali būti 
įgyti tik studijuojant ir atliekant urbanistinio projektavimo 
praktines užduotis. 

Dėl to jau keletą metų Urbanistikos katedra praktikuoja 
kursinio projekto „Urbanistinių gyvenamųjų struktūrų regene-
racijos“ uždavinių tęstinumą baigiamajame bakalauro darbe 
ir ši praktika pasiteisino su kaupu. Šis projektas turi keturis 
etapus: analizė, koncepcija, detalizacija ir sprendinių regla-
mentavimas detaliuoju planu. Baigiamajame darbe detaliai 
projektuojama pasirinkto koncepcijos varianto tūrinė erdvinė 
struktūra: detalizuojamos teritorijos viešosios urbanistinės 
erdvės (pavyzdžiui, aikštės) bei jas formuojantys pastatai. 
Kad rekonstruojami ar formuojami nauji kvartalai būtų „gyvi“, 
projektuojami tiek visuomeninės, tiek gyvenamosios paskir-
ties pastatai.

„Bandome reabilituoti ir pačią urbanisto profesiją. Studen-
tus mokome kurti miesto struktūros erdvinę kokybę. Nuo to 
tiesiogiai priklauso miestų ir atskirų jų erdvių patrauklumas, 
norės gyventojai būti jose ar ne“, – pasakoja doc. dr. Dalia 
Dijokienė.

Būsimiesiems architektams Urbanistikos katedros dės-
tytojai dėsto tokius įdomius ir perspektyvius teorinių pas-
kaitų ir pratybų kursus pagal bakalaurų studijų programą: 
urbanistikos ir miesto sociologijos pagrindai, kraštovaizdžio 
architektūros pagrindai, poilsio kompleksas gamtinėje aplin-
koje, miestelio plėtros projektas, urbanistinė kompozicija, 
urbanistinių gyvenamųjų struktūrų projektas su kvartalo re-
konstrukcijos koncepcija. Pagal magistrų studijų programą: 
meniniai urbanistikos principai, architektūrinių ir urbanistinių 
struktūrų analizė, urbanistinis kompleksas regeneruojamo-
je (rekonstruojamoje) aplinkoje, urbanizuoto kraštovaizdžio 
kompozicija, urbanistinio komplekso tūrinė-erdvinė koncep-
cija, miesto urbanistinė struktūra, fizinių teritorijos išteklių ir 
kraštovaizdžio apsauga, kompiuterizuota urbanistinė analizė 
GIS pagrindu ir kitus studijų modulius.

Toks studijų turinys, pasak katedros vedėjos, leidžia ugdy-
ti naują urbanistų kartą. „Katedros absolventai, dirbami sa-
vivaldybėse, jau suvokia, kad formuojant vientisą miestų au-
dinį svarbu daryti analizių ir galimybių studijas. Tai šiuo metu 
ryškėja Klaipėdoje, kur katedros mokslininkai parengė aukš-

tybinių pastatų išdėstymo strategiją (I. Alistratovaitė-Kutinai-
tienė, Z. J. Daunora, A. Vyšniūnas), Šiauliuose, kur parengta 
nemažai urbanistinės plėtros galimybių studijų (I. Alistrato-
vaitė, P. Džervus, M. Cirtautas, A. Vyšniūnas, G. Stuopelytė-
Mendoza, M. Kurtinaitis). Svarbu, kad pradėta eiti šiuo keliu. 
Taip pamažu grįšime prie to, ko siekė Lietuvos urbanistikos 
klasikai“, – apie naują studentų kartą pasakoja doc. dr. Dalia 
Dijokienė.

KATEDROJE VISADA LAIKYTASI EUROPINĖS DISCIPLINŲ 
SAMPRATOS
Didžiuosiuose Europos valstybių technikos universitetuose ar 
aukštosiose architektūros mokyklose urbanistika (angl. ur-
ban design, urban design and urban planning, urbanism) yra 
dėstoma pagal architektūros studijų programas Skandinavijo-
je, Nyderlanduose, Didžiojoje Britanijoje. Urbanistikos mokslo 
ir studijų pozicijoms Lietuvoje atstovaujanti VGTU Urbanisti-
kos katedra, turinti 70 metų kurtas tradicijas, taip pat yra 
Architektūros fakulteto padalinys. Kaip pastebi urbanistikos 
specialistė, 1944 m., kai buvo įkurta dabartinė Urbanistikos 
katedra, Lietuvoje miestų planavimo dėstymo tradicijų dar 
nebuvo. Nebuvo ir Lietuvos sąlygoms pritaikytos programos 
bei metodikos, todėl pedagogai vadovavosi tomis žiniomis, 
kurias patys buvo įgiję mokydamiesi Vakarų Europos aukš-
tosiose mokyklose. V. Zubovas rėmėsi Berlyno aukštosios 
technikos mokyklos profesorių urbanistų parengta doktrina, 
S. Stulginskis, pirmasis katedros vedėjas, studijavęs Čekijoje, 
savo dėstymą grindė Prahos architektūros mokyklos metodi-
ka. Kai kurie miestų planavimo kompoziciniai momentai buvo 
perimti iš Rusijos aukštųjų architektūros mokyklų mokymo 
planų. Todėl nuo katedros įkūrimo iki dabar čia laikomasi eu-
ropinės disciplinų sampratos.

„Katedra per visą gyvavimo laiką niekada nebuvo statiš-
ka ir dabar yra nuolat besikeičianti. Ir šiandien universitetui 
dalyvaujant įvairiose ES programose, studentų ir dėstytojų 
mainuose išbandomos tiek studentų, tiek dėstytojų žinios“, – 
pasakoja doc. dr. Dalia Dijokienė.

Katedros studentai kartu su dėstytojais dalyvauja tarptau-
tiniuose architektūros mokyklų absolventų projektų konkur-
suose. Paminėsime tik keletą svarbiausių laimėjimų. 1992–
1993 m. firmos OTIS ELEVATOR COMPANY finansuojamame 
ir AIA/ACSA COUNSIL suorganizuotame tarptautiniame stu-
dentų projektų konkurse „Urban housing“ VGTU Urbanistikos 
katedros studentai T. Grunskis, S. Rimkevičius, A. Vosylius 
užėmė trečiąją vietą. 1994–1995 m. tarptautiniame stu-
dentų projektų konkurse „Urban housing“ A. Pliučas laimėjo 
paskatinamąją premiją. 1997 m. pirmąjį J. Muloko premijos 
konkursą laimėjo T. Grunskis, S. Rimkevičius. 2003 m. ab-
soliučiai geriausiu magistrantūros studijų baigiamuoju darbu 
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REALIAI VYKSTANTI DEŠINIOJO NERIES KRANTO UŽSTATYMO PANORAMOS KAITA

Istorinė nuotrauka

1998 m.

2004 m.

Tendencijos (pagal SĮ „Vilniaus planas“ maketą)
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pripažintas M. Kurtinaičio projektas (komisijai pirmininkavo 
pasaulinio garso architektas M. Fuksas). 2005 m. pasaulinio 
IHF kongreso metu Romoje vykusiame konkurse paskatina-
mąją premiją laimėjo G. Stuopelytė-Mendoza. 2008 m. INVI 
organizuotame konkurse Vienoje diplomą pelnė J. Bučys. 
2013 m. Stambule vykusiame Eurazijos architektūros mokyk- 
lų konkurse U. Urbonavičiūtė laimėjo pirmąją vietą, K. Puido-
kaitė ir I. Lendraitytė – antrąją, o V. Macijauskaitė – trečiąją. 
2014 m. Tiumenėje vykusioje architektūros mokyklų projektų 
apžiūroje doc. dr. D. Dijokienė ir prof. A. Vyšniūnas pristatė 8 
kursinius projektus. Visi be išimties laimėjo diplomus. 

REIKALINGAS SU PROFESINE VEIKLA SUSIJUSIŲ SĄVOKŲ 
ŽODYNAS
Kaip pastebi Urbanistikos katedros vedėja, net ir architektū-
ros studentams kartais neaišku, ką architektui duoda urba-
nistikos pagrindų studijos. Jaunam žmogui urbanistika nere-
tai asocijuojasi su „žemėlapių spalvojimu“, o ne su erdviniu 
miesto struktūrų projektavimu. Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę ir einant demokratinio miestų bei rajonų planavimo ir 

urbanistinio projektavimo keliu, neišvengiamai buvo susidur-
ta su vartojamų sąvokų ir net mąstysenos kaita.

„Nors prabėgo jau antrasis Nepriklausomybės dešimtme-
tis, tačiau negalime teigti, kad viskas tapo aišku ir vienodai 
suprantama urbanistikos veiklos srityje. Lietuvoje vis dar yra 
daug nesusikalbėjimo dėl urbanistikos meno ir mokslo objek-
to. Biurokratinių procedūrų grandinėje sunkiai identifikuoja-
ma profesinė architekto-urbanisto veikla. Aiškumą, vartojant 
terminus, galima būtų sugrąžinti, pavyzdžiui, jei terminą urba-
nistika vartotume tik profesinės veiklos, susijusios su miesto 
materialiosiomis struktūromis, formavimui nusakyti (galėtų 
būti architektas-urbanistas ir inžinierius-urbanistas), o spe-
cialistai, dirbantys planavimo, sociologijos ir kitose srityse, 
būtų vadinami miesto vadybininkais, miesto planuotojais, 
miesto sociologais“, – siūlo doc. dr. Dalia Dijokienė.

Kad nekiltų painiavos dėl skirtingai suvokiamų terminų, 
pasak jos, profesinė architektų bendruomenė turėtų inicijuo-
ti ir parengti su jų profesine veikla susijusių sąvokų žodyną 
arba pagrindines sąvokas išdėstyti architektūros ir urbanisti-
kos įstatyme. ■

Kristina Martinaitytė „Klaipėdos Senamiesčio prieigų urbanistinė architektūrinė koncepcija“. 2014 m. konkurse Tiumenėje laimėta I vieta 
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Ugnė Urbonavičiūtė „Teritorijos Vilniuje tarp V. Šopeno ir Stepono gatvių detalusis planas“. 2013 m. konkurse Stambule laimėta I vieta 

Gintarė Norkūnaitė „Šilutės miesto urbanistinių gyvenamųjų struktūrų regeneracijos pro-

jektas“ 2014 m. konkurse Tiumenėje laimėta I vieta



SAPERE AUDE       Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 Nr. 3 žiema (VIII)Tema24

PRARASTĄ
LAIKĄ 
IŠSAUGANT

Kalbėjosi: Edita Jučiūtė
Nuotraukos: Simo Bernoto ir Jolantos Šiugždaitės

Daikto vertė atsiskleidžia jam senstant...
Kaip, beje, ir žmogaus... Tuo įsitikinusi Valstybinės kultūros pa-
veldo komisijos narė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Architektūros fakulteto profesorė, žinoma paveldo specialistė 
Jūratė Jurevičienė. Visagalis laikas viską sudėlioja į savo vietas. 
Ir taip išlieka kokybiškiausių medžiagų, o ne dizaino objektai. 
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Gražiausi Lietuvos architektūriniai darbai, iš-
laikę šimtmečių išbandymus, nekart pakeitę 
savo paskirtį, įtraukiami į Lietuvos paveldo są-
rašus – vieni stovi apleisti, o kiti, atnaujinti ir 
rekonstruoti, įgyja „antrą kvėpavimą“. Bet kaip 

netikėta mintimi nustebina profesorė Jūratė Jurevičienė, kar-
tais daug geriau yra nesutvarkytas pastatas, negu sutvarky-
tas blogai. 

Kaip, atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, pasikeitė žmo-
nių požiūris į architektūros paveldą? Kaip jis kito per šiuos 
du dešimtmečius? Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, mus 
staigiai pasiekė išorinis „buržuazijos blizgesys“... Ir tai ypač 
jautė architektai, kuriuos neskoningais, o kartais ir nedera-
mais paveldo atžvilgiu norais vargino užsakovai. Pavyzdžiui, 
atsimenu atvejį prieš dvidešimt metų, kai vienas garsus ar-
chitektas iš užsakovo sulaukė prašymo jo bute, senamiestyje, 
ištiesinti buto sienas. Klientas sienoms pagražinti jau buvo 
nusipirkęs vokiškų plastikinių dailylenčių. Įdomiausia visgi 
tai, kad vėliau, praėjus dvidešimčiai metų, tas pats klientas 
užmiestyje nusipirko namą, jam jau rinkosi autentiškas plytas 
ir pageidavo tik kreivų sienų... 

Bet visgi, bėgant laikui, pastebiu pozityvesnę tendenciją – 
žmonės tampa turtingesni, visuomenės skonis gerėja. Dabar 

kaip tik grožiuosi labai gražia mada Vilniaus senamiestyje – 
butų savininkai meta plastikinius langus ir vietoj jų vėl įsta-
to medinius. Matyt, mums reikia dar daugiau praturtėti, kad 
pradėtų patikti aptrupėję, „euroremonto“ nepaliesti daiktai...

Ką tik parašėte Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 m. 
kultūros paveldo apsaugos dalies sprendinių stebėsenos 
ataskaitą. Kas per septynerius metus paveldo atžvilgiu 
nuveikta Vilniaus mieste? Per septynerius metus atlikta iš-
ties nemažai darbų daugelyje svarbių senamiesčio kultūros 
paveldo statinių ir jų kompleksų. Tarp jų kokybe ir apimtimi 
išsiskiria Aukštutinė pilis, Katedros varpinė, Vilniaus bastėja, 
Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Pranciškonų 
bažnyčia. Pradėtas Sapiegų rūmų restauravimas, baigta res-
tauruoti Tuskulėnų dvaro sodyba, baigta statyti Valdovų rūmų 
A dalis.

Vilniaus senamiestyje įrengta daug skverų: Tibeto (Užu-
pyje), Bazilijonų ir Arklių g. sankirtoje (T. Ševčenkos), Jurgos 
(Aguonų g.), atidarytas rekonstruotas Bernardinų sodas, tvar-
kyti Vilniaus Pilių rezervato ir Vingio parko želdynai, restaura-
vimo darbai vykdyti Rasų ir Bernardinų kapinėse. Nustatytos 
arba patikslintos daugelio Vilniaus miesto kultūros paveldo 
vietovių ir statinių kompleksų vertingosios savybės, atlikti jų 
paveldosauginiai tyrimai ir parengti projektiniai dokumentai. 
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Užsiminėte, kad šiuo metu „teisingai“ restauruojama Trakų 
gatvėje esanti Pranciškonų (Švč. Mergelės Marijos Dievo 
Motinos Ėmimo į dangų) bažnyčia. Pranciškonų (Švč. Mer-
gelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į dangų) bažnyčia gali 
būti laikoma iš dalies „teisingo“ restauravimo pavyzdžiu dėl 
atskirose vietose (pavyzdžiui, dažant pietinį fasadą) taikytų 
tradicinių technologijų: mūrui leista džiūti kelerius metus, 
naudotos kalkės ir kitos tradicinės medžiagos, maksimaliai 
išsaugomos išlikusios autentiškos konstrukcijos ir apdaila. 
Tačiau bažnyčioje yra ir eksperimentiniam (imitaciniam) res-
tauravimui priskirtinų dalių – atkurta koplyčios su Švč. Mer-
gelės Marijos skulptūra sienų tapyba, koplyčios kupolas.

Ko reikia, kad tokių autentiškų pastatų restauracija būtų 
darni ir „teisinga“? Darniam restauravimui, matyt, reikia lai-
ko, neskubėjimo, naudoti kuo daugiau vietos tradicinių me-
džiagų, o jei užsakovas liepia naikinti autentiškumą – suge-
bėti įrodyti jam, kad išsaugota vertė jam (gal bent ateityje...) 
atneš ne tik moralinę, bet ir finansinę naudą. 

Kokie paveldo objektai Vilniuje dar reikalauja didesnio dė-
mesio, to „teisingo“ restauravimo ir, be abejo, investicijų? 

Iki šiol yra netinkamai prižiūrimi, netvarkomi, viešajai paskir-
čiai nenaudojami unikalūs senamiesčio ir miesto istorinio 
centro architektūros paveldo statiniai: Misionierių Viešpaties 
Dangun Žengimo bažnyčia ir vienuolynas, Vizičių Švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčios ir vienuolyno kompleksas (kalėjimas iš čia 
iškeltas 2007 m.), Augustinų vienuolynas (išskyrus pastatą 
Savičiaus g. 13) ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažny-
čios ansamblis, Lukiškių kalėjimo tvirtovės kompleksas, Vil-
niaus kultūros ir sporto rūmai (pastatyti 1971 m., kultūros 
paveldo objektu paskelbti nuo 2006 m.), buvusio kino teatro 
„Lietuva“ pastatas.

Dar viena neteiktina tendencija – pernelyg „išaugę“ kai 
kurie pastatai. Dėl vykdytų daugelio naujos statybos darbų 
Senamiestyje, Žvėryne, Užupyje bei senųjų pastatų rekons-
trukcijos darbų didinant jų aukštį, naudojant paveldosaugos 
reikalavimų neatitinkančius fasadų elementus ir medžiagas 
mažėja Vilniaus nekilnojamojo kultūros paveldo autentišku-
mas. Mano požiūriu, nepakankamai tvarkyti ir Vilniaus istori-
nių priemiesčių (Žvėryno, Užupio, Rasų) medinio architektū-
ros paveldo objektai bei statinių kompleksai ir vietovės. Taip 
atsitiko dėl to, kad didžiausios apimties tvarkybos darbai vyk-
dyti reprezentacinėse senamiesčio erdvėse. Būtų idealu, kad 

VILNIAUS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNY-
ČIA IR PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAS
Plačiau žinoma kaip Vilniaus Pranciškonų bažnyčia. Pranciš-
konų bažnyčia – vienas seniausių miesto statinių, jo istorija 
siekia XIV amžių. 

Bažnyčia buvo smarkiai apgadinta per 1737 ir 1748 m. 
gaisrus. XVIII a. antroje pusėje bažnyčia buvo perstatyta vėly-
vojo baroko stiliumi. Centrinė nava buvo gerokai paaukštinta, 
pastatas tapo bazilika. Interjeras taip pat tapo vėlyvojo baroko 
stiliaus, su ankstyvojo klasicizmo elementais. XVIII a. pabaigo-
je beveik nuo pamatų buvo atstatomas milžiniškas vienuolyno 
pastatų kompleksas. 1812 m. bažnyčią apnaikino prancūzų 
kariuomenė, kuri čia buvo įsirengusi grūdų sandėlį. 1863 m. 
sukilimo metu pranciškonai aktyviai padėjo sukilėliams, todėl 
iš jų buvo atimtas vienuolynas, o bažnyčia uždaryta ir pavers-
ta archyvu. Pranciškonai atgavo bažnyčią 1934 m., o vienuo-
lyną galutinai atgavo 1938 m. Po kelerių metų sovietų valdžia 
vienuolyno pastatus nacionalizavo. Po II pasaulinio karo vie-
nuolyno pastatai buvo naudojami gyventojų butams, skalby-
klai, įstaigoms. Bažnyčios pastate įrengta archyvo saugykla. 
1992 m. ją iškrausčius, bažnyčioje Paminklų restauravimo 
institutas pradėjo mokslinius tyrimus. 

