
Uždavus klausimą, kodėl studentai rinkosi studijuoti urbanistiką, atsakymai buvo šie: 
 
Pasirinkti urbanistiką mintis kirbėjo jau ilgai. Susidomėjimas šia architektūros sritimi kilo po Architektūros 
pokalbių fondo rengiamų paskaitų, ypač paskaitų ciklo „Miestas. Lūžio taškai“.  Vėliau, ERASMUS studijų 
Prahos technikos universitete metu, teko dirbti prie urbanistinio projekto – sutvarkyti kelių kvartalų dydžio 
miesto centro dalį, detaliau nagrinėjant visuomeninio objekto integravimą į aplinką. Man pasirodė, kad tai 
yra teisingesnis projektavimo metodas, kai iš pradžių yra daroma išsami analizė, sprendžiamos aplinkos 
problemos, o tik tada prieinama prie pastato. Nuo visumos, prie detalių.  Taip yra išvengiama klaidų, dėl 
neapdairaus projektavimo, siekiant išryškinti savo ego. Miesto urbanistinė kokybė bei interesai yra svarbiau 
privačių. Turbūt tai yra dar vienas kriterijus, traukiantis prie urbanistikos – siekis sukurti gerovę daugeliui 
žmonių, suprojektuoti erdves, kuriose malonu būti. Tiek urbanistikoje, tiek architektūroje yra žaidžiama 
erdvėmis, tik jų formavimo priemonės skiriasi – sienas, kolonas, perdangas keičia pastatų tūriai, topografija. 
Ryšys tarp vidaus ir išorės erdvių, jų sistemos kūrimas visuomet traukė ir žavėjo. Urbanistikos kryptį 
pasirinkau nedvejodama. Tiesa, urbanistikos katedros prisistatymas prieš renkantis kryptį būtų sustiprinęs 
studentus. Tikiuosi ir šie atsiliepimai padės daugeliui apsispręsti.  

(Gintarė Norkūnaitė) 
 

Pirmieji svarstymai (urbanistika ar tūris) kilo projektuojant miestelį. Iki šio projekto kursiniai darbai sekėsi 

sunkiai, ilgos idėjos paieškos, dėstytojų komentarai, kritika ir t.t. O miestelio plėtros projektas vystėsi 

neįtikėtinai lengvai. Nežinau, gal dėl to, kad pažinojau Veisiejus. Po teigiamų ir paskatinančių atsiliepimų 

kilo motyvacija dirbti ir stengtis labiau, dėstytojos Dalia ir Giedrė vis skatino judėti pirmyn.  

Žinoma, pirmą 4 kurso pusmetį teko pasikankinti, kol supratau, kas toji urbanistika ir kaip ji valgoma, buvo 

nelengva perprasti ko dėstytojas iš manęs reikalauja, tačiau lūžis įvyko, mano sprendiniai tavo įdomesni, į 

viską žvelgiau kitu kampu. Atsimenu S.Motiekos žodžius : "Padaryk nesąmonę, nes jai nepadarysi 

nesąmonės, nieks neatsimins" . Ir tuomet aš pradėjau mėgautis tuo ką darau, kaip darau, atsirado drąsa ir 

didelis noras padaryti kažką tokio, ko niekas kitas nepadarė. Galbūt kita priežastis, lėmusi urbanistikos 

pasirinkimą- laisvė. Jaučiu laisvę projektuodama ir kurdama erdves,  pėsčiųjų takų scenarijus. Tarsi gauni 

molio gabalą į rankas, pradedi kurti erdvę ir ja manipuliuoji. Smagu, kai po kelių maketavimo bandymų 

atrandi tai, kas tinka būtent tai teritorijos vietai.  

(Martyna Grušauskaitė) 

 

Rinkausi dėl to, kad rekomendavo vyresni studentai. 

Taip pat dėl to, kad moko esminių architektūros pagrindų, t.y. erdvės formavimo. 

(Linas Janavičius) 

 

 

Urbanistika man pasirodė gilesnė sritis už tūrinę architektūrą. Tuo įsitikinau per metus.  

Kaip sakė vienas iš dėstytojų, gražius fasadus gali sukurti ir kostiumo dizaineris. Tam architektas nebūtinas.  