1998 m. bažnyčia grąžinta konventualams. Dabar ji pri-
klauso tikintiesiems ir yra rekonstruojama. Neseniai joje ati-
dengta stebuklinga laikoma Švč. Mergelės Marijos (Baltosios 
Dievo Motinos) statula. 
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Ypač dažnai paveldo pastatai „laukia“, kol savininkai ban-
do išplėšti iš statybos leidimus teikiančių institucijų leidimus 
padidinti jo tūrį nei nustatytos vertingosios savybės leidžia – 
tai tęsiasi ir po keliolika metų. Pavyzdžiui, tas pats Misionierių 
vienuolyno kompleksas, kurio rekonstrukcijos siūlymai svars-
tyti dar ir šių metų pradžioje...

Ar galėtumėte papasakoti, kuo unikali ir vertinga paveldo 
požiūriu kad ir ši Misionierių bažnyčia? Vilniaus Misionierių 
(Viešpaties Dangun Žengimo) bažnyčia turi didelę urbanistinę 
vertę – dar iki šiol agresyviais naujadarais neužgožta viena iš 
Vilniaus istorinio centro vertikaliųjų dominančių, pasižymin-
čių didele architektūrine menine verte. Juntamos glaudžios 
sąsajos su Vilniaus gamtiniais ypatumais ir su Vizičių (Švč. Jė-
zaus Širdies) bažnyčia – pirmąkart vienuolynai „užlipo“ ant 
Vilniaus šlaitų, todėl pagrindiniuose vaizduose (nuo Vilnios) 
kilimo į dangų įspūdžiui sukurti panaudotas šlaitas. Vizičių 
bažnyčios kupolas baroko raiška siejasi, tačiau ir kontrastu 
išryškina Misionierių bažnyčios liaunumą.

Unikali bažnyčios architektūrinė vertė ir emocinis įtaigu-
mas slypi Vilniaus baroko stiliaus bokštų, rekonstruotų pagal 
J. K. Glaubico projektą, architektūroje – ji susieja vėlyvąjį ba-
roką su gotika.  

Deja, iki šiol bažnyčios interjeras nematomas, tai yra ne-
prieinamas visuomenei. Nors jau keleri metai planuojama 
bažnyčios erdvę panaudoti kultūros renginiams (kaip tai pui-
kiai vyksta Šv. Kotrynos bažnyčioje), ji dar tebenaudojama 
kaip Lietuvos Nacionalinio muziejaus sandėlis.

Dešiniajame Neries krante apleisti stovi Vilniaus kultūros 
ir sporto rūmai. Rūmai pastatyti 1971 metais, o kultūros 
paveldo objektu paskelbti 2006-aisiais. Kokia paveldo po-
žiūriu šių rūmų vertė? Vilniaus kultūros ir sporto rūmai archi-
tektūros požiūriu – puikus vadinamojo sovietinio modernizmo 
su brutalizmo apraiškomis pavyzdys. Nežiūrint menkų tuo-
metinių galimybių pasirinkti kokybiškas statybos medžiagas, 
rūmai šiandieniams inžinieriams konstruktoriams galėtų būti 
įkvepiantis pavyzdys, kaip konstrukcijų sprendimas – stogą 
laikantys įtempti lynai (vantos) – sukuria pastato architektū-
ros raišką, lemia jo savitumą. 

Kadangi baigusi studijas pradėjau dirbti Miestų statybos 
projektavimo institute, prisimenu, kad dažnai konstruktoriai, 
būtent šių rūmų vyriausias konstruktorius Henrikas Karve-
lis arba vienas iš Palangos estrados autorių konstruktorius 
Vaclovas Vėlavičius, buvo laikomi lygiaverčiais architektams 
pastatų autoriais, už savo nuopelnus architektūrai net priimti 
į Lietuvos architektų sąjungą. Tačiau, kiek pamenu, paveldo-
saugos požiūriu Sporto rūmų pastatas buvo kritikuojamas 
kaip pernelyg stambus ir agresyvus Vilniaus pilių atžvilgiu, 

Žvėryno, Šnipiškių, Užupio mediniai pastatai būtų išsaugoti. 
Vilniaus savivaldybė juos yra įtraukusi į registrą, tik, deja, res-
tauravimo ir konservavimo darbai yra labai brangūs.

Dar vienas spręstinas klausimas yra tai, kad svarbiose 
senamiesčio ir jo prieigų vietose išliko viešosios erdvės, savo 
architektūra ir naudojimu neatitinkančios istorinio kultūrinio 
konteksto, pavyzdžiui, Evangelikų reformatų, Aušros Vartų, 
Malkų turgaus, prie Sluškų ir T. Kosciuškos g. sankirtos, Jono 
Pauliaus II (priešais Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią) aikštės.

Ar galite atskleisti mechanizmą, kaip vertingi autentiški pa-
veldo statiniai tampa neprižiūrimi? Vertingi paveldo objektai 
tampa neprižiūrimi keliais atvejais: kai kurie gali būti ir kri-
minaliniai (juos nagrinėja specialios institucijos), tačiau gali 
būti ir teisės požiūriu tvarkingi. Jei savininkas neturi lėšų pa-
veldotvarkos darbams arba pastato fizinė būklė tampa labai 
bloga arba avarine ne dėl jo kaltės (žaibas, potvynis, audra 
ar kiti nenumatyti atvejai), sunku jį priversti pritaikyti pastatą 
naujam gyvenimui. Tačiau dažnai žala būna padaroma pasta-
tus pritaikant netinkamai paskirčiai. Noriu paminėti, kad tokia 
žala yra ne mažesnė, nei nenaudojant (žinoma, jei tik pasta-
tas yra bent kiek šildomas ir saugomas nuo vandalų).
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VILNIAUS BASTĖJA
XV a. pabaigoje–XVI a. pra-
džioje Lietuvai ėmė kelti 
grėsmę totoriai ir besikurian-
ti centralizuota rusų valstybė. 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras, tenkindamas 
Vilniaus gyventojų prašymą, 
1503 metais liepė išmūryti 
miesto gynybinę sieną. Sta-
tyti sieną privalėjo visi miesto 
gyventojai, o tie, kurie nega-
lėjo statyti mūro, turėjo pa-
statyti aštriakuolių sieną. Gy-
nybinės sienos statyba buvo 
baigta 1522 metais. Siena 
turėjo dešimt vartų ir penkis 
bokštus.

XVII a. amžiuje iškilus 
Maskvos ir švedų grėsmei, 
vėl susirūpinta miesto gyny-
ba. Pradėjus rekonstruoti Vil-
niaus gynybinę sieną, netoli 
Subačiaus vartų pastatyta 
bastėja. Ji buvo skirta artile-
rijos ugnimi atmušti priešą 
nuo miesto.

Bėgant laikui, bastėjos 
reikšmė gynybai sumenko. 
Carinės administracijos pa-
stangomis XIX a. pradžioje 
buvo nugriauti beveik visi 
miesto gynybiniai įtvirtinimai, 
bastėjos teritorija paversta 
miesto šiukšlynu, grioviai ir 
mūrai užpilti. 

Tik 1966 m. buvo pradėti 
bastėjos tyrimai ir atkūrimo 
darbai: atstatytas bokštas, 
restauruotas patrankų patal-
pos vidus ir juos jungiantis tu-
nelis. 1987 metais bastėjoje 
atidarytas muziejus, kuriame 
eksponuojama ginkluotė nuo 
XV a. iki XIX a.: akmeniniai 
patrankų sviediniai, senosios 
patrankos ir raitelių šarvai. 

Bastėja restauruota 
2008 m.
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keliantis grėsmę jos smulkiam masteliui... Taip pat, kiek yra 
žinoma, juos statant buvo sunaikinta dalis senųjų Vilniaus 
žydų kapinių. 

Visai netoli Vilniaus kultūros ir sporto rūmų pastatytas Ža-
liasis tiltas. Šio tilto skulptūros šiomis dienomis sulaukia 
kontroversiškų visuomenės nuomonių. O kokia Jūsų, kaip 
paveldo specialistės, nuomonė? Žaliasis tiltas su skulptū-
romis neabejotinai yra architektūros, inžinerijos ir dailės po-
žiūriu vertingas ir visiškai autentiškas stalininio laikotarpio 
kūrinys. Skulptūras jam kūrė puikūs, Paryžiuje studijas baigę 
skulptoriai, jose netgi atpažįstami lietuviški motyvai. Pavyz-
džiui, vadinamojoje tarybinių studentų grupėje modeliu yra 
buvusi žymi Lietuvos keramikė Elena Tulevičiūtė, vėliau dės-
čiusi beveik šalia tilto buvusioje Dailės mokykloje... Tačiau 
kultūrinė vertė – visuomenės sąmonės vaizdinys, todėl ji ir 
turi spręsti, ką palikti, ką paslėpti. Gal svarbu, kad bent ne-
sunaikintų...

Miesto gyventojai ir svečiai, grožėdamiesi Vilniaus baž-
nyčiomis, turbūt dažniausiai žino, kad tai – paveldas. Bet 
turbūt užmirštame, kad kraštovaizdis taip pat yra svarbi 
Vilniaus paveldo dalis. Taip, tiesa. Džiaugiuosi, kad per pen-
kerius pastaruosius metus Vilniaus istorinės dalies siluetai ir 
panoraminiai vaizdai ryškių pokyčių nepatyrė. Gaila tik, kad 
dar mažai tvarkomos kai kurios Vilniaus senamiesčio apžval-
gos vietos. Iš šių apžvalgos vietų (jos numatytos ir Vilniaus 
miesto bendrajame plane), bene tinkamiausiai, pašalinus 
medžius, tvarkomas Gedimino kalnas. 

Kokios dar Vilniaus apžvalgos vietos yra apleistos ir ver-
tos didesnio dėmesio? Daugelis Vilniaus apžvalgų vietų yra 
pernelyg apaugusios medžiais, kurie užstoja Vilniaus miesto 
vaizdus, pavyzdžiui, Vilnios šlaitas prie Užupio gimnazijos te-
ritorijos (Bekešo kalnas), apžvalgos vieta Mindaugo gatvėje, 
Šeškinės šlaitas prie Nacionalinio stadiono teritorijos. 

Kalbant apie paveldą, kas Jums, kaip vilnietei, gimusiai 
Senamiestyje, būtų skaudžiausia? Kokia paveldo netektis 
Jus asmeniškai labai įskaudintų? Labiausiai skaudėtų dėl 
gamtinių dalykų, kraštovaizdžio, pavyzdžiui, jei Kalnų parke 
pastatytų aukštutinę pilį... Labai gaila būtų kai kurių neliestų 
vietų, kuriose dar nėra „euroremonto“ – patogių takų, turis-
tams pritaikytų stovėjimo aikštelių... Tai, mano nuomone, pri-
sideda prie autentiškumo praradimo. 

Štai Baltarusijos pavyzdys. Ši šalis turi daug unikalių pilių, 
bet prie jų dabar tiesiami nauji asfaltuoti keliai, kuriama visa 
su turizmu susijusi infrastruktūra. Tai tikrai pakenks autentiš-
kumui. Analogišką situaciją įžvelgiu ir restauruojant Lietuvos 

dvarus. Juose tarsi po lietaus dygsta kultūros centrai, amatų 
dirbtuvės, organizuojami įvairūs, dažnai komerciniai rengi-
niai. Viena vertus, tai yra gerai, bet, kita vertus, ar yra Lietu-
voje tiek žmonių, tiek turistų? Nemanau, kad teisinga visus 
Lietuvos dvarus atkurti tik pagal šią koncepciją. Visiems, ku-
rie nori tuo įsitikinti, siūlau aplankyti kad ir Belvederio dvarą ir 
pajusti visai kitokią jo energiją. Ar tikrai verta jame įsteigti dar 
vieną kultūros ir meno centrą?

Norite pasakyti, kad pastatų rekonstrukcija nebūtinai yra 
sveikintinas dalykas? Geriau nesutvarkytas pastatas, negu 
sutvarkytas blogai. Kad ir tie namai, apšiltinti putplasčiu. Kas 
bus po 20 metų, kaip pradės irti šių namų kampai? Apskritai 
daikto vertė atsiskleidžia jam senstant. Kaip, beje, ir žmo-
gaus... Juk jei garsiosios, nuo žmonių kelių įdubusios Aušros 
Vartų laiptų pakopos būtų buvusios prastos kokybės, jos jau 
seniai būtų ištrupėjusios gabalais. Noriu pasakyti, kad kokybė 
ir autentiškos medžiagos yra tikroji paveldo vertė. Autentiškas 
objektas reikalauja autentiškų medžiagų. Paveldo kontekste 
svarbiausia yra kokybiška medžiaga, o ne dizainas. Pateiksiu 
dar vieną pavyzdį. Štai jaunas stalius man iš medžio masyvo 
pagamino spintą. Netrukus spinta prarado formą, jos durys 
neužsiverdavo, bet į mano namus atėję svečiai vis nuoširdžiai 
nustebdavo: „Ach, koks gražus šis baldas!“ Štai ką reiškia 
gera medžiaga. 

Kokiais paveldo objektais domisi jauni žmonės, Jūsų stu-
dentai, būsimieji architektai? Įdomu, kad mūsų katedroje 
studijuojantys jauni doktorantai domisi sovietinio laikotarpio 
architektūra. Ypač domisi „Lietuvos“ kino teatro pastatu. Šio 
pastato minimalizmu žavisi net studentai iš Ispanijos. Apskri-
tai naujo požiūrio iš visuomenės laukia nerestauruoti sovieti-
niai pastatai. Juk, statistikos duomenimis, 65–80 proc. vilnie-
čių gyvena senuose sovietinės statybos namuose. Pavyzdžiui, 
Lazdynuose apie dešimtadalis pastatų yra tuščių, o jų savi-
ninkai gyvena Londone... Savo studentams dažnai sakau, kad 
jų kartai teks spręsti Karoliniškių, Lazdynų, Pašilaičių rajonų 
likimą. Jei Lietuvoje būtų vienas blokinis namas, jis turbūt 
būtų ypač saugomas, tačiau dabar tai yra didelė ateinančių 
kartų problema.

Studentams dažnai būna įdomus Kalnų parkas. Matyt, 
dėl to, kad jis dar nėra „atrastas“ turistinis taškas. Apskritai 
ne visada yra teisinga taip sutvarkyti paveldo objektus, kad 
liktų tik perskaityti užrašą ir pažiūrėti... Ką tada atrasti jau-
nam žmogui? Atsimenu save vaikystėje, kai eidavome piešti 
apgriuvusio Vilniaus senamiesčio vaizdų. Kiekvienas toks išė-
jimas buvo kupinas romantikos, naujų asmeninių atradimų. O 
šiandien? Netikiu, kad jauni žmonės dabar piešia restauruo-
tus Vilniaus senamiesčio stogus su įstatytais „Velux“ langais. 
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MISIONIERIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIS
Baroko stiliaus pastatų ansamblis, pradėtas statyti 1695 m. 
už buvusios miesto sienos, netoli Subačiaus vartų, susifor-
mavo XVIII a. viduryje. Aukštumoje, ant vadinamojo Išgany-
tojo kalno, išsidėstę jo pastatai, grakštūs bažnyčios bokštai 
ir frontonai yra vienas iš raiškiausių miesto panoramos ak-
centų.

Sudėtingo plano kompleksą sudaro bažnyčia, Sanguškų 
rūmai, vienuolyno namas, oficina, ūkinis pastatas ir tvora. 

1687 m. misionieriai apsigyveno ir įsirengė koplyčią Vil-
niaus vaivados žmonos Kotrynos Radvilienės jiems dovano-
tuose Sanguškų rūmuose, Subačiaus priemiestyje, kur vėliau 
ir išaugo ansamblis. Šiuos triaukščius erdvius, santūrios re-
nesansinės išorės rūmus 1640–1650 m. pasistatydino LDK 
didikas, Vilniaus vyskupijos sufraganas Jeronimas Sanguška 
(testamentu šie rūmai atiteko vienuoliams bernardinams, o 
šie juos perleido Radviloms). 

1745 m. Smolensko vyskupo Boguslavo Gosievskio inicia- 
tyva misionieriai įsteigė beturčių špitolę (ligoninę) su kop- 
lyčia joje. Misionieriai, rūpindamiesi špitolių beturčiams ir 
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beglobiams steigimu, iš Lenkijos pakvietė gailestingąsias se-
seris (šarites), kurios rūpinosi ligonių slaugymu bei gydymu. 
Rekonstruotame pastate įsikūrė Gailestingųjų seserų vienuo-
lynas ir špitolė su Šv. Elžbietos koplyčia. Ligoninėje buvo gy-
doma iki 200 ligonių. 

Pirmą kartą Misionierių bažnyčia ir vienuolynas smar-
kiai nukentėjo 1812 m., kai čia įsikūrė kariuomenės dalinys. 
1839 m. vienuolyne buvo įrengtas kalėjimas, o jame kalinti 
S. Konarskio sukilimo dalyviai.

1844 m. caro įsaku bažnyčia ir vienuolynas uždaryti. 
Vienuolyno pastato paskirtis dažnai kaitaliota: buvo panau-
dotas karo ligoninei (1844), stačiatikių dvasinei konsistorijai 
(1848), kilmingųjų panelių institutui (1856), psichiatrijos li-
goninei (1859), labdarybės draugijai „Dobrochotnaja kopei-
ka“ (1874), 1915 m. atiteko Vilniaus miesto valdybai. 

XX šimtmečio viduryje bažnyčia uždaryta, vėliau jos pa-
talpose įrengtos Lietuvos nacionalinio muziejaus fondų sau-
gyklos.

1993 m. bažnyčia perduota Vilniaus vyskupijos kurijai, ja 
laikinai naudojasi Lietuvos nacionalinis muziejus. ■
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Kraštovaizdžio projektus kurianti VGTU Architektūros fakulteto dės-
tytoja Giedrė Ingrida Laukaitytė Malžinskienė džiaugiasi, kai naujai 
sukurtas miesto skveras ar parkas tampa mėgstama miestiečių pasi-
sėdėjimo vieta. Gausus naujai įrengtos miesto viešosios erdvės lan-
kymas – didelis architekto darbo įvertinimas, komplimentas kūrėjui. 
Kaip sako pati architektė, miesto landšafto architektūra – architektū-
rinė gamtinių ir urbanistinių elementų poezija, atspindinti vietos dva-
sią, erdvės niuansus…

APIE 
KRAŠTOVAIZDŽIO 
POEZIJĄ 
IR DARNĄ

Kalbėjosi: Edita Jučiūtė
Nuotraukos: Simo Bernoto ir iš Giedrės Ingridos Laukaitytės Malžinskienės archyvo
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E sate VGTU dėstytoja, kurianti landšafto pro-
jektus. Kokie žmonės kreipiasi į Jus prašydami 
suformuoti sklypo kraštovaizdį? Žmonės yra 
skirtingi, visada yra labai skirtingi ir paties dar-
bo procesai. Esu baigusi architektūros studijas ir 

tai, matyt, daro neišvengiamą įtaką ir kraštovaizdžio kūrybai. 
Kuriant kraštovaizdžio projektą, labai daug kas priklauso nuo 
užsakovo požiūrio ir motyvacijos. Jei užsakovas pats savo gy-
venime, savo santykiuose su žmonėmis siekia darnos, tada, 
pastebiu, jis dažniausiai siekia jos ir jį supančioje aplinkoje – 
paprasto, bet kartu ir ypatingo kraštovaizdžio sukūrimo. Kiek- 
vieną kartą susiduriu su nestandartine situacija, reikalaujan-
čia vis naujų, nestandartinių sprendimų.

Esate kartu su bendraautoriais kūrusi Šventaragio skvero 
projektą pačioje Vilniaus širdyje... Pagrindinė mūsų nuos-
tata buvo atkurti erdvę, o ne konkrečius elementus. Remda-
miesi seniausiu miesto branduolio formavimosi laikotarpiu, 
išskyrėme dvi pagrindines kompozicines erdves. Šiuolaikinė-
mis priemonėmis sukūrėme aliuziją į istorinę pilių teritorijos ir 
priešpilio erdvę. Ilgai ieškojome kompromiso, kad šalia tinklų 
mazgo galėtų augti medžiai. Žalumos mieste reikia. Juk Vil-
nius visada tuo garsėjo. 

Džiaugiuosi, kad Šventaragio skveras tapo visuomeni-
ne, svečių ir vietos gyventojų mėgstama erdve, o ne buvo 
užstatytas komerciniais pastatais. Projektuodami šią erdvę, 
norėjome sukurti skverą bendravimui. Taip pat pasiūlėme 

Projektuodami Šventaragio skverą, jo kūrėjai siekė sukurti erdvę 

bendravimui

Gausus miesto viešosios erdvės lankymas – didelis komplimentas 

architektui
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„... Šventaragio skveras 
tapo visuomenine erdve, 
o ne buvo užstatytas ko-
merciniais pastatais.“
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simboliškai paženklinti istorinės erdvės ribas žalios vejos frag- 
mentais, tradiciniais lietuviškais medžiais.

Apskritai kraštovaizdžio projekto įgyvendinimas yra labai 
sudėtingas dalykas, ir jei nepavyksta sudalyvauti autorinėje 
priežiūroje, gali atsitikti esminių pokyčių. 

Architektui reikia mokėti apginti savo idėjas, pradedant 
nuo užsakovų, projektuotojų, medžiagų tiekėjų iki projekto 
vykdytojų. 

Norite pasakyti, kad darni miestų erdvių plėtra pirmiausia 
prasideda nuo harmoningo skirtingų specialistų bendravi-
mo? Taip. Integralių sprendimų priėmimas yra labai svarbus 
darnios plėtros aspektas. Miesto skverų ir gatvių želdynai ir 
želdiniai ypač nukenčia plėtojant miesto susisiekimo sistemą 
bei požemines komunikacijas. 

Labai dažnai apskritai iškyla miesto viešosios erdvės, 
pavyzdžiui, skvero, išlikimo klausimas. Anksčiau minėtame 
Šventaragio skvere kadaise buvo planuojama įrengti požemi-
nį garažą, ir tik pasipriešinus visuomenei miesto taryba nepri-
tarė šiam sprendimui.

Jūsų kurtas nedidelis 7 arų sklypo projektas „Silent tal-
king“ pakerėjo Amerikos ir Austrijos landšaftų konkursų 
komisiją. Šiuose tarptautinės reikšmės konkursuose bu-
vote nominuota pirmajai vietai. Papasakokite, kuo užsie-
niečius sužavėjo ir kuo ypatingas Jūsų projektas? Siekiau 
sukurti estetišką, funkcionalų sklypo kraštovaizdį, kuris ati-
tiktų Pavilnio regioninio parko dvasią, vietos istorinius, gam-

tosauginius ir estetinius reikalavimus. Užsakovai su šia idėja 
sutiko. Kadangi gamtinis kontekstas savyje turėjo labai daug, 
tiesiog norėjosi sklypą padaryti aplinkos tęsiniu... Todėl ir at-
sirado reljefo linija, tarsi išplaukianti iš šalia sklypo esančios 
kalvos. Sklype buvo pasodinti du klevai, kurie lyg „nulipo“ nuo 
šalia esančio kalno. Tiesiog labai norėjosi gamtos poezijos...

Suformavau mikroerdvę, skirtą bendravimui, sekmadie-
niniam pietavimui, skaitymui, gėrėjimuisi kraštovaizdžiu ar 
kitokiam buvimui šiek tiek atokiau nuo namo. Erdvę pavyko 
sukurti pakankamai izoliuotą – kiek tai įmanoma kaimynys-
tėje, be tvorų, bet kartu atvirą, „neabejingą“ ir sudarančią 
bendrą kompoziciją su „vertybėmis“ už sklypo. 

Remiantis šiuo susiliejimo su aplinka principu, visa sklypo 
augmenija griežtai natūrali, ne dekoratyvinė, išskyrus keletą 
kilnojamų augalų vazonuose ir vijoklį. 

Naudojant specialią konstrukciją iš natūralios vejos buvo 
suformuoti lauko laipteliai. Kompoziciją papildėme keliais ap-
švietimo taškais.

Kokie kriterijai svarbūs tarptautiniuose šių dienų landšafto 
konkursuose? Landšafto konkursuose svarbus sprendinių 
ekologiškumas, socialumas, erdvės kompozicijos estetišku-
mas ir kontekstualumas. Yra nemažai sėkmingų miesto kraš-
tovaizdžio erdvių, kuriuose išlaikomas ar kuriamas natūralios 
gamtos įvaizdis. 

Kodėl svarbus socialumas? Ne veltui sakoma, kad jei su-
projektuotoje erdvėje noriai lankosi žmonės, vadinasi, kraš-
tovaizdžio projekto sprendimas tikrai buvo geras. Jei tuščia, 

Vienas iš Giedrės Ingridos Laukaitytės Malžinskienės projektų: individualiame sklype siekta išlaikyti ir savitai pakartoti Pavilnio 

regiono parko dvasią. Nuotraukoje – modernaus namo ramybę saugo ąžuolas karšinčius 
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Giedrės Ingridos Laukaitytės Malžinskienės kurtas projektas „Silent talking“ pakerėjo Amerikos ir Austrijos 

landšaftų konkursų komisiją ir buvo nominuotas I vietai

Kraštovaizdžio poezija ...du klevai tarsi „nulipo“ nuo šalia esančios kalvos
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bendruomenė. Tam net buvo sukurtas interneto puslapis, 
vyko tarpiniai projekto pristatymai bendruomenei, netilo dis-
kusijos, bendruomenė savo nuomonę išreiškė pildydama an-
ketas. Vėliau ši galimybių studija buvo apdovanota Aplinkos 
ministerijos prizu kaip geriausias projektas, kuriame dalyvavo 
bendruomenė. Nenuvertindama bendruomenių nuomonės, 
galiu pasakyti, kad žmonės ne visada situaciją įvertina taip, 
kaip ją mato specialistas. Tačiau jei specialistas geba argu-
mentuotai pasakyti, kodėl verta daryti vieną ar kitą sprendi-
mą, nebijo bendrauti ir paaiškinti, tai tada dažniausiai sulau-
kia ir visuomenės pritarimo.

Žmonės Lietuvoje paprastai yra labai nusiteikę prieš me-
džių kirtimą. Kokia Jūsų nuomonė? Ir aš pati taip galvoju. 
Bet kiekvieną kartą kertant medį yra tam tikra argumentaci-
ja. Juk yra agresyvūs medžiai, nevertingi nei savo mediena, 
nei estetika. Kad ir Gedimino kalno pavyzdys. Aš asmeniškai 
labai džiaugiuosi, kad šlaite buvusių medžių pašalinimas at-
vėrė vieną iš svarbiausių Lietuvos istorinių vaizdų, atidengė 
mūsų architektūrinį, kultūrinį paveldą.

O iškirsti medžiai Šermukšnių gatvėje? Šioje gatvėje buvo 
keičiami inžineriniai tinklai, o tai dažnai lemia ir medžių žūtį. 
Kai man pačiai tenka projektuoti mieste, iš inžinierių labai 
dažnai tenka išgirsti: „Čia nebus jokių medžių.“ Inžinieriai ne 
visada prisiima atsakomybę įgyvendinti originalesnį, drąsesnį 
sprendimą, dažniausiai nori viską padaryti pigiau ir papras-
čiau. Šiuolaikinė darni plėtra vyksta tada, kai inžinieriai pri-
sitaiko prie gamtos, o ne gamta prie inžinierių. Įstatymuose 
numatyti norminiai atstumai tarp inžinierinių tinklų ir medžių 
bei krūmų. To privalu laikytis, bet būna situacijų, kur tuos ats-
tumus sunku išlaikyti, o medžių nesinori atsisakyti. Europoje 
tokioms probleminėms situacijoms spręsti jau seniai naudo-
jamos medžių šaknų atitvarinės sistemos, Lietuvoje tai dar 
naujiena...

Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti tvarkomos šalia daugia-
bučių namų esančios erdvės? Dabar erdvė aplink daugiabu-
čius namus yra skirta statyti mašinas. Deja, tai yra pagrindinė 
funkcija. Daugiabučių namų kiemai – didelė neišspręsta prob- 
lema, tai tos miesto dalys, kurioms tikrai reikia rekonstrukci-
jos ir želdynų bei želdinių tvarkymo strategijos. 

Jūs kartu su studentais bandote prisiliesti prie šios itin 
opios problemos. VGTU studentai sprendė Vilniaus Radvi-
lų gimnazijos ir su gimnazijos teritorija tiesiogiai susijusių 
daugiabučių kvartalų kiemų kraštovaizdžio sutvarkymo 
klausimus. Radvilų gimnazijos kraštovaizdžio sutvarkymo 
koncepcijas rengė bakalauro studijų trečiojo kurso studentai. 

žmonių nėra – sprendimas nėra iki galo pavykęs. Vilniuje pa-
stebiu dar vieną įdomią tendenciją: nors miesto viešoji erd- 
vė dar nėra sutvarkyta ir įrengta, tačiau žmonės joje mielai 
lankosi, leidžia savo laisvalaikį. Rengiant kraštovaizdžio pro-
jektus, manau, tokią tendenciją svarbu įvertinti, norą turėti 
natūralias, gamtines erdves mieste. Apskritai kraštovaizdis 
yra gyvenimo būdas, o ne scenografija.

Konkursuose labai svarbi estetika ir kontekstualumas. 
Kiekviena erdvė reikalauja originalaus požiūrio. Todėl, projek-
tuodama kraštovaizdį, visada skirstau į skirtingus segmen-
tus – miestas ir kaimas, priemiestis ir miesto centras ar se-
namiestis, tipinis ar ypatingų erdvių sukūrimo reikalaujantis 
projektas. Naujų kraštovaizdžio projektų sukūrimas praside-
da nuo užsakovo pažinimo ir ilgo, ilgo bendravimo. 

Ar, projektuodama kraštovaizdį pastebite nacionalinių lie-
tuviškų „kiemo tvarkymo“ bruožų? Mano nuomone, indivi-
dualių sklypų savininkai kartais neįvertina esamo konteksto 
ir sodindami augalus neišlaiko pusiausvyros tarp atvežtų ir 
ilgus šimtmečius Lietuvoje augusių augalų. Lietuviai kartais 
„persūdo“ ir sodindami kai kuriuos augalus. Pavyzdžiui, da-
bar privačiuose sklypuose ypač mėgstamos tujos, pigus ir 
ne itin reiklus augalas. Tačiau, kita vertus, tuja – vertikalus 
augalas. Mūsų kraštovaizdžiui tokia forma nėra būdinga, tai 
daugiau Italijos, Krymo landšafto dekoras. Žmonės savo kie-
muose labai nori dekoratyvumo.

O kokie augalai, krūmai, Jūsų nuomone, yra lietuviški, 
tradiciniai? Apskritai, ko turėtų nedaryti apie lietuvišką 
kraštovaizdį svajojantis lietuvis? Sklype turėtų dominuoti 
vietinės medžių ir krūmų rūšys, būdingos konkrečiam vieto-
vaizdžiui, augavietei. Augavietė yra vieta, kur augalas (medis 
ar krūmas) natūraliai auga... Vienas augalų asortimentas 
tinka sodyboje, kitas – miesto aplinkoje esančiuose sklypuo-
se. Miestuose svarbu parinkti augalus, atsparius užterštam 
miestų orui, sodyboje svarbus regionalumo aspektas, tradi-
ciniai, konkrečiam kraštui būdingi sodybos kraštovaizdžio 
charakterio bruožai. Sodinant medžius labai svarbu tinkamai 
parinkti medžių dydžius, kurie atitiktų erdvės mastelį...

Esate užsiminusi, kad projektuojant kraštovaizdžio projek-
tus architektams padėtų aktyvesnis bendravimas su visuo-
mene. Tarp projektuotojų ir visuomenės trūksta glaudesnio 
tarpusavio bendravimo, viešųjų ryšių, abipusio pasikeitimo 
nuomonėmis. Savo praktikoje turėjau labai gražių bendra-
vimo pavyzdžių, kai visuomenė padeda architektams, o ar-
chitektai – visuomenei. Pavyzdžiui, rengiant Gargždų miesto 
parko funkcinio vystymo galimybių studiją, buvo specialiai 
sukurta visa sistema, kad projekto kūryboje dalyvautų ir pati 
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Koncepcijos buvo kuriamos remiantis mokyklos bendruome-
nės ir dėstytojų bendrai suformuluota užduotimi. Studentai 
atliko strateginę gimnazijos ir jos prieigose esančių daugiabu-
čių kvartalų teritorijos urbanistinę-landšaftinę analizę, nusta-
tė problemines zonas. Remdamiesi analizės rezultatais bei 
panašių urbanistinių-landšaftinių situacijų projektais Lietuvo-
je ir Europoje, formulavo Radvilų gimnazijos ir šalia esančių 
daugiabučių kiemų erdvių kraštovaizdžio sutvarkymo koncep-
cijas. Koncepcijų pateikimas daugeliu atveju atitiko konkur-
sinių darbų pateikimui keliamus reikalavimus. Darbai buvo 
atlikti išraiškingai, aiškiai skaitoma architektūrinės grafikos 
kalba. Iš viso parengta 16 koncepcijų. Gimnazijos adminis-
tracijos sudaryta komisija atrinko tris originaliausias Radvilų 
gimnazijos ir jos prieigų kraštovaizdžio sutvarkymo koncepci-
jas. Remiantis studentų vizijomis, gimnazijos administracija 
konkretizuos savo poreikius ir rengs gimnazijos kraštovaiz-
džio sutvarkymo projektinių pasiūlymų užduotį.

Ar Vilniuje pastebite tokių projektų, kai įvairių sričių specia- 
listai vieningai dirbdami sukuria tikrai gerą darnios plėt- 

ros pavyzdį? Tokių pavyzdžių tikrai yra. Atsiranda vis daugiau 
verslininkų, kurie nori sukurti ekologišką, socialią ir estetišką 
aplinką. 

Tuomet ir visa architektūra, ir techniniai sprendimai, ir pats 
kraštovaizdis būna labai apgalvotas. Tokie verslininkai įtrau-
kia ir miesto bendruomenes, ir menininkus, kurie gali eks-
ponuoti savo kūrybą. Prie tokių pavyzdžių priskirčiau „Quad- 
rumo“, „Skaitekso“ projektus.

Ko, Jūsų nuomone, dar trūksta Vilniaus skveruose? Miesto 
skverams, kokie jie bebūtų, pirmiausia reikia nuolatinės prie-
žiūros. Net jei yra labai geras projektinis sprendinys, o priežiū-
ros nepakanka, ilgainiui miesto viešoji erdvė praranda savo 
patrauklumą. 

Kartais pastebiu, kad net paprastas sprendimas, jei jis 
yra labai prižiūrimas, tampa malonus akiai. Pavyzdžiui, šalia 
Žirmūnuose esančios „Thomas Philips“ parduotuvės mažoje 
erdvėje pastatytas fontanėlis, pasodinta keletas medžių, pa-
statyti keli suoliukai – viskas labai paprasta, bet einantiems 
pro šalį žmonėms malonu tiesiog prisėsti ir pasigėrėti. ■

„... Šiuolaikinė darni plėtra 
vyksta tada, kai inžinieriai 
prisitaiko prie gamtos, o 
ne gamta prie inžinierių.“ 



44 Technologijos SAPERE AUDE       Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 Nr. 3 žiema (VIII)

Ižinerinių sistemų modelis, kuriame matosi pastato inžineriniai tinklai: šildymo, vėdinimo, elektros ir kt.

Tekstas: Agnė Mažeikytė
Vaizdinė medžiaga: Jungtinis gyvybės mokslų centras, kurio techninį projektą parengė UAB „Viltekta“, UAB „Ekoprojektas“ ir 
UAB „Architektūros linija“, darbo projektą, remdamiesi BIM principais, rengia AB „Panevėžio statybos tresto“ projektavimo 
biuras
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SKAITMENINĖ 
STATYBA 
LIETUVOJE – 
KAS, KUR, 
KAIP IR KADA?

Modernios informacinės technologijos ateina į visas gyvenimo sritis, 
neaplenkdamos ir statybos aikštelių. Lietuvoje jau kurį laiką netyla 
kalbos apie informacinių technologijų ir statybos sąjungą – skaitme-
ninės statybos reformą, po kurios statybų darbai turėtų būti atliekami 
greičiau, pigiau ir kokybiškiau.
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mokslininkų grupę iš septynių universiteto fakultetų – Staty-
bos, Aplinkos inžinerijos, Architektūros, Transporto inžineri-
jos, Elektronikos, Mechanikos ir Fundamentinių mokslų. 

Kaip teigia šio centro vadovas, Statybos fakulteto Gelž-
betoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros docentas dr. Vla-
dimiras Popovas, Skaitmeninio ir informacinio modeliavimo 
technologijų statyboje centras verslui teiks mokslines prakti-
nes paslaugas, koordinuos skaitmeninės statybos specialistų 
rengimo universitete klausimus, atliks mokslinius tyrimus bei 
konsultuos rinkos dalyvius.

„Norint plėtoti skaitmeninės statybos technologijas, visų 
pirma reikia sukurti visiems rinkos dalyviams priimtinus stan-
dartus, kurie apimtų modelių kūrimą ar informacijos kiekį 
modeliuose, nurodytų pagrindinę proceso dalyvių naudojamą 
programinę įrangą, kuri tarpusavyje „susikalbėtų“, nubrėžtų 
specialistų bendradarbiavimo ir duomenų mainų principus ir 
taip toliau. Tai nėra greitas ir paprastas procesas, jam reikia 
ne tik daug intelektinių pastangų, bet ir finansavimo“, – sako 
V. Popovas.

SKAITMENINĖS STATYBOS MODELIAI
V. Popovas, kuris, vadovaudamas informacinių technologijų 
įmonei „In Re“ yra sukaupęs didelę praktinę patirtį, taikant 
naująsias technologijas statybos inžinerijoje, išskiria šiuos 
pagrindinius skaitmeninės statybos principus: „Skaitmeni-
nės statybos tikslas – sukurti statinio projektavimo, statybos 
ir eksploatacijos valdymo strategiją, pagrįstą kompiuterinė-
mis modeliavimo technologijomis. Taip siekiama užtikrinti 
integruotą grafinių ir informacinių duomenų srautų valdymą, 
suderinant virtualią grafiką, inžinerinę analizę ir kompiute-
rizuotą gamybą su dokumentų ir gamybos proceso valdymo 
priemonėmis. Skaitmeninė statyba individualius vykdytojus 
skatina burtis į komandas, kad jų uždaviniai ir sprendimai 
būtų sujungti į veiklos grandines, leidžiančias kuo efektyviau 
vykdyti statinio gyvavimo ciklo operacijas.“ 

Nors terminas skaitmeninė statyba nurodo tiesioginę 
priklausomybę statybų sričiai, technologija prasidėjo nuo ar-
chitektų. Jie pirmieji, pasitelkę tuometes informacines tech-
nologijas, pradėjo vietoj įprastinių brėžinių kurti virtualius 
trimačius modelius, kuriuos galima greitai ir patogiai keisti, 
modifikuoti, transformuoti, realizuojant tobulos architektūri-
nės formos ir funkcijos koncepciją. Gana greitai ši architektų 
inovacija buvo pastebėta projektuotojų: konstruktorių ir inži-
nierių, kurie pamatė galimybę modelius papildyti sau reika-
linga informacija, pavyzdžiui, naudojamų medžiagų savybė-
mis – stipriu, tankiu, šilumine varža ir pan. 

„Galima sakyti, kad papildžius geometrinius modelius ap-
rašomąja dalimi atsirado išmanus grafinis objektas, kurį ir ga-
lima vadinti skaitmeninės statybos baziniu elementu, – sako  

V ienos iš skaitmeninės statybos lyderių – Jung-
tinės Karalystės – vyriausybė skaičiuoja, kad 
šalyje palaipsniui diegiant naująsias technolo-
gijas, nuo 2012 m. dideliuose viešuosiuose sta-
tybos projektuose ji sutaupė apie 2 milijardus 

eurų, o 66 proc. didžiųjų projektų užbaigiami laiku ir nevirši-
jant biudžeto. Tad efektyvumo pagerėjimas ryškus. 

Į Lietuvą statinio informacinis modeliavimas (angl. Buil-
ding Information Modelling, BIM), arba paprasčiau – skai-
tmeninė statyba, dabar žengia jau gana drąsiais žingsniais, 
tačiau vis dar dažnai prilyginamas kompiuteriniam projekta-
vimui ar susiejamas su konkrečiomis informacinėmis techno-
logijomis. Skaitmeninės statybos ekspertai teigia, kad viskas 
nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. 

VGTU PRISIDEDA PRIE SKAITMENINĖS STATYBOS DIEGIMO
Nuo šių metų kovo mėnesio Lietuvoje veikia trylikos staty-
bos ir infrastruktūros sektorių asociacijų įkurta viešoji įstaiga 
„Skaitmeninė statyba“, koordinuojanti skaitmeninės statybos 
diegimo Lietuvoje procesus. Būtent jos iniciatyva artimiausiu 
metu skaitmeninė statyba turėtų žengti tvirtesnius žingsnius.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) moksli-
ninkai aktyviai dalyvauja šios įstaigos veikloje – iš dešimties 
įkurtų darbo grupių, net penkioms vadovauja VGTU atstovai: 
Statybos fakulteto dekanas prof. dr. Algirdas Juozapaitis, 
doc. dr. Vladimiras Popovas, prof. dr. Leonas Ustinovičius, 
prof. dr. Sigitas Mitkus, doc. dr. Darius Migilinskas ir tyrėjas 
dr. Vaidotas Šarka. Į darbo grupių veiklą aktyviai įsilieja ir kiti 
VGTU dėstytojai, tyrėjai, doktorantai ir absolventai. 

Ilgalaikėje VšĮ „Skaitmeninė statyba“ strategijoje numaty-
ta įvertinti kitų šalių gerąją praktiką ir adaptuoti pasirinktus 
sprendimus Lietuvai, o įvertinus nacionalinio sektoriaus po-
reikius ir galimybes – kurti naujus sprendimus. Kaip vienas 
pagrindinių „Skaitmeninės statybos“ uždavinių išskiriamas 
bendros statybų sektoriaus informacinės struktūros ir koda-
vimo, t. y. klasifikatoriaus, formavimas, elektroninės aplinkos 
kūrimas ir skaitmeninės statybos standartų ir metodologijos 
vystymas.

„Skaitmeninės statybos“ veikloje taip pat numatyta ak-
tyviai dirbti su statybos sektoriaus įmonėmis – organizuoti 
joms aktualius mokslinius ir techninius tyrinėjimus bei stu-
dijas, plėtoti švietimo ir mokymų veiklą, inicijuoti naujas stu-
dijų programas. Šioje srityje VGTU yra vienas iš strateginių 
partnerių.

Pradžia jau padaryta – pavasarį VGTU įkurtas pirmasis 
Lietuvoje Skaitmeninio ir informacinio modeliavimo techno-
logijų statyboje centras, skirtas statybos kompetencijų ug-
dymui, inovacijų, susijusių su skaitmenine statyba, kūrimui, 
skatinimui bei perdavimui rinkos dalyviams. Centras jungia 



47SAPERE AUDE       Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 Nr. 3 žiema (VIII) Technologijos

V. Popovas. – Greitai jo naudą pajuto tiek architektai, tiek inži-
nieriai. Vieni galėjo geriau įsivaizduoti objektus erdvėje, kiti – 
iš modelio gauti standartinius brėžinius ar iš pateiktos infor-
macijos sugeneruoti medžiagų kiekių žiniaraščius ar įvairias 
ataskaitas ir technines specifikacijas.“

Nors, kalbant apie skaitmeninę statybą, dažniausiai ome-
nyje turimas būtent trimatis statinio modeliavimas, tai tikrai 
dar ne visos technologijos ypatybės. 

Į procesą įsitraukiant vis daugiau skirtingų specialybių 
žmonių, kilo klausimas, kokius dar aspektus įtraukti į modelį, 
kad visi suinteresuoti dalyviai galėtų greitai gauti ir pasidaly-
ti jiems reikiama informacija. Taip 3D modelis buvo papildy-
tas naujais elementas – šiuolaikinės skaitmeninės statybos 
technologijos susideda iš 6 skirtingų dimensijų.

„Statinio gyvavimo ciklas prasideda projektavimo metu, 
tuomet kuriamas trimatis pastato modelis, kuris susideda iš 
tūrinių parametrinių objektų, turinčių visą valdymui ir įgyven-
dinimui reikalingą informaciją. Darbo procese sukuriamas 
projektinis skaitmeninis modelis – jame sujungiami architek-
tūrinis, konstrukcinis ir inžinerinis modeliai, kuriuose naudo-
jami tiek 3D, tiek 2D elementai“, – pasakoja VGTU docentas.

Statybinis pastato modelis jau vadinamas 4D modeliu – 
jis naudojamas statybų procesų planavimui ir darbų atlikimo 
valdymui. Naudojama informacija, sukaupta projektinio 3D 
modelio saugykloje, tačiau prie jos pridedama papildoma 
specifinė informacija apie statomas ar montuojamas statybi-
nes konstrukcijas, pastato elementus ir inžinerines sistemas. 

Tokia informacija gaunama iš rangovo, subrangovų, tiekėjų 
bei gamintojų duomenų bazių.

Penkiamačiu (5D) modeliu vadinamas toks modelis, ku-
riame prie jau esamos informacijos pridedama pinigų arba 
kainos dimensija. 

Pagal medžiagų ir konstrukcijų kiekius nustatomi statybos 
ekonominiai rodikliai – jie gaunami iš projektinio 3D modelio, 
kartu su išteklių – darbo jėgos, mašinų bei mechanizmų kai-
na, paskirstyta pagal gamybos laiką ir susieta su gamybos 
technologijomis iš statybinio 4D modelio. 

„Naudojant 5D modelį, galima numatyti piniginius srau-
tus visose statybų stadijose, o medžiagų ir gaminių kainos, 
sujungtos su parametriniais objektais, leidžia gauti finansi-
nės informacijos pjūvį pagal bet kokį pasirinktą rodiklį. Taip 
galima projekto sąmatą suskaičiuoti bet kurioje stadijoje – 
konceptualaus, bazinio ir detalaus projekto stadijoje, statybų 
metu ar jau joms pasibaigus“, – sako V. Popovas.

Statinio eksploatacijos valdymui naudojamas šešiamatis 
modelis (6D). Į jį įvedami kokybiniai rodikliai – energinis efek-
tyvumas, gyvenimo komfortas ir kiti elementai, reikšmingi 
statinio eksploatacijos, remonto, rekonstrukcijos, o jeigu rei-
kia, ir išmontavimo procesuose. 

Šis modelis skirtas visoms statinio inžinerinėms sis-
temoms valdyti ir prižiūrėti, priežiūros išlaidoms planuoti, 
įrenginių būsenai stebėti ir periodiškai apžiūrėti, kad būtų 
palaikoma reikiama techninė būklė ir užtikrinamas būtinasis 
komfortas.

Konstrukcinis modelis. Vizualiai pateiktas monolitinio gelžbetonio konstrukcijų armavimas
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Pastato modelis, kuriame matosi pastato inžinerinės sistemos: šildymo, vėdinimo ir kt.

48 Technologijos
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Konstrukcinis modelis, parodantis sudedamąsias pastato konstrukcijas (pamatus, sienas, perdangas ir t. t.)

Architektūrinis pastato modelis
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(projekto įgyvendinimo) kaina sumažėja maždaug trečdaliu. 
Tiesa, šis sumažėjimas Lietuvoje bus ryškus tik tuomet, kai 
skaitmeninės statybos technologijos įsigalės rinkoje ir atsi-
pirks jų diegimui skirtos išlaidos.

GEROJI SKAITMENINĖS STATYBOS PATIRTIS  
2013 metais Europos Parlamentas balsavo už bendrą Euro-
pos Sąjungos Viešųjų pirkimų direktyvą, kuri rekomenduoja, 
atliekant viešuosius pirkimus, naudoti įvairius elektroninius 
įrankius. Vienas jų – skaitmeninės statybos technologijų 
įtraukimas statybos bei projektavimo darbuose.

Direktyvos patvirtinimas reiškia, kad visos ES šalys narės 
gali skatinti, apibrėžti ar reikalauti skaitmeninės statybos 
technologijų naudojimo viešai finansuojamiems statybos 
objektams jau dabar, o nuo 2016 metų tai jau turės būti įgy-
vendinta privalomai. Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Danija, 
Suomija ir Norvegija jau pradėjo taikyti pradinius apsibrėžtos 
apimties BIM naudojimo viešuosiuose pirkimuose reikalavi-
mus. Šias šalis galima laikyti ir skaitmeninės statybos tech-
nologijų Europoje lyderėmis – danai jau yra sukūrę bendrą 
statybos standartų sistemą, suomiai skaitmeninius modelius 
naudoja ne tik įvairios paskirties pastatams, bet ir infrastruk-
tūros objektams. 

Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai įvairiose konferenci-
jose pristato puikius projektų rezultatus, tačiau, kaip teigia 
V. Popovas, jų bėda ta, kad didelėje šalyje labai sunku su-
vienodinti standartus, tad vos ne kiekviena valstija naudoja 
skirtingus. Taip neišnaudojamos visos skaitmeninės statybos 
suteikiamos galimybės.

Konstrukcinis modelis, kuriame detalizuotas laikančiųjų konstrukcijų (kolonų ir sijų) ir išorės sienų armavimas

NAUDA – VISIEMS STATYBŲ PROCESO DALYVIAMS
Išsiaiškinus, kas yra skaitmeninė statyba, kyla klausimas – 
kuo ji pranašesnė už įprastinius statybos proceso valdymo 
elementus? Naujųjų technologijų diegimo šalininkai teigia, 
kad skaitmeninės statybos principai leis sumažinti išlaidas 
statybų organizavimui, pagreitins statybų procesus ir leis pa-
gerinti jų kokybę. 

Ypač akcentuojamas įmonių konkurencingumo tarptau-
tinėje rinkoje padidėjimas – užsienio šalyse prie statybos ir 
projektavimo darbų konkursų reikalavimų dažnai įrašoma, 
kad būtina naudoti skaitmeninės statybos technologijas. Jas 
diegiant Lietuvoje tikimasi didinti viešųjų pirkimų skaidrumą, 
statybos pramonės dalyvių kompetenciją ir darbo našumą. 

„Diegiant skaitmeninės statybos principus įmonėse, kei-
čiasi darbiniai procesai ir įpročiai: visi projekto dalyviai – už-
sakovas, plėtotojas, projektuotojas, statytojas ir valdytojas – 
įsipareigoja naudoti vienodo tipo duomenis ir suteikti jiems 
visiems suprantamą skaitmeninę formą. Taip padidėja ga-
limybės išvengti nesusipratimų, klaidų ir vėlavimų“, – sakė 
V. Popovas.

Jis tvirtina, kad skaitmeninė statyba naudinga visiems 
proceso dalyviams, pavyzdžiui, projektuotojams atveria ga-
limybes dirbti greičiau, gerinti rezultatų kokybę, efektyviau 
bendradarbiauti, vengti pasikartojimų, mažinti klaidų ti-
kimybę ir su daugiau pelno; statytojams suteikia geresnę 
apskaitą, tikslesnes sąmatas, efektyvesnį resursų valdymą, 
mažesnę savikainą, didesnį konkurencingumą ir pelningu-
mą. Specialistai skaičiuoja, kad, įdiegus skaitmeninės staty-
bos modelį, galutinė nekilnojamojo turto objektų realizacijos 
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Skaitmeninės statybos technologijų įvedimo galimybių 
studija, šiemet atlikta Lietuvoje, parodė, kad 6–7 proc. visų 
statybos rinkos įmonių savo veikloje jau naudoja trimatį sta-
tinio modeliavimo principą. Ekspertus tokie skaičiai nuteikia 
optimistiškai, tačiau, jų manymu, kol kas šalyje verta kalbėti 
apie skaitmeninės statybos technologijas projektavimo ir iš 
dalies statybos srityse. 

Paprašytas išskirti skaitmeninės statybos technologijų 
lyderius Lietuvoje, V. Popovas ilgai nedvejoja: „Prie naujų 
technologijų taikymo projektavime, gamyboje ir statyboje 
pamažu pereina „Panevėžio statybos trestas“, kuris yra ilga-
metis VGTU partneris. BIM projektavimo ir gamybos principai 
sistemiškai diegiami bei gerų pavyzdžių turi ir kiti VGTU vers-
lo partneriai – „Markučių gelžbetonis“, „SWECO Lietuva“ ir 
„Kelprojektas“. Jie šias technologijas diegia ir naudoja savo 
iniciatyva, be jokio valstybės paskatinimo, matydami pers-
pektyvų savo veiklai.“

Pirmasis Lietuvos objektas, sukurtas pagal skaitmeninės 
statybos technologiją, buvo tuometės „Skanska statyba“ pa-
statytas nedidelis biurų pastatas Klaipėdoje. Užsakovo pagei-
davimu, į pastato modelį buvo suvesta ne tik architektūrinė 
bei konstrukcijų informacija, bet ir inžinerinės sistemos.

2004-aisiais įgyvendintame Vilniaus savivaldybės projek-
te visa išpildomoji projekto dokumentacija taip pat buvo su-
sieta su projektiniu modeliu. 2005 m. Vilniaus verslo centre 
„Verslo trikampis“ buvo pastatytas pastatas „Victoria“ – pagal 
dvimatę dokumentaciją buvo sukurtas erdvinis pastato mode-
lis, kuris panaudotas pastato statybai valdyti. Anot V. Popovo, 
tai buvo vienas pirmųjų 4D arba statybinio pastato modelio 
pavyzdžių Lietuvoje. Tame pačiame projekte buvo išbandyta 
ir sąmatos sudarymo technologija, t. y. sukurtas penkiama-
tis modelio prototipas bendrų statybinių darbų sąmatoms 
skaičiuoti. Prie šių projektų, taip pat prekybos centro „Gedi-
mino 9“ Vilniuje, NEO Group PET granulių gamyklos Klaipė-
doje bei dar daugiau pastatų įgyvendinimo prisidėjo ir VGTU 
mokslininkai – Civilinės inžinerijos mokslo centro direktorius 
Virgaudas Juocevičius, Statybos technologijos ir vadybos ka-
tedros docentas Darius Migilinskas ir Vladimiras Popovas. 

Entuziastingai nusiteikę mokslininkai siekė keisti užsako-
vų požiūrį į statybos procesus, siūlė idėjas, kaip juos padaryti 
greitesnius, pigesnius ir kokybiškesnius, bei, remdamiesi už-
sienio šalių patirtimi, priėmė tokius projektų valdymo spren-
dimus, kuriuos galima vadinti pirmosiomis skaitmeninės sta-
tybos apraiškomis. 

UNIVERSITETE JAU RUOŠIAMI SKAITMENINĖS STATYBOS 
SPECIALISTAI 
BIM kompleksiškai integruotas į daugelio dėstomų specia-
lybių mokymo programas, visų pirma Statybos ir Architektū-

ros, taip pat Aplinkos ir Fundamentinių mokslų fakultetuose. 
Kuriami atskiri studijų moduliai, studentai mokomi naudotis 
specialiomis kompiuterinėmis programomis, taip pat skati-
namas komandinis darbas, kad skirtingų sričių studentai su-
prastų tarpdisciplininio bendradarbiavimo naudą. 

Statinių informacinio modeliavimo diegėjai bus pradė-
ti ruošti jau nuo 2015-ųjų mokslo metų, kai VGTU Statybos 
fakultete prasidės priėmimas į pirmąją Lietuvoje magistran-
tūros studijų programą Statybos informacinis modeliavimas. 
Šiuo metu studentai, norintys magistrantūroje įgyti skaitme-
ninės statybos žinių, gali rinktis tam skirtas specializacijas.

VGTU, būdamas statybos specialistų rengimo lyderis Lie-
tuvoje ir viešosios įstaigos „Skaitmeninė statyba“ partneris, 
numato dvi kryptis, kuriomis turėtų vykti būsimųjų statybos 
sektoriaus specialistų – inžinierių, projektuotojų, gamybinin-
kų – rengimas aukštosiose mokyklose. 

Iš vienos pusės visi statybos ir jos gretutinių specialybių 
studentai po studijų universitete turėtų tapti pažengusiais 
skaitmeninės statybos technologijų vartotojais, t. y. puikiai 
suvokti BIM procesus, mokėti skaityti ne tik trijų, bet ir ke-
turių, penkių ar šešių dimensijų modelius ir juos kurti. Kita 
planuojama kryptis – suteikti studentams tiek žinių, kad jie 
ne tik išmanytų visus BIM procesus ir mokėtų juos tinkamai 
panaudoti, bet ir užsiimtų jų diegimu statybų bei kituose su-
sijusiuose sektoriuose. 

NAUJAUSIOS TECHNOLOGIJOS PRIEINAMOS VISIEMS NO-
RINTIEMS
Universitete nuolat vyksta įvairios su skaitmenine statyba 
susijusios atviros paskaitos, skirtos tiek studentams, tiek ir 
visiems besidomintiems. Taip pat planuojama plėsti statybos 
sektoriuje dirbančių specialistų mokymų bei kvalifikacijos kė-
limo kursų veiklą. 

„VGTU turi didžiulį potencialą formuoti skaitmeninės sta-
tybos tradicijas ir kultūrą. Aukštos kvalifikacijos mokslininkai 
ir dėstytojai, iš kurių daugelis prisidėjo prie pirmųjų Lietuvoje 
skaitmeninės statybos objektų atsiradimo, suteiks naujų ži-
nių ir reikalingų kompetencijų jau dirbantiems specialistams, 
norintiems prisitaikyti prie pakitusių rinkos sąlygų“, – sako 
V. Popovas.

Statinio (pastato) informacinio modeliavimo (BIM) siste-
mų plėtra ir intensyvus vystymas ir yra šiuolaikinių skaitinių 
ir informacinių technologijų statybos inžinerijos ir architektū-
ros bei aplinkos, transporto, infrastruktūros inžinerijos sričių 
pagrindinė varomoji jėga, tad, pasak Skaitmeninio ir infor-
macinio modeliavimo technologijų statyboje centro vadovo, 
BIM technologijų vystymas yra strateginė universiteto kryptis, 
atitinkanti VGTU viziją ir misiją, ruošiamų specialistų profilį, 
fakultetų struktūrą ir istorinę raidą. ■
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PROF. ALGIS MICKŪNAS: 
„LIETUVIAMS DAR 
REIKĖS IŠGYVENTI 
GLOBALIZACIJOS BANGĄ“

Kalbėjosi: Edita Jučiūtė
Nuotraukos: Simo Bernoto ir iš Algio Mickūno archyvo

VGTU studentai šį spalį turėjo galimybę klausytis vieno žymiausių 
Lietuvos išeivijos filosofų, Ohajo (JAV) universiteto dėstytojo, feno-
menologo prof. Algio Mickūno paskaitų. Po vykusių atvirų paskaitų 
universitete su profesoriumi kalbėjausi ne apie filosofijos mokslą, 
semiotiką ar astrofiziką, bet apie globalizaciją, dzeną, baravykų skonį 
ir apie aštuonių dešimtmečių senumo įvykius. 

1933 metais gimęs Pasvalio rajone, būdamas vienuolikmetis kartu 
su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 metais – į JAV, dalyvavo Korė-
jos kare, vėliau studijavo Vokietijoje ir daugybėje JAV universitetų. 
Prof. Algis Mickūnas jau daugelį dešimtmečių yra vizituojantis profe-
sorius Indijos, Japonijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Gvatemalos, Lie-
tuvos, Peru, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir kitų šalių universite-
tuose.
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Š iandien pasaulis daug filosofuoja. Visi apie 
viską turi savo nuomonę, savo filosofiją... Bet 
tai tik banali psichologija, mūsų norai, tai šne-
kėjimas apie save, kai pasaulis visai nerūpi. 
Kaip sako psichologai, mes esame geismai. Bet 

nueikite pas psichiatrą, jis jums paaiškins apie visų jūsų geis-
mų prigimtį. Taigi tai nieko bendro su tikrąja filosofija neturi.

Jau daugelį metų skaitote paskaitas Lietuvos universitetų 
studentams. Ar, pradėjęs jas skaityti, jutote ryškius kultūri-
nius skirtumus? Mano manieros Lietuvoje nebuvo tinkamos. 
Pavyzdžiui, skaitau pranešimą viename universitete. Kolegos 
sėdi priešakyje, o toliau – jaunimas. Vaikštau po salę, pasi-
sveikinu su vienu kitu studentu ir klausiu: „Koks tavo vardas? 
Aš dėdė Algis.“ Profesorius iš Amerikos kalbasi su studentais? 
Kolegos po paskaitos kviečia kavos, o aš studentams sakau: 
„Vaikai, einam kavutės.“ O kolegos man prieštarauja: „Ne, ne, 
jie negali eiti su mumis.“ Bet kodėl ne? Ar mes, dėstytojai, 
bendraudami su studentais prie puodelio kavos, galime juos 
gadinti? Juk studentai – mūsų ateitis.

Tiesioginis bendravimas su studentais yra Jūsų asmeninis 
bruožas ar Amerikos kultūros įtaka? Amerika yra labai as-
meniška. Nėra ko be reikalo stiebtis aukštyn. Iš Linkolno laikų 
sklando sentencija: „Visi žino daugiau, negu bet kas.“ Todėl 
negaliu sakyti studentams, kad aš viską žinau, o jūs tylėkite 
ir klausykitės. Kartais būna, kad vaikas parodo tai, jog daug 
patyrusiam žmogui tenka suvokti: „Po velnių, kaip aš to ne-
mačiau seniau?!“

Iš esmės amerikietiška kultūra Jūs nenusivylėte? Aš, ne-
raštingas emigrantas iš mažo Aukštaitijos bažnytkaimio, ne-
turėdamas jokių lėšų, galėjau pasiekti aukščiausius mokslus, 
pasiekti viską, ko norėjau. Kai kurie sako, kad buvo kilę iš 
neturtingų šeimų, dėl to nieko nepasiekė. Bet aš buvau ne tik 
kad neturtingas, bet neturėjau nieko. Amerika tikrai atveria 
dideles galimybes. Jei nepasisekė vienoje veiklos srityje, gali 
save bandyti kitoje. 

O mes kritikuojame, kad amerikietiška šypsena nėra tik- 
ra... Amerikiečiai iš esmės yra linksmi. Štai aš gyvenu nedi-
deliame miestelyje Ohajo valstijoje, čia gyvena tik studentai 
ir dėstytojai. Universitete mokosi 120 tautų studentų. Tai ar 
lengviau ryte vienas kitą susitikus giedrai pasisveikinti, ar 
būti paniurusiam? 

Ko, Jūsų nuomone, dar reikia lietuviams išmokti? Lietu-
viams dar reikės išgyventi globalizacijos bangą, išsidžiovin-
ti jos užtiškusius purslus. Pavyzdžiui, visi šiandien naudoja 

naujausias technologijas. Jei yra nauja technologija, mes ieš-
kome dar naujesnės. Indijoje apie globalizaciją sakoma: „Jei-
gu užšoksi ant tigro, nuo jo jau nebegali nulipti, nes jis tave 
suės.“ Naujausias kompiuteris, telefonas. Kuo jie naudingi? 
Gali nusifotografuoti arbatą, kurią dabar geri?

Bet globalizacija eina ne tik per Lietuvą, bet ir per visą 
pasaulį. Taip, tai neišvengiama. Štai mano buvę studentai 
pakvietė mane atvažiuoti į Gvatemalą. Klausiu jų, kokia jų 
šalies bėda, o jie man sako: „Globalizacija.“ Sukūrėme ten 
Globalizacijos bei ruošiamės įkurti ir Politikos studijų centrą. 
Yra civilizacijos, kurios mėgina prisitaikyti prie globalizaci-
jos ir išsakyti savo tapatumą. Pavyzdžiui, Indijoje pagrindine 
tapo anglų kalba, o vietinės kalbos jau praranda savo reikš-
mę. Kitas pavyzdys, indės – žavingos moterys. Bet šiuo metu 
Indijoje leidžiama apie 30 žurnalų, skirtų formuoti jų naująjį 
įvaizdį, t. y. nurodančių, kaip jos turi atrodyti, kaip šukuotis, 
kaip „nusitepti“ vakarietiškai, kokia figūra turi būti, „stovėk 
prie motociklo, tada būsi tikra gražuolė“. Ir jos turi to siekti. 

Kodėl mes turime puoselėti savo tradicijas, kalbą, kuria 
didžiuojamės taip pat, kaip ir kitų kraštų žmonės didžiuojasi 
savąja? Globalizacija reikalauja, kad visame pasaulyje viskas 
būtų daroma pagal tuos pačius standartus, arba, kaip sakau, 
„makdonaldizacija“. Kad ir kur būsi, viskas greitai, pažįsta-
mai, visi modeliai tokie patys – gali įeiti užsimerkęs ir vis tiek 
žinosi, kur pakabinti kepurę: jokio unikalumo, jokių išskirti-
numų. Taip pat ir su kultūra. Todėl lieka viena išeitis: išlaikyti 
savo tautinę kultūrą ir unikalią jos tapatybę ir šitaip išvengti 
globalizacijos lygintuvo.

Dabar Lietuvoje sklando populiarus pasakymas „darni 
plėtra“. Ar Jūs, kiekvienais metais atvykdamas į Lietu-
vą, pastebite tą darnumą? Lietuvoje dar trūksta darnumo, 
nes yra autokratija. Lietuvos tarnautojai barasi tarpusavyje, 
o į piliečius mažai kreipia dėmesio. Juk pats žodis „darna“ 
reiškia susiderėjimą, dėl ko nors susiderame. Štai mane žavi 
puikus Vilniaus senamiestis. Kodėl? Nes žmonės mokėjo 
statyti. Šiuolaikinėje Vilniaus architektūroje man pritrūksta 
integralumo. Pavyzdžiui, einu Gedimino prospektu ir matau 
„MacDonald’s“ restoraną. Mes „macdonalizavomės“. Bet tai 
nėra nieko originalaus. Visame pasaulyje parduodamos tos 
pačios bulvės, ta pati mėsa... Štai senamiestyje mano pa-
mėgtoji „Pilies menė“ buvo tapusi raštine. Bet staiga grįžtu 
į Vilnių, o vietoj jos jau picerija. Argi yra darnu, jei turime tiek 
daug picerijų?.. 

O kaip Jūs žvelgiate į pastatus Konstitucijos prospekte? 
Čia lyg ir mūsų ateities dalis... Netikiu, kad ateityje visi gy-
vensime sulindę į stiklinius bokštus ir nebus parkų, į kuriuos 
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galėtume nuvažiuoti paprasčiausiai su dviračiu... Šiuo „dan-
goraižių“ keliu nužengė Dubajus, kur kiekvienas milijardierius 
nori pastatyti kuo aukštesnį pastatą. Vienas pastatas yra net 
apgaubęs mečetę. Pagal viduramžių islamą mečetės bokštas 
turėjo būti aukščiausias, nes ji yra neabejotinai svarbiausias 
pastatas mieste. Dubajuje plotai labai brangūs, tad pastatė 
banką, o mečetė tapo jo dalimi. Vadinasi, banko pastatas jau 
yra reikšmingesnis...

O kas Lietuvoje Jus džiugina? Labai džiugina jaunimas. Štai 
Jūsų universiteto magistrantams skaitau paskaitas. Užsirašė į 
jas penkiolika, bet salėje sėdi apie penkiasdešimt. Neklausiu 
jų, ko jie čia atėjo (šypsosi – red.). Pastebiu, kad jauni žmonės 
nebijo klausti, diskutuoti. Jaunimą reikia skatinti pasilikti Lie-
tuvoje. Tikiu, kad tie žmonės, kurie išvažiuoja į užsienį, nebus 
prarasti. Galų gale Amerikos didmiesčiuose lietuviai įtraukia-
mi į bendruomenes, jų vaikai eina į šeštadienines mokyklas. 
Žinoma, reikia tikėtis, kad jie kada nors sugrįš į Lietuvą. Štai, 
pavyzdžiui, mano mokiniai Gvatemaloje keliauja studijuoti į 
užsienį, bet tvirtai planuoja sugrįžti atgal. Pasišneku su jais, 
jiems labai svarbu sugrįžti.

Viename interviu esate linkėjęs Lietuvos jaunimui nebūti-
nai būti blankiais Madonnos šešėliais. O kaip atsikratyti 
tos globalizacijos jaunų žmonių gyvenime, kai nuolat rekla-
muojami vis naujesni išmanieji telefonai? Išmanieji telefo-
nai – įrankiai. Juos naudojant pasaulis nebevyksta. Eini su 
ausinėmis, atsiriboji nuo viso pasaulio: negirdi nei šalia esan-
čių žmonių, nei paukščiukų giedojimo. Jaunimas sako, kad 
paukščiukų giedojimas yra įrašytas jų telefone... Tikiu, kad ši 
manija praeis. 

Jums teko kiek kitokia jaunystė. Jūs užsivėrėte nuo pasau-
lio, o jis su visa skausminga realybe užgriuvo ant Jūsų liki-
mo. Gimėte Pasvalyje, Kriklinių kaime, ūkininkų šeimoje. 
Jums vaikystėje ganant žąsiukus prasidėjo Antrasis pasau-
linis karas. Ar atsimenate tą bėgimo iš Lietuvos etapą? At-
simenu, kaip per vienintelį kaime radiją išgirdome naujieną, 
kad Vokietija paskelbė karą Amerikai. Keliavom į tą Vokietiją. 
Buvo baisu. Kadangi Vokietijoje daug žmonių buvo kare, mus 
surinkdavo kaip darbo jėgą. Užeina bombardavimas, bombos 
lyja. Kai bombardavimas baigiasi, atsigauni nuo to. Vadinasi, 
dar gyvas. Vokiečiai – tvarkinga tauta: tik pasibaigus pavo-
jaus signalui, visi išlendame ir tvarkome subombarduotas 
vietas, renkame plytas. Renkame tas plytas, o už valandos 
vėl bombų lietus ir vėl viskas byra į šipulius... Bet visgi visa 
šeima išlikome gyvi. Vėliau mus nugabeno į Alpes, nes ten 
reikėjo darbininkų. Gyvenome prie nuostabios Noišvanšteino 
pilies. Davė mums kambariuką, pro kurio langą matydavosi 

šios pilies vaizdas. Vokietijoje buvo žuvę labai daug žmonių, 
likę vieni senoliai, reikėjo padėti kaime. Tai – ypatinga mano 
gyvenimo patirtis. Ūkininkas pasikinko jautį ir važiuojame nuo 
dirbamų laukų rinkti akmenų, kurių pribyra nuo kalnų. Jautis 
eina palengva, senukas bavaras su pypke sėdi vežime, o mes 
renkame akmenis ir dedame į sienas. Praeina pora valandų, 
gauname duonos su sūriu, dar pora valandų padirbame ir vėl 
pamažu judame link namų. Mes, lietuviai, į darbus skubame 
su didesniu stresu, bavarai – daug ramiau.

Ir pagaliau Vokietijos Alpėse sulaukėte karo pabaigos... 
Vieną gražų rytą žiūrime – kiekviename kaimo name išklotos 
baltos antklodės ant langų. Pamanėme, gal kieno nors gimi-
mo diena. Ir stovi du amerikiečių tankai. Žinoma, amerikiečiai 
kultūriškai vokiečiams atrodė visai nesuprantami – jokių sa-
liutų, cigaretes rūko, kojas ant džipo susidėję, sugriebia šva-
bišką kepurę nuo vieno kaimiečio ir uždeda šalmą. „Tokia pa-
laida bala, kaip jie galėjo laimėti karą?“ – stebėjosi vokiečiai.

Tuomet papuolėte į „amerikiečių zoną“... Buvome išvietinti 
asmenys, arba angliškai „displaced person“. Lageryje buvo 
latvių, estų, ukrainiečių. Apgyvendino mus sename vienuoly-
ne. Tarp išeivių buvo daug mokytojų, profesorių. Pavyzdžiui, 
matematiką mums dėstė profesorius Kurupaila, rimtas moks-

Procesija Kemteno lageryje Vokietijoje, Algio Mickūno tėvas Juozas 

neša kryžių
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lininkas. Tarp pabėgėlių buvo įvairių profesorių, kurie puikiai 
dėstė, ir man iškart sustiprėjo noras mokytis.

Tuojau buvo pastatyta mokykla (kaime Pasvalyje nebuvo 
jos, mes turėjime auginti vištas, o ne kalbėti apie astrofizi-
ką). Kadangi knygų nebuvo, mokėmės be jų. Mums reikėdavo 
viską stropiai užsirašyti. Kad būtume tikri, jog viską užsirašė-
me teisingai, mes su vaikais lygindavome vienas kito užra-
šus, vienas kitą papildydavome. Mums, vaikams, pasisekė. 
Taip lageryje praleidus ketverius metus, mano ir kitų vaikėzų 
mokslinė būklė pakilo aukščiau, nei būtų pakilusi Lietuvoje.

Būdami lageryje, Jūs ir Jūsų tėvai dar tikėjotės sugrįžti į 
Lietuvą? Taip, tikrai. Mes tikėjomės, kad amerikiečiai neleis 
šiam siaubui skleistis per pasaulį.

O kai žengėte į laivą, kuris plaukia iš Vokietijos į Ameriką, 
vis dar tikėjotės? Visi tikėjosi. Visa „antroji“ išeivių banga to 
tikėjosi. Sakydavo: „Mes čia laikinai.“ Kai praėjo daug dešimt- 
mečių, atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, daug šių lietuvių 
norėjo grįžti ir atstatyti Lietuvą. Bet daugelis grįžo į Lietuvą 
ir suprato, kad jie jau ne visai lietuviai, o daugiau amerikie-
čiai. Visos manieros, Amerikoje įgytas išsilavinimas, kitame 
kontinente praleisti penki dešimtmečiai tikrai daug ką keičia. Žaidžiame šachmatais. A. Mickūnas sėdi pirmas kairėje

Su artimiausiais draugais, iš kairės: Liūtas Mockūnas, Algis Mic-

kūnas,  Vytautas Giedgaudas, Rimas Vėžys ir Edvardas Kaminskas

Su didele klase Kempteno lageryje, Algis Mickūnas sėdi ketvirtas iš dešinės
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Tarp „antrosios“ bangos išeivių sklandė daug idėjų, kad reikia 
parduoti visą turtą ir grįžti į Lietuvą. Bet visgi šeimos, turima 
nuosavybė ir visa kita stabdo. Aš „patapau“ lietuviu, pavyz-
džiui, šiemet į Lietuvą buvau atvažiavęs jau keturis kartus.

Kaip pavyko įsikurti Amerikoje? Mus pasikvietė mamos pus-
seserė į mažą miestelį Atolą, Masačusetso valstijoje, kuriame 
gyveno 10 tūkstančių gyventojų, iš kurių net 1,5 tūkst. buvo 
lietuviškų šeimų. Miestelyje buvo parapija, parduotuvė, klu-
bai. Visi susirinkdavome į vietinį klubą. Ten manęs paklausė, 
kas mano tėvas, atsakiau, kad ūkininkas. Lietuvis ūkininkas? 
Tai naujos kartos lietuvių emigrantams neatrodė geras įvaiz-
dis. Išgirdau jų pamokymą: „Niekada nesakyk, kad esi lietu-
vis.“ Taip kuriam laikui buvo dingusi ir mano lietuvybė...

O kaip prie Amerikos gyvenimo prisitaikė Jūsų tėvai? Gavo 
darbą fabrike. Tėvas iš ūkininko padarė šlavėjo karjerą. Jis 
buvo linksmas ir prisitaikė prie pasikeitusios situacijos. Nega-
lima būti blogos nuotaikos. Mes pagal Amerikos konstituciją 
turime būti laimingi. O jei būsi laimingas, turi pirkti dantų pas-
tą. Reikia klausyti įstatymų (šypsosi – red.).

Bet gana greitai Jūsų gyvenime vėl atsirado kitas karas – 
Korėjos? Šešiolikos su puse metų tapau amerikiečių kariu. 
Ten buvo tikras karas. Man pasisekė, kad bataliono kapito-
nas paklausė, kodėl tokia keista mano pavardė, pasidomėjo, 
gal esu iš kokios Misisipės. Pasakiau, kad esu iš Lietuvos. 
Kodėl esu ne Amerikos pilietis? Atsakiau, kad manęs niekas 
apie tai neklausė, užsirašiau kaip savanoris. Kapitonas pa-
skambino generolui, o generolas atsakė, kad Amerikos karys 
turįs būti Amerikos pilietis. Taip per Kongreso pilietybės komi-
siją gana greitai ir paprastai gavau Amerikos pilietybę.

Kodėl buvote užsirašęs savanoriu į šį karą? Nebuvo darbo. 
Buvome emigrantai. Daug jaunų amerikiečių grįžo iš karo, 
jiems irgi reikėjo darbų. Ką darysi. O kariuomenėje gerai 
moka.

Jūsų gyvenimą praturtino dzeno filosofija. Kaip ji atsirado? 
Po karo Korėjoje gyvenau Japonijoje, netoli Kioto. Lankyda-
mas Kioto šventyklas, suradau dzen Meistrą. Tada pas jį pra-
dėjau „treniruotes“. Tavęs ten nemokina, tau tik parodo vieną 
kartą. Tada mokaisi pats, mėgini mėgini, kol tampi meistru.

O ką reiškia tapti meistru? Tapti meistru – tai leisti pasauliui 
veikti be tavo įsikišimo, be jokių išaiškinimų, be jokių tezių. 
Pasaulis eina per tave, tampa gražus ir džiaugsmingas. Ir toks 
tampa gyvenimas. Nėra nieko, kas neįdomu. Tada būna leng- 
va dirbti, studijuoti, rašyti, pavyzdžiui, jei rašai ką nors, leidi 
tai temai skleistis pačiai.

Yra paplitę daug dzeno mokyklų. Matyt, ne veltui pasa-
kojamas toks pasakojimas apie du dzeno mokinius. Vienas 
sako, kad jo Meistras niekada nepralaimi, o kitas atsako, 

Kareivis. KorėjaĮ frontą

Korėja. Kovota už juos
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kad jo Meistras niekada nekovoja. Noriu pasakyti, kad tikras 
Meistras niekada neperša savo tiesos, jo galima pasiklausti. 
Bet tikras guru nevažiuoja per pasaulį skelbti savo tiesų. 

Dzenas padeda atsikratyti rūpesčių ir skausmingos patir-
ties. Apie tai pasakojama vienoje dzeno pasakoje. Du vienuo-
liai, kuriems buvo liepta vengti moterų, brisdami per sraunią 
upę, pamato merginą. Ji bijo eiti per upę. Vienas vienuolis 
ima merginą ir perneša. Praėjus nemažai laiko, kitas vienuo-
lis klausia: „Kodėl tu ją nešei per upę? Juk mums buvo liepta 
vengti moterų.“ O merginą pernešęs vienuolis atsako: „Aš ją 
tiesiog paėmiau ir pernešiau, o tu ją vis dar tebenešioji...“ 

Norite pasakyti, kad dzenas Jums padėjo atsikratyti tikrai 
skausmingos dviejų išgyventų karų patirties? Žmonės, ku-
rie pereina karą ir pabūna mirties ir gyvenimo akistatoje, tik- 
rai atsisako daug banalių galvojimų ir rūpesčių. Pavyzdžiui, 
nesuka sau galvos dėl to, kad yra nelaimingas, nes neturi 
dviejų „samavorų“ arbatai virti. Rūpesčiai dingsta...

Tai Jūsų gyvenimas buvo nerūpestingas? Tikrai labai nerū-
pestingas.

Po karo Korėjoje ir patirties Japonijoje grįžote į Ameriką 
ir nutarėte tapti inžinieriumi. Man patiko studijuoti inžine-
riją. Bet manęs neapleido egzistenciniai klausimai, o tikslieji 
mokslai negalėjo man atsakyti. Pradėjau studijuoti literatūrą, 
psichologiją, filosofiją. Man tai buvo įdomu. Filosofija patiko, 
domino, ypač graikų klasika, ir, nors nesiekiau jokio akademi-
nio laipsnio, sužinojau, kad galiu įgyti bakalauro laipsnį. Tą ir 
padariau.

Taip prasidėjo mano kelias į filosofiją. Vėliau gavau pasiū-
lymus studijuoti Freiburgo, Kelno, Čikagos ir Atlantos Emory 
universitetuose. Emory universitete nutariau parašyti diserta-
ciją. Pradėjau dėstyti ir supratau, kad tikras pašaukimas atsi-
randa tada, kai gyvenimo aistra sutampa su karjera.

O kalbant apie jausmus, kas Jums gyvenime labiausiai įsi-
minė? Gyvenimas užtušuoja vaikystę. Pradedi gyventi kitą 
gyvenimą (aš labai džiaugiausi atradęs dzeną), bet, kalbant 
apie jausmus, skonį, apie patiekalus, tai dažniausiai standar-
tiškai suvokiama per vaikystės patirtį. Valgio skonis ar spalvų 
grakštumas – viskas lieka iš vaikystės. Liežuvis kartais ge-
riau atsimena negu pats žmogus. Štai ir dabar, kai nulekiu į 
savo kaimą Pasvalio rajone, giminaičiai žino, ko noriu: iške-
pam duonos, pasidarom dešrų, naminių sūrių. Atminties klo-
das visuomet nutaria už mane. Pavyzdžiui, grybų pasaulyje 
yra visokių, bet nėra tokių džiovintų baravykų kvapo, koks yra 
Lietuvoje.

Algio Mickūno šeima Amerikoje

Prieš išvykstant į Japoniją
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IŠ PROF. ALGIO MICKŪNO ATSIMINIMŲ 

APIE 1944-ŲJŲ PASITRAUKIMĄ IŠ LIETUVOS
„Nors vaikam palikti rojų buvo graudu, vis tiek pasirodė, 

kad tas iškeliavimas ves į didelius ir nežinomus dyvus ir na-
vatnas vietas. Jau tėvas šnekėjo, kad keliausim į Vakarus, 
o kur tie Vakarai… Aišku, mums, vaikams, buvo ten, kur lei-
džiasi saulutė – mes tą gerai atpažinom iš dainų: „O vakarai, 
tyliai nuraudę, taip nežėrėjo niekados...“ Tik važiuot į Vakarus 
reikėjo pro Panevėžį, o ten tėvas jau buvo susitaręs su pažįs-
tamais, kad važiuosime traukiniu. Atsidūrėme tiesiai stotyje, 
prie maisto pabriko, ir ten jau stovėjo tokia didelė dėžė ant 
geležinių ratų, beveik kaip gryčia didumo; sakė, kad tai vago-
nas, ir mums reikės sulipti pro dideles duris; mat ten buvo dy-
kos vietos, ir tame vagone gabendavo visokį tavorą. Ten mes 
ir įropojom, patrypčiojom ant medinio padlago, kuris dundėjo 
kaip dyka bačka. Tėvas su mama įkrovė maišą lašinių ir kum-
pių, maišą duonos ir pundą drapanų, tarp jų jau buvo mums 

kelnės, – prašmatnu, ir pasijautėm kaip pusberniai. Netru-
kus į tą patį vagoną pradėjo lipti poniškesni žmonės: vyrai 
su kamzielkomis, moterys su blizgančiais undarokais, labai 
čystai apvilkti vaikai (juos sukėlė, kad nenusimozotų). Jų tė-
vai krovė tokias plonas skrynias ir vadino jas „čemodanais“, 
o mažesnes terbas – „tašėmis“. Visai ne kaip mes, tie vaikai 
buvo nesarmatlyvūs ir šnekėjo labai balsiai: „Mama, kurioje 
tašėje yra mano žaislai?“ Pamatę, ką ten mama išima, supra-
tom, kad „žaislai“ yra zabovos. Kokia mums mokykla, kiek 
daug reikėjo išmokti navydnų žodžių...“

APIE TRAUKIMĄSI Į VOKIETIJĄ PER PRŪSIJĄ 
„Vakarais sustodavom, kaip ir visi, ant kokio nors lauko, mama 
pamelždavo karvę, ir turėdavom pieno su duona – kaip ir na-
mie, tik miegoti reikėjo vežime, ant šieno; netrukus visi ke-
liautojai, ir tėvas, nutarė, kad geriau miegoti po vežimais, nes 
visą laiką girdisi orlaiviai, armotos ir strielbos su pulimiotais. 
Mat mes keliavom tarp dviejų vaiskų (rusų ir vokiečių), o jie 

2001-ieji. Sugrįžus į gimtuosius Kriklinius (Pasvalio rajonas)Jungtiniuose Arabų Emiratuose

Korėjoje kartu su savo studentais Šienapjūtė Krikliniuose
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APIE BOMBARDAVIMUS VOKIETIJOJE 
„Nepraėjus gerai valandai, užstaugė labai garsūs balsai, ir 
kareiviai, katrie mus dabojo, rodė, kad reikia lįst kokion nors 
duobėn. Nespėjus sulįst, virš mūsų pasigirdo didžiulis ūži-
mas, ir pasirodė kaip didelis vanagų pulkas didelių orlaivių; iš 
duobės mes į juos spoksojom net išsižioję, greit išgirdom švil-
pimą ir sprogimus iš visų pusių. Supratom, kad čia jau nebe 
ruskiai, bet amerikonai – o tos bombos krisdamos švilpė ir 
švilpė, jų byrėjo aplink kaip lietaus lašų. Žemė drebėjo, plytos, 
skeveldros ir akmenys zvimbė į visas puses, maišėsi dangus 
su žeme, dūmai, parakas, ugnis. Ūmai tas vanagų pulkas 
praskrido, viskas nutilo, ir netrukus vėl sukaukė tie garsūs 
balsai, pasirodė kareiviai, liepė mums išsikapstyti iš duobių 
ir vėl eit rinkt plytų ir jas dėt į tokias pat krūvas. Apsitrynę 
žmonės šnibždėjo, kad mus atvežė į didelį miestą Hanoverį ir 
kad tas miestas turi didelę traukinių stotį, per kurią vokiečiai 
gabena frontan visokius pabūklus, o amerikonai tokias stotis 
labai puola subombarduoti. Nuo to nukenčia ir visa apylinkė: 
sugriauna visas triobas, kliūna visam miestui. O tie vokiečiai 
visuomet reikalauja parėdko, tai vis atveža tokius, kaip mes, 
ieškot dar cielų plytų tarp tų sugriautų triobų ir vėl atstatyt. O 
koks ten parėdkas, kad, mums nespėjus sukraut geros krū-
vos, vėl sustaugė tie balsai, ir vėl liepė šokt kokion tik paklius 
duobėn, ir vėl pasirodė pulkas orlaivių, ir vėl švilpė, byrėjo ir 
sprogo bombos, drebėjo žemė, byrėjo ant mūsų žvyras, kol 
nustaugė tas balsas ir vėl reikėjo eit ir daryt parėdką su ply-
tom, nors tą krūvą, kurią buvom sukrovę, bombos išsklaidė 
po visą apygardą – ką padarysi, vokiečiui paliepta. Tik dabar 
supratom, kodėl žmonės dyvijosi, kad vokiečiai išėjo karan 
„ant Amerikos“: tokia galybė, o dar išgirdom, kad tų orlaivių 
būrių tiek daug, ir jie kasdien lieja tas bombas ant visų Vokie-
tijos miestų. Vajėgusa. Dar baisiau, kad ir naktį pradėdavo 
staugti ir reikėdavo šokti iš lovos, bėgti iš barako, įlįsti kokion 
duobėn ir susirietus tupėti, kol nustos lyti bombos. Taip mes 
praleidom gal visą savaitę – ir net dyvai, kad nebuvome už-
gauti, nors žvyro daug pribyrėjo už kalnieriaus, ir daug reikėjo 
čiaudyt nuo dūmų...“

APIE KARO PABAIGĄ 1945-AISIAIS VOKIETIJOS ALPĖSE 
„Tuojau išgirdom motorus ir baisiai čirškiantį žvyrą; į vidurį 
kaimo įvažiavo keli tankai su baltomis žvaigždėmis, iš paskos 
pasirodė vyrai su strielbom ir pulimiotais, nuspėjom, kad jie 
amerikonai. Vienas tankas pasisuko, ir jo armota cielijo tie-
siai į tokią triobelę – atskirą nuo kaimo – ir šovė. Ta triobelė 
subyrėjo į šipulius, taip mums ir pasibaigė karas. Pasirodė ir 
daugiau amerikonų, ir mums buvo didelis dyvas, mat tie ame-
rikonai rūkė makorkas, nors labai dailias, tiesiai iš tokių dė-
žučių, ir buvo be jokio parėdko. Atsilapoję, nesiskutę – kiek- 
vienas ėjo kaip patiko, kiti sėdėjo tokiuose automobiliuose 

„mėgo“ vieni į kitus šaudyt, tai virš mūsų dažnai švilpė kulip-
kos, ir reikėdavo griūti tiesiai, kur tik pakliūna. Pavažiavus ke-
lias dienas vieną naktį mus priglaudė prūsų ūkininkas, leido 
pernakvoti daržinėj, o iš ryto mėgino prikalbinti tėvą su mama 
pasilikti „ant ūkies“ ir ten sulaukti ruskio, nes jie myslijo, kad 
karė vis tiek pasibaigs ir nieko blogo nebus. Tas prūsas ūki-
ninkas lietuviškai kalbėjo visai nešpėtnai. Tėvas atsisakė, 
nors labai gražiai dėkojo tam ūkininkui. Nepraėjus dviem die-
noms vokiečių frontas išsibarstė, kareiviai pasimetė, ir, nieko 
nelaukdami, su visais vežimais pasileidom toliau į Vokietiją.

Žmonės šnekėjo, kad mes jau nebesam tarp frontų, nors 
dar prieš vieną dieną reikėjo pervažiuoti labai plačią upę su 
navatnu tiltu: be jokių stulpų, tik beveik apsemtu vandens. 
Tada jau važiavom geru keliu, padirbtu be žvyro, lyg nuteptu 
smala. Bet visas „džiaugsmas“ dingo, kai pasirodė vokiečių 
žandarai ir visus vežimus suvarė ant didelio lauko, liepė su-
sirinkti visiems vyrams, per vertėją pasakė, kad jie gali at-
sisveikinti su šeimynom. Tėvas irgi atėjo, visus išbučiavęs 
peržegnojo ir sakė, kad daugiau tikrai nebepasimatysime. 
Atvažiavo daug gruzavikų su būdom, susodino visus vyrus. 
Kiekvieno gruzaviko gale sėdėjo vokietis kareivis su strielba 
ir sergėjo, kad vyrai nepabėgtų. Visi myslijom, kad juos va-
rys frontan, mat vokiečiam jau stigo vyrų. Taip ir išvažiavo, o 
moterims su vaikais leido keliauti toliau. Tai mama keravojo 
vieną vežimą, o Juzė ir aš – kitą. Nors ir ši kelionė buvo baisi: 
reikėjo klausyti orlaivių, kurie užskrisdavo ir pradėdavo šau-
dyti iš pulimiotų ant mūsų vežimų, tada ūmai šokti iš vežimų 
ir sugriūti griovin – pakelėj buvo tokie grioviai – ir, įkišus galvą 
maklynėn, išlikt gyvam. Bet jau atsikvošėjom, kad ši kelionė 
ne tokia, kokią mes regėjom išvažiuodami iš namų: visokios 
navynos, visokie dyvai, o kaip tikrai pasirodė, tai užteko, kad 
dar išlieki gyvas... Taip ir keliavom. Dėl pavojų toks senyvas 
žandaras, kuris lydėjo ir vedė tą didžiulę virtinę vežimų su 
vaikais ir moterimis, nutarė, kad dienomis reikia nuvažiuoti 
nuo kelio ir sustoti pagirėj, o keliauti naktį. Ir vieną rytą nu-
važiavom nuo kelio į tokią girelę, paleidom karvę ganytis tarp 
krūmų, ir iš tų krūmų išlindo vyras – mūsų tėvas. Iš kur, kaip, 
bet nebuvo laiko šnekėtis, nes tuojau supratom, kad tas žan-
daras, nors nieko sau žmogelis, tačiau vis tiek pareigingas vo-
kietis, tėvą vėl gali atiduoti vaiskan. Tai Juzė ir aš grįžom prie 
vežimų, pasakėm mamai, kad tėvas gyvas ir tupi krūmuose. 
Visi sutarėm daboti, kur yra tas žandaras, tada pataisėm guo-
lį vežime, pasigūžę atsivedėm tėvą, jis įlindo vežiman, mama 
jam davė duonos ir lašinių (buvo baisiai išalkęs) – užklojom 
kaldra, o ant kaldros vėl apkratėm šieno, ir praėjus dienai, 
naktį, vėl iškeliavom. Naktį tėvas išlindo iš šieno, nes tamsoj 
žandaras jo pamatyti negalėjo; tėvas papasakojo, kad visus 
vyrus vežė frontan kasti ravų, kad rusų tankai negalėtų taip 
greit važiuoti...“ 
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be stogų, kojas susikėlę ant lango, bet visi labai juokavo, ki-
bino kaimo mergas, vaikams dalino saldumynus ir dyvijosi iš 
trumpų bavarų odinių vyrų kelnių ir kepurių su plunksnom...“

APIE GYVENIMĄ VOKIETIJOJE PO KARO. „AMERIKIEČIŲ ZO-
NOJE“
„Bet už kokios savaitės atvažiavo amerikonai su gruzaviku ir 
paliepė susirinkus sulipti visiems ne vokiečiams. Ką darysi, 
nauja valdžia mus gali vežti, kur tik jai patinka. Taip ir palikom 
kaimą. Vežė ilgai, kol privažiavom miestą – tą patį, iš kurio 
mus vokiečiai nuvežė į kalnus. 

Mieste mus nuvežė į labai didelę triobą, tokią didelę, kad 
vidun reikėjo įvažiuoti pro vartus. Ten mus „iškrovė“ ir visus 
išskirstė po kambarius. Taip pat pasakė, kad čia yra labai se-
nas vienuolynas, ir kad valgyt bus duodama visiems vienoj 

virtuvėj – maistas bus parūpintas kaži kokių Jungtinių Tautų. 
Parodė, kur ta virtuvė, padavė visiems po bliūdą su šaukštu 
ir pasakė, kad valgyt galėsim iš ryto, per pietus ir vakare. Tos 
Jungtinės Tautos sukūrė visų „išvietintų“ žmonių šelpimą, va-
dintą UNRA. 

Taip ir pripratom priimti visą pašalpą iš UNROS, o ji visuo-
met atgabendavo gruzaviką, prikrautą dėžių, ir kas mėnesį 
gaudavom po vieną dėžę visai šeimynai. Taip ir prasidėjo 
„dipukų“ gyvenimas „lageryje“, kuriame buvo ne tik didelis 
vienuolyno kiemas, bet už vartų dar didesnis kiemas, o už 
jo – daržai ir kiti pastatai. Tas vienuolynas buvo labai didelis – 
penkių aukštų trioba, visiškai prigrūsta lietuvių pabėgėlių. 

Patapome tais minėtais „dipukais“, o tai reiškia „išvietin-
tais“ asmenimis. Taigi kitą kartą – „dipukų“ gyvenimas...“ (Iš-
trauka iš žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“) ■
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Taivanas – viena pažangiausių 
pasaulio pramonės šalių, turinti 
dvigubai mažesnį nei Lietuvos 
plotą ir 23 milijonų gyventojų. Ši 
šalis dar mažai lankoma turistų, 
bet jau atvira VGTU studentams. 

„Tik atvykęs į Taivaną išgyvenau labai įdomų pirmą įspū-
dį – jaučiausi tarsi patekęs į žmogaus nepaliestos gamtos ir 
ultramodernios civilizacijos pasaulį. Turbūt daugeliui atvyku-
siųjų lieka neišdildomas įspūdis, kai, važiuojant iš oro uos-
to tarp kalnų vilkstinės aukštai iškeltais viadukais, pamatai 
tarp kalnų įsikūrusį vieną didžiausių Azijos miestų Taipėjų. 
Ir apskritai, jei norite pasidžiaugti darnia plėtra, važiuokite į 
Taivaną“, – apie studijas pasakoja pirmasis VGTU studentas 
Taipėjuje Artūras Velaniškis.

VGTU STUDENTAS:
„JEI NORITE PASIDŽIAUGTI
DARNIA PLĖTRA,
VAŽIUOKITE Į TAIVANĄ“

Tekstas: Edita Jučiūtė
Nuotraukos: Artūro Velaniškio archyvo
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„Taipei 101“, „žaliausias“ dangoraižis pasaulyje (aukštis 509 m), Taipėjus
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GARSĖJA MIESTŲ INFRASTRUKTŪRA IR INŽINERINIAIS 
SPRENDIMAIS
„Tas pats aukštųjų technologijų ir nuostabaus kraštovaizdžio 
vaizdas mane lydėjo ir atvykus į Taipėjų. Apskritai visų Tai-
vano miestų gatvėse matoma itin moderni infrastruktūra, 
pritaikyti naujausi inžineriniai sprendimai, pastatai dekoruoti 
itin prabangiomis medžiagomis. Taivanas visame pasauly-
je garsėja ir vienu įspūdingiausių statinių. Atvykus į miestą, 
beveik iš visų miesto pusių matyti kadaise buvęs aukščiau-
sias ir „žaliausias“ pasaulio pastatas „Taipei 101“. Jis – kaip 
orientyras sostinėje. Už miestų Taivane suplanuotos didelės 
pramoninės zonos, kurios iš esmės yra išsidėsčiusios vakari-
nės dalies pajūryje. Gatvėse visada švaru, daug dėmesio ski-

riama saugumui, visur įrengtos kameros. Šalyje labai gerai 
išplėtotas viešasis transportas, naujos metro stotelės čia ati-
daromos kiekvienais metais. Tai rodo, kad šioje šalyje išties 
sparčiai įdiegiami technologiniai ir inžineriniai sprendimai. 
Taivane važiuoja ir greitasis traukinys, skriejantis 345 km/h 
greičiu ir kertantis šalį per 1,5 valandos. Viešajame transpor-
te, kaip pastebėjau, vietos, skirtos neįgaliesiems, pagyvenu-
siems žmonėms ar moterims su vaikais yra visada laisvos. 
Taip pat autobusuose įrengtos mini bibliotekos. Dar vienas 
sprendimas irgi, matyt, labai apgalvotas ir skirtas keleivių 
sveikatai – vakarais autobusuose dažniausiai skamba klasi-
kinė muzika“, – apie iki smulkmenų apgalvotą Taivano mies-
tų plėtrą pasakoja Artūras Velaniškis.

Miesto gatvės visada švarios ir labai plačios, Taipėjus Ekspozicija gatvėje, vietiniai mėgsta demonstruoti meną gatvėje

Dūzgiantys motoroleriai yra kasdienybė gatvėse, Taivanas jų turi daugiau nei 15 mln., Taipėjus
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Mieste pilna saugomų ir tausojamų parkų, miestas lyg paskendęs žalumoje, Taipėjus

Tamsui upė, skirianti Xindian rajoną, Taipėjus Nacionalinio Taivano universiteto miestelis

Visuose miestuose yra dviračių ir pėsčiųjų takai gamtos apsuptyje„Lobių kalnas“ – viadukų pynė tarp upės ir pastatų bei gamtos
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Kadangi šalį nuolat krečia žemės drebėjimai ir potvyniai, 
Taivano inžinieriai stato statinius, ypatingą dėmesį skirdami 
jų saugumui. Taivane yra įrengtas ir vienas ilgiausių automo-
bilių transportui skirtų tunelių pasaulyje. Toks tunelis tęsiasi 
13 km ir yra penktas pagal ilgį pasaulyje.

Taivanas – labai tankiai apgyvendintas žemės plotas. Kokį 
jausmą patyrė VGTU studentas, gyvendamas šalyje, kuri savo 
dydžiu primena Lietuvą, bet turi 23 milijonų gyventojų? 

„Negaliu nepaminėti fakto, kad tie daugiamilijoniniai 
miestai nesukelia jokio diskomforto, gyventojų patogumui pri-
taikyta infrastruktūra, viskas statoma ir rengiama su didžiuliu 
dėmesiu gamtai, todėl miestuose visur galima rasti begales 
parkų, žalumos ir net kalnų. Miestuose viskas išdėstyta la-
bai plačiai, tačiau tai nesudaro nepatogumų keliaujant tiek 
viešuoju transportu, tiek pėstute ar dviračiu. Miestų gatvės 
ir šaligatviai kiekvieną vakarą yra plaunami, taip pat dėl drėg- 
mės ir netoli esančios jūros ir vandenyno atneštų vėjų nejau-
čiamas smogas, o daug žalumos sukuria jaukią atmosferą, 
kurioje negali pajusti diskomforto. Svečiams iš užsienio šalių 
nemokamai veikia belaidis internetas visoje sostinėje. Pui-
kiai veikiančios navigacinės sistemos susijusios su visomis 
transporto sistemų rūšimis, todėl, pasinaudojus išmaniuoju 
telefonu, galima nesudėtingai susidėlioti maršrutą ir turėti 
visus duomenis apie realiu laiku vykstančius įvykius. Dauge-
lis muziejų ir kitų šviestis skatinančių įstaigų yra nemokami. 
Miestuose įrengta daugybė gairių ir navigacijos žemėlapių 
vietine ir anglų kalbomis, todėl pasiklysti megapolyje yra su-
dėtinga“, – įspūdžiais dalijasi studentas.

Visgi jį labiausiai sužavėjo Taivano žmonių kultūra, gam-
tovaizdis, kuriam skiriamas didžiausias dėmesys, ir tvarka. 
Miestuose nėra šiukšliadėžių, nes paprasčiausiai žmonės 
nevalgo gatvėse, o viešajame transporte tai daryti yra griežtai 
draudžiama... 

„Eidamas gatve, niekada nemačiau šiukšlių ar cigarečių 
nuorūkų. Taivane susiformavusi šiukšlių rūšiavimo kultūra. 
Gyventojai patys rūšiuoja šiukšles, o jei tuo pasirūpinti negali, 
tai padaro specialūs darbuotojai, kurie dar kartą perrūšiuoja 
šiukšles prieš joms nukeliaujant į perdirbimo įmones. Dauge-
lis gyventojų neturi žalingų įpročių, mėgsta sveiką gyvenimo 
būdą, bendravimą ir yra labai paslaugūs, stengiasi padėti net 
ir neprašomi pagalbos. Vietiniai gyventojai mėgaujasi daina-
vimu karaokė, leidžia laiką naktiniuose turguose, esančiuose 
po atviru dangumi. Įvairiausi žaidimai, sporto renginiai, mu-
gės, koncertai ir miesto šventės yra svarbus ir neatsiejamas 
dalykas salos gyvenimo ritmui. Taip pat čia labai populiarus 
nacionalinių draustinių lankymas ir vaikščiojimas pėsčiomis 
po specialiai tam skirtas trasas kalnuose ir kitose vaizdingo-
se vietose“, – apie taivaniečių gyvenimo būdą pasakoja Artū-
ras Velaniškis.

TAIVANIEČIAMS LIETUVA – LABAI DIDELĖ IR ŽALIA 
Kaip įspūdžiais dalijasi Artūras Velaniškis, studijuodamas 
Taivane susidūrė su įdomiu reiškiniu: vietiniai studentai labai 
daug žino apie Lietuvą... Tai jam buvo ypač netikėta.

„Neįtikėtina, tačiau maždaug devyni iš dešimties taiva-
niečių gali pasakyti, kad žino Lietuvą. Tiesiog vietine kalba 
ištarus Lietuvos vardą, žmonės išsyk pasako, kad tai žalia ir 
labai graži šalis Europoje. Įdomu ir tai, kad Taivano gyventojai 
Lietuvą laiko labai didele šalimi, nes jos plotas yra dvigubai 
didesnis nei Taivano, tačiau jie neįvertina žmonių skaičiaus. 
Domėtis visomis pasaulio šalimis žmones skatina tai, kad 
Taivane vyrauja labai didelė konkurencija. Beveik visi salos 
gyventojai turi aukštąjį išsilavinimą, tik nedidelis procentas jo 
neturi. Kadangi taivaniečiai jaučiasi mažos kultūros atstovais, 
jie daug daugiau domisi kitomis šalimis. Tai jiems suteikia tik 
dar daugiau galimybių gyvenime. Daugelis vietinių gyventojų 
stengiasi nors kartą gyvenime ištrūkti toliau nuo Azijos že-
myno ir aplankyti Šiaurės Ameriką ir Europą. Nepaisant visų 
aukštųjų technologijų ir inžinierinių pasiekimų, taivaniečiams 
Vakarai atrodo kaip kitas pasaulis, taip, kaip mums Rytai“, – 
tvirtina VGTU studentas.

IŠPLĖTOTA PRAMONĖ LEIDŽIA GYVENTI TURTINGAI IR SAU-
GIAI
Taivanas – pasaulinis pramonės lyderis. Daugelis garsių elek-
tronikos bei tekstilės pramonės prekės ženklų yra gaminami 
Taivano saloje. Stipri, išplėtota pramonė leidžia gyventojams 
gyventi ekonomiškai visavertį gyvenimą. Studentui liko įspū-
dis, kad taivaniečiai į materialines vertybes, ypač buityje, 
nekreipia tiek daug dėmesio. Galbūt dėl to, kad yra tikrai 
pakankamai apsirūpinę viskuo, kas galėtų būti reikalinga 
šiuolaikiniam žmogui. Vietiniai gyventojai naudojasi moder-
niausiais išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais ir planšeti-
niais kompiuteriais, dauguma vilki prabangių prekės ženklų 
drabužiais ir važinėja naujausiomis transporto priemonėmis. 
Daug dėmesio vietiniai gyventojai skiria sportui. Ypač spor-
tuoja daugelis senolių: parkuose galima pastebėti juos darant 
mankštas ar važinėjantis dviračiu.

Dar vienas šios šalies privalumas, kaip tikina studentas, 
yra saugumas. „Susidariau tokį įspūdį, kad jie tarsi nežino, 
kas yra blogi poelgiai, pavyzdžiui, net gatvėje rastas pinigines 
grąžins jų šeimininkų adresu. Kiek teko susidurti pačiam ir 
kalbėtis su kitais užsieniečiais, gyvenančiais Taivane daug 
metų, visi patikino, kad naktimis jie visada grįžta pėstute vi-
sai nesibaimindami, kad gali būti užpulti“, – buvo nustebintas 
studentas. 

Taivanas, kaip pasakoja Statybos fakulteto studentas, gar-
sėja ir maisto kokybe. Šioje šalyje gaminamas maistas laiko-
mas geriausiu Azijoje. Jame dominuoja jūros gėrybės, vaisių ir 
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Ultramodernus viešbutis 

apnakvindins grupelę 

iš 20 keliaujančiųjų už 

~1 000 Eur, Yilan

Aplinka socialinės 

rūpybos centre, Yilan

Bėgimo takas, greičiausiai 

vienas gražiausių kada ma-

tytų, Yilan

Ramybės oazė, atgaiva sielai ir kūnui, Yilan

„Rainbow Bridge“ pėsčiųjų tiltas per upę, Taipėjus

Vienas iš sostinės rajonų naktyje, Taipėjus
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daržovių salotos. Kad galėtų pasimėgauti Taivano tradicinės 
virtuvės patiekalais, žmonės čia specialiai atvyksta iš Kinijos 
ir kitų kaimyninių valstybių. Japonai čia atvyksta atlikti karštų-
jų vonių procedūrų. O šalyje atliekami kojų pėdų masažai yra 
Taivano sveikatingumo pasididžiavimas. „Tai – labai populia-
ru, nes manoma, kad kiekvieno žmogaus sveikata pirmiausia 
priklauso nuo pėdų kraujotakos sistemos, – apie Taivano gy-
ventojų kultūrą pasakojo Artūras Velaniškis. – Šios salos gy-
ventojai yra įvardijami kaip pati draugiškiausia tauta. Pačiam 
teko susidurti su šiuo jų ypatingu bruožu ir drąsiai galiu teigti, 
kad tikrai taip ir yra. Nepriklausomai nuo amžiaus, žmonės 
čia nuolat šypsosi, dėkoja ir padeda. Jų mandagumas, pa-
slaugumas ir kuklumas tiesiog dar labiau žavi. Taivaniečiai 
stengiasi padėti žmogui atrasti save kitaip: pažvelgti į dvasi-
nes ir moralines vertybes kitu kampu, nesijausti nepatogiai 
įvairiose kasdienėse situacijose.“

ŠALIS DAR NESULAUKĖ TURISTŲ ANTPLŪDŽIO
Skirtingai nuo kitų šalių, Taivano reljefas labai retas ir įdo-
mus. Daugiau nei pusė gyventojų gyvena šiaurinėje salos da-

lyje, kita dalis yra pasibarsčiusi pagal pakrantes vakarinėje 
dalyje, o rytinėje ir piečiausioje dalyse mažiausiai apgyven-
dinti plotai. Nuo vakarų link rytų žemės reljefas kyla ir perau-
ga į kalnynus, siekiančius 4 km aukštį. Daugiau nei 100 kal-
vų driekiasi per 3 km aukščio, o aukščiausia viršūnė Yushan 
siekia 4 km aukštį. 

„Dėl kalnų šios vietovės vidurinėje ir rytinėje dalyje labai 
retai apgyvendintos, jose daugiausia įsikūrę nacionaliniai 
draustiniai ir parkai, kuriuose aptinkama rečiausių augalų ir 
gyvūnų rūšių. Aplink visą salą galima apvažiuoti traukiniu ar 
automobiliu ar net dvirate transporto priemone. Sala supa-
ma jūrų ir vandenynų, skirtingų susiformavusių paplūdimių 
iš įvairios rūšies smėlio ir kriauklių“, – apie gamtos grožiu ap-
suptas gyvenimo sąlygas pasakoja studentas.

Paklaustas, kodėl vakariečiams ši nuostabi šalis dar neta-
po populiaria turistine vieta, Artūras Velaniškis pastebi, kad 
taip yra greičiausiai todėl, kad norint į ją nuvykti reikia labai 
daug kantrybės ir aibės „lėktuvų persėdimų“. Norintiems ke-
liauti iš Vakarų dažniausiai tenka „persėsti“ Kinijos ar Hon-
kongo oro uostuose. 

Senieji ir naujieji amžiai, Bijia Shan Žygiai gamtoje – viena pagrindinių vietos atrakcijų, Wuliaojian
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Rytas Shi Ting kaimelyje
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„Taivane daugiausiai lankosi tik aplinkinių šalių piliečiai: 
iš Indonezijos, Filipinų, Honkongo, Kinijos, Japonijos ir Pietų 
Korėjos. Iš Vakarų valstybių – tik Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Kanados ir Rusijos piliečiai. Šioje šalyje svečiai dažniausiai 
lankosi tik studijų, mokslinės veiklos, verslo partnerystės 
klausimais. Taivane nerasite turizmo biurų iš visų pasaulio 
valstybių. Ši sala yra dar labai jauna ir ji nėra tokia atvira 
visiems. Didelis atstumas taip pat daro įtaką. Be to, mano 
nuomone, stinga reklamos apie šios šalies gamtovaizdį ir tik- 
rąjį grožį. Matyt, tai yra ir šalies politika – apsaugoti salą nuo 
gausių turistų būrių, nepaveikti jos svetimomis kultūromis“, – 
mintimis dalijasi studentas.

PATIRTIS AZIJOJE: Į VISKĄ GYVENIME GALIMA ŽVELGTI PA-
PRASČIAU
Studijuodamas Taivane, Statybos fakulteto studentas susi-
pažino su mandarinų kalba, daug sužinojo apie kultūrinius 
papročius ir tradicijas. Jam teko studijuoti ir daug bendrauti 
su bendraminčiais iš Indonezijos, Honkongo, Pietų Korėjos, 
Kinijos, Tailando, Vietnamo, Filipinų. 
Studijuojant universitete teko prisiliesti prie programavimo, 
projektų rizikos valdymo srities dalykų, daug sužinoti apie 

Taivano verslo plėtrą ir tarptautinius santykius su užsienio 
valstybėmis.

Kuo skiriasi studijų sistema Taivane ir Lietuvoje? „Uni-
versitete ypač vertinamos praktinės žinios. Pavyzdžiui, prieš 
studijuodami doktorantūroje, studentai turi įgyti nemažai 
praktinės patirties. Daugelis dėstytojų pripažįsta, kad darbas 
universitete turi vykti grupėse, tik taip studentai išmoksta to-
bulinti, dalytis savo žiniomis ir patirtimi, ruošiami efektyviai 
dirbti komandoje. Profesoriai visada stengiasi užduoti savai-
tinius darbus, kuriuos nuolat patikrina. Viena užduotis seka 
kitą, todėl paskaitų geriau nepraleidinėti. Peržvalgos ir atas-
kaitos rengiamos reguliariai. Dažniausiai duodama tema, o 
patys studentai kuria ir bando išspręsti kokią nors problemą. 
Daugelis profesorių yra studijavę ar buvę stažuotėse Jungti-
nėse Amerikos Valstijose ir kitose pažangiausiose šalyse, to-
kiose kaip Japonija“, – pasakoja studentas.

„Įsitikinau, kad gyvenime į daug ką galima žvelgti papras-
čiau, bet tuo pačiu ir harmoningiau. Mano nuomone, Azijos 
kultūra, o ypač Taivano, yra išskirtinė. Nors Taivanas yra labai 
nedidelis, ypač palyginus su kaimyninėmis valstybėmis, bet 
saugo savo dvasines ir moralines vertybes. Taivane, nepai-
sant išplėtotų technologijų ir industrijų, tikrai mažai juntamas 

Zijuetanas (Saulės ir Mėnulio ežeras), tao aborigenų genties pakraštyje telkšantis didžiausias Taivano ežeras, Nantou
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materializmas. Tai kultūra, kurioje nėra apgaulės, žmonės 
vertina paprastumą, vengia konfliktų.“

Artūras Velaniškis svajoja į Taivaną sugrįžti dar ne vieną 
kartą. O gal net ir pabandyti ten realizuoti save kaip specia-
listą.

„Būtų labai įdomu pasisemti patirties ne tik mokslinėje 
srityje, bet ir praktinėje. Ir taip dar labiau susipažinti su Taiva-
no kultūra“, – svajoja VGTU studentas, kuriam teko studijuoti 
ir Suomijoje bei Rusijoje.

Paklaustas, kuo skiriasi studijos Suomijoje ir Taivane, Ar-
tūras Velaniškis įvardija šiek tiek kitokius žmonių tempera-
mentus. 

„Suomiai yra draugiški, bet uždaresni. Matyt, ne veltui sa-
koma, kad šaltas skandinaviškas klimatas veikia ir žmonių 
santykius. Studijų sistema Suomijoje labiausiai patiko dėl to, 
kad ten didelis dėmesys skiriamas ir teorinėms, ir praktinėms 
žinioms vienu metu. Labai daug laiko skiriama praktinėms 
užduotims ir tyrimams. Norintieji studijuoti magistrantūroje 
turi turėti nors poros metų praktinės patirties. Nepaisant to, 
kad studijavimas užsienio valstybėse davė puikios gyveni-
miškos patirties ir žinių, planuoju dar kartą apsilankyti Taiva-
ne“, – pasakoja VGTU studentas. ■

„Taipei 101“ ir kerinčios gamtos apsupta sostinė Taipėjus, 

Bijia Shan

Heping Dao pakrantės parkas, Keelung

Šventyklų kompleksas, Yuchi miestelis, Nantou
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Šiuo metu visame pasaulyje aktualios bio- ar ekotechnologi-
jos, paremtos gamtoje vykstančių procesų pritaikymu inžine-
rijoje, ir todėl reikalauja supratimo apie gamtoje vykstančius 
procesus bei gebėjimą juos pritaikyti technologijose. Šie as-
pektai pažymėti ir Lietuvos nacionalinėje darnaus vystymosi 
strategijoje, kartu pabrėžiant visuomenės ekologinio švietimo 
svarbą. Prieš dvidešimt metų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Tarybų Sąjungoje buvo mažai kreipiama dėmesio į aplinkos 
apsaugą, nebuvo ruošiami ir aplinkosaugos specialistai. Pra-
monės įmonėse ir energetikos objektuose cheminiai teršalai 
bei kietosios dalelės buvo išmetami į atmosferą, nes daugelis 
įmonių ir energetikos objektų neturėjo oro valymo įrenginių. 
Daug Lietuvos miestų neturėjo nuotekų valymo įrenginių, 
juo labiau biologinių įrenginių. Šiuo metu situacija visiškai 
pasikeitė, kuriamos pažangiosios oro bei nuotekų valymo 
technologijos. Tam įtakos turėjo ir pakitusi valstybės politika, 
griežti Europos Sąjungos reikalavimai.

Nors aplinkos apsaugos priemonės efektyvėja daugelyje 
Lietuvos pramonės įmonių, energetikos objektuose, miestuo-
se, gyvenamojoje aplinkoje, tačiau prireiks laiko ir visuome-
nės švietimo, kol dauguma gyventojų įpras teisingai tvarkyti 
atliekas, ruošti kompostą, oro valymo įrenginius taikys buity-
je, suvoks triukšmo ir elektromagnetinių laukų poveikį sveika-
tai, atsakingai tvarkys nuotekas kaimo vietovėse.

Verslo atstovai vis labiau domisi aplinkosauga ne tik ver-
čiami aplinkosauginių reikalavimų, tačiau suprasdami dar-
nios plėtros svarbą, tapdami vis labiau atsakingi socialiniu 
požiūriu. Sulaukiame dėmesio iš įmonių, kurios kreipiasi 

KAIP PER 20 METŲ KEITĖSI POŽIŪRIS Į APLIN-
KOS APSAUGĄ? 

Prof. Pranas Baltrėnas
Aplinkos apsaugos katedra

Jungtinės Tautos 1987 metais įvardijo darnią plėtrą kaip 
vystymąsi, kuris patenkina esamus poreikius nestatant į 
pavojų ateities kartų poreikių. Aplinkos apsaugos moksle ir 
tyrimuose darni plėtra apima aplinkos užtaršos identifikavi-
mą, rizikos vertinimą, pažangių aplinkosauginių technologi-
jų, kurios sumažintų neigiamas teršalų apkrovas visų sferų 
aplinkai, kūrimą. Kaip per 20 metų keitėsi visuomenės, 
verslo atstovų, valstybės požiūris į aplinkos apsaugą? Apie 
tai pasakoja pirmosios Lietuvoje aplinkos apsaugos studijų 
programos kūrėjas – prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas.

norėdamos daugiau sužinoti apie naujausius mokslinius at-
radimus, pasaulyje aktualias aplinkosaugines tendencijas. 
Pavyzdžiui, medienos anglių gamintojams pristatėme „bioang- 
lies“ koncepciją. Tai – šiuo metu pasaulyje aktualus klimato 
kaitos mažinimo ir tvarios žemdirbystės įrankis. Visuomenė 
vis aktyviau dalyvauja aplinkosauginiuose renginiuose, pa-
vyzdžiui, praėjusiais metais Europos Sąjungos direktorato 
klimato kaitos klausimais buvau pakviestas dalyvauti komi-
sijoje atrenkant inovatyviausius ir aplinkosauginiu požiūriu 
pažangiausius projektus, kuriuos pristatė smulkios įmonės, 
nevyriausybinės organizacijos. Buvo smagu matyti, kaip žmo-
nės, ypač jaunimas, kuria naujus daiktus iš atliekų arba kuria 
prietaisus, informuojančius apie taršą automobilio vairavimo 
metu. Nors moksliniu atžvilgiu šie principai nėra nauji, tačiau 
gražu matyti visuomenės entuziazmą ir realią praktiką.

Jau treti metai, kai su „Verslo žinių“ redakcija dalyvauju 
atrenkant žaliąją įmonę. Malonu stebėti, kad kiekvienais 
metais didėja įmonių, siekiančių gauti tokią nominaciją, skai-
čius. Taip pat kiekvienais metais vis daugėja įmonių, kurios 
stengiasi diegti aplinkosaugines priemones.

Valstybės požiūrį į aplinkosaugą nuolat stiprina įsipareigo-
jimas įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų tikslus – kaupti 
informaciją apie aplinkos kokybę, telkiant visuomenines ir 
privačias pastangas, saugojant gamtą ir vystant visuomeninę 
gerovę.

Aplinkos apsaugos katedra jau 20 metų rengia pirmosios 
ir antrosios pakopos studijas. Ypač džiaugiamės, kad nuo kitų 
metų vėl tęsime aplinkos inžinerijos doktorantų rengimą. ■



73SAPERE AUDE       Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 Nr. 3 žiema (VIII) Komentaras

Kelių sektoriuje darnios plėtros principai įgyvendinami sau-
gaus eismo, intelektualiųjų technologijų, kelių tinklo plėtros, 
priežiūros ir aplinkosaugos poreikius integruojant į valstybi-
nės reikšmės kelių plėtros programą, numatant pagrindinius 
tikslus ir priemones jiems pasiekti. Per pastarąjį dešimtmetį 
Lietuva stipriai pagerino eismo saugą keliuose ir sumažino 
žuvusiųjų skaičių daugiau nei 50 proc. Tai buvo vienas iš ge-
riausių rezultatų Europos Sąjungoje. Vienas iš būdų spręsti 
automobilių kelių transporto sektoriaus problemas yra inte-
lektinių transporto sistemų (ITS) naudojimas. Lietuva pagal 
informacinių eismo sistemų lygį priartėjo prie Vakarų Europos 
valstybių. Vairuotojai, planuodami keliones, gali gauti eismo 
informaciją apie oro sąlygas, kelio dangos būklę, kelio remon-
to darbus, jų trukmę, apylankas, eismo apribojimus dėl gam-
tinių sąlygų, pavojingas kliūtis ir eismo sutrikimus. Tai skatina 
naujų, modernių technologijų plėtrą keliuose.  

Manome, kad ateityje žmogaus gyvybė, judėjimo laisvė ir 
švari aplinka išliks svarbiausi darnios kelių plėtros tikslai. Su 
kokiais iššūkiais artimiausioje ateityje susidurs kelininkai? 
Sieksime užtikrinti visišką saugą valstybinės reikšmės keliuo-
se – iki 2050 metų planuojame sumažinti eismo įvykiuose 
žuvusiųjų skaičių iki nulio, o kelių tinkle įdiegti ITS priemo-
nes – įdiegti svarbiausiuose krašto ir rajoniniuose keliuose 
elektroninės rinkliavos, automatinės transporto priemonių 
svorio kontrolės ir automatinės pažeidimų kontrolės siste-
mas, galutinai įrengti elektromobilių krovimo stotelių tinklą 
bei pasiruošti pritaikyti infrastruktūrą išmaniesiems ateities 
automobiliams. ■

Darni plėtra – žiniasklaidos mitas ar Lietuvos 
realybė? Darni plėtra – praktika ar teorija?

Darnią plėtrą sudaro trys skirtingi aspektai: socialinis, ekono-
minis ir aplinkosaugos. 

Realiai vykstantys darnios plėtros procesai tiek Lietuvoje, 
tiek ir visame pasaulyje yra labai brangūs. Ir ypač, jei norime 
tarpusavyje suderinti šiuos skirtingus aspektus: pasirūpin-
ti, kad nebūtų ryškios socialinės atskirties, mažinti skurdą, 
siekti, kad visi žmonės būtų pakankamai aprūpinti, nežaloti, 
o saugoti gamtos išteklius, siekti visapusiškai geros gyvenimo 
kokybės. 

Visi norime elementaraus komforto. O visa tai tikrai kai-
nuoja labai daug. 

Darni plėtra yra siekiamybė. Ji kaip siekiamybė ir išlieka. 
Bet kada ją pasieksime? 

Mano nuomone, tai bus padaryta dar negreitai ir darnios 
plėtros procesai dar užtruks. Bet iš esmės, kad apie tai kalba-
ma, to siekiama, yra tikrai sveikintina. Labai svarbu, kad mes 
sau keltume ambicingus planus, nes jei tokių planų neturėsi-
me, niekada jų ir nepasieksime. 

Tai, kad mes siekiame suderinti visus darnios plėtros as-
pektus, taip pat yra gerai. 

Be abejonės, kitas klausimas, kaip mums tai sekasi daryti 
ir ar tai pavyksta.

Bet, manau, mes turime siekti suderinti ekonominius, so-
cialinius, aplinkosaugos tikslus.

Taigi darni plėtra ir yra variklis, ta varomoji visuomenės 
jėga, kuri padeda mums suderinti visus šiuos visiškai skir-
tingus dalykus – ekonomiką, socialinį ir aplinkos apsaugos 
aspektą. ■

Dr. Skirmantas Skrinskas
Lietuvos automobilių kelių direkcija

Prof. dr. Marija Burinskienė
Miestų statybos katedra
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT – THE MYTH OF THE MEDIA 
OR THE REALITY OF LITHUANIA?
People in our society often use the term of sustainable development. What does it really mean? Is this yet another trendy label 
or the reality of Lithuania? Robertas Dargis, the President of Lithuanian Confederation of Industrialists, Sigitas Leonavičius, 
the Managing Director of the biggest producer of wastewater treatment equipment, and Artūras Abromavičius, the President 
of the biggest consulting engineering company Sweco Lithuania, – the practitioners of Lithuanian business, share their ideas 
on this concept and sustainable development processes in Lithuania. ■ 

Artūras AbromavičiusSigitas Leonavičius

Robertas Dargis
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URBAN PLANNERS: LITHUANIAN CITIES STILL LACK 
COMMON VISIONS 
Why do we remember Venetian views perfectly well, or can easily imagine such cities as Paris or New York, even without a vivid 
imagination? Why are one central areas of Lithuanian cities crowded, while others stay empty? We can easily find answers to 
these questions at the Department of Urban Design of VGTU. “Cities either have their common vision, or have not, and they 
comply with it, or do not. A good network of streets, well planned by professionals, a qualitative formation of urban spaces, 
well preserved and developed historical complexes, respect for the historically formed visual identity of a city, its cultural heri-
tage, – all these values define the sole of a city, the attraction for its residents and tourists.” This is the answer of the Head of 
the Department, Assoc. Prof. Doctor Dalia Dijokienė and Prof. Algis Vyšniūnas. ■
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MAINTAINING THE LOST TIME
The value of an object reveals itself while getting older. The same refers to human beings... affirms Jūratė Jurevičienė, the Pro-
fessor of the Faculty of Architecture at VGTU, the Member of the Commission of National Cultural Heritage. The Almighty Time 
arranges everything: one of the most beautiful architectural works of Lithuania, surviving over the centuries, and now included 
into the Cultural Heritage List, are standing abandoned, and the others have already acquired the “second breath”. Sometimes 
an unrepaired building is better than a badly repaired one,” – the heritage specialist astonishes us by her unexpected idea.

“In the context of heritage, the quality of the material is even more important than the design. Here is an example. From 
solid wood, a young carpenter produced a wardrobe. Soon the wardrobe lost its form, the doors did not properly close, but my 
guests always expressed their sincere surprise: “Ah, what a beautiful piece of furniture!” Now you understand what I mean by 
good material,” – says the environmental specialist. ■
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ABOUT LANDSCAPE POE-
TRY AND HARMONY 
While designing landscapes, Giedrė Ingrida Laukaitytė Mal-
žinskienė, the Lecturer of the Faculty of Architecture, is 
happy if a new square or a city park becomes a favourite 
place of the townspeople. Abundant attendance of a new ur-
ban public place is a good evaluation of architect’s job, a 
compliment to the designer. 

As the architect says, landscape architecture is a poetry 
of combining natural and urban architectural elements, ref-
lecting the spirit of the area and the nuances of the space. 
According to the architect, many businesspersons want to 
develop environmentally friendly, social and aesthetic envi-
ronment, and the number of them is constantly increasing. 
Thus, the whole architecture, technical solutions, and the 
landscape itself – everything should be considered perfectly 
well. ■

DIGITAL CONSTRUCTION IN LITHUANIA – WHO, WHERE, 
HOW AND WHEN?
Modern information technologies are reaching all areas of life, including construction sites. For some time, the key topic in 
Lithuania has been the construction reform, joining information technologies and construction, in other words, digital cons-
truction, after implementation of which the construction works are faster, cheaper and in better quality.

During the digital construction period, they completed sixty-six per cent of major projects on time and not exceeding the 
budget, according to the calculations, performed by the government of the United Kingdom, one of the leaders in digital cons-
truction. Thus, its effectiveness is evident, but the experts of digital construction say that things are not as simple as they 
seem at first glance. Since March of this year, public institution “Digital Construction”, founded  by thirteen associations from 
the construction and infrastructure sectors, has already started its activities, coordinating the implementation of digital cons-
truction in Lithuania. Its initiative will ensure digital construction‘s stronger steps in the near future. ■
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PROF. ALGIS MICKŪNAS: 
LITHUANIANS WILL HAVE 
TO SURVIVE THE WAVE OF 
GLOBALISATION
In October, VGTU students had the opportunity to listen to the 
lectures of Algis Mickūnas, one of the most prominent Philo-
sophers of Phenomenology of the Lithuanian diaspora, the 
Lecturer and Professor of the University of Ohio (USA). “Why 
should we cherish our traditions and our language, which we 
are proud of, like other peoples do? The globalization pro-
cess brings the same standards everywhere, or as I call it – 
the McDonaldization process is going on all over the world. 
Wherever you go, everything is familiar and fast, all models 
are the same: you can come inside any building with closed 
eyes and still you know where to hang your hat; there are no 
uniqueness or peculiarities. The same happens to our cultu-
re. There is the only way out, i.e. to maintain our national cul-
ture and our unique identity in order to avoid the globalization 
ironing”, – the Professor, who has not forgotten the flavour 
of bread from his childhood and the smell of the most tasty 
Lithuanian boletus so far, shared his experiences. ■

VGTU STUDENT: 
IF YOU WANT TO ENJOY 
SUSTAINABLE DEVELO-
PMENT, VISIT TAIWAN
Taiwan is one of the most advanced industrial countries in the 
world, with twice-smaller area than that of Lithuania, and the 
population of twenty three million people. Tourists do not visit 
this country often, but it is already open for VGTU students. 
“My first hours in Taiwan were strange enough and made a 
strong impression on me. I felt like a person in the world of 
nature, untouched by human beings, and on the other hand, 
like in the ultramodern civilization. Driving from the airport to 
Taiwan’s capital Taipei, on viaducts raised high between the 
mountain ranges, the view of the largest city in Asia, settled 
between the mountains, was one of the most unforgettable 
memories. In general, if you want to enjoy sustainable deve-
lopment, go to Taiwan”, – advised Artūras Velaniškis, the first 
VGTU student in Taipei. ■