Man nepakako architektūros fasadiškumo, kuris ir buvo pabrėžiamas visus trejus metus. Taip pat trūkdavo 

pagrįstų argumentų, kodėl darai vieną ar kitą tūrį. Nemanau, kad gera architektūra yra paremta 

asociacijomis (kai idėja kilo iš obuolio, kryžiažodžio ar kt. aplinkoje sutinkamo daikto). Paprasčiausiai 

pritrūko kokybės. Ir tą kokybę gavau urbanistikoje. Išmokome kalbėtis argumentuota architektūros kalba. O 

taip ir turėtų būti. 

(Silvija Dambrauskaitė) 

 

 



Urbanistiką rinkausi žinodama, kad tai svarbus ir reikalingas dalykas su savo specifika galintis svariai paveikti 

požiūrį net į pačią architektūrą. Manau, kad tai būtina architektūrinio išsilavinimo dalis, praplečianti miesto, 

kaip daugybės elementų sistemos, supratimą. Išmanantis miesto veikimą architektas nedarys tokių klaidų 

kaip jo neišmanantis. Taigi kiekvienam architektui būtina pasiaiškinti ir urbanistikos principus, kad prie 

detalių būtų einama nuo visumos. 

(Gintarė Gajauskaitė) 

 

Pasirinkau Urbanistiką nes: 

- architektas profesionaliai turi suprasti miesto struktūrą  

- daugiausia objektų yra projektuojami mieste (urbanizuotoje aplinkoje) 

- norint teisingai suprojektuoti objektus mieste reikia žinoti kas tai yra miestas :) 

- geranoriški dėstytojai pasirodė (neapsirikau)  

- darbo tęstinumas per du semestrus pasirodė rimta gero diplominio darbo paraiška 

- ir paskutinis, tūrius projektuojame visų studijų metu, atsibodo... keičiasi tik funkcijos ir brėžinių formatai 

Urbanistika buvo architektūros studijas vainikuojanti disciplina. 4 semestre turi likti tik urbanistika - visiems. 

Privalomai! 

(Justas Baltulis) 

Urbanistikos katedra ir jos dėstytojai sudarė labai malonią aplinką ir atmosferą bakalauro darbo rengimo 
metais. Buvo skiriamas didelis ir betarpiškas dėmesys kiekvieno studento projektui siekiant maksimalių 
rezultatų, tad geri studentų pasiekimai yra ne tik asmeniniai, bet ir katedros nuopelnai. Dėstytojai 
pademonstravo profesionalų darbą su studentais, objektyviai vertindami kiekvieno įžvalgas ir pastangas. 
Dėkojame dėstytojų stipriam palaikymui bakalauro darbo rengimo metu.  

(Karolina Gunia) 
 

Urbanistiką pasirinkau dėl noro gilintis į urbanistinės struktūros, urbanistinės erdvės ir ją formuojančio 
užstatymo problematiką. Taip pat apsispręsti padėjo teigiami atsiliepimai apie urbanistikos katedrą, kuri 
laikosi europinės urbanistikos disciplinų. Tai įrodo studentų pasiekimai ir pripažinimas tarptautiniuose 
konkursuose. 

(Kristina Juraitytė) 
 
Pasirinkimą lėmė: 
 1. Noras pilnai suprasti urbanistiką; 
2. Dėstytojai. Iš praeitų semestrų projektų patiko nuoširdus, atviras bendravimas su urbanistikos katedros 
dėstytojais. 
3.  Baigiamojo darbo „gylis“ – du semestrus trunkantis projektas. 
 
Manau 7 semestro pradžioje, kai reikia apsispręsti dėl pasirinkimo, katedra turėtų save pristatyti ir labiau 
pareklamuoti. Po miestelio plėtros projekto daug kam kyla abejonių, todėl čia būtų labai gerai suteikti 
informacijos apie būsimą baigiamąjį darbą, jo tikslus ir rezultatus. Parodyti gerų pavyzdžių. 
prof. A. Vyšniūnas jau šioje vietoje galėtų išsakyti savo pastebėjimus apie urbanistikos aktualijas Lietuvoje ir 
pasaulyje. Tas įvadinėse paskaitose tikrai įkvėpė ir “užtvirtino” pasirinkimą. Pasirinkimo dieną buvo 
abejojančių, todėl katedros pristatymas, manau, tikrai padidintų studentų skaičių. 
Aš buvau linkęs rinktis Urbanistiką, bet vis tiek suabejojau kai reikėjo pasakyti ką renkuos. Tada tikėjausi, 
kad bus bent minimalus programų pristatymas, padėsiantis galutinai apsispręsti. Gal jis buvo kažkuriuo kitu 
metu -  tada aš jį praleidau… 
Po gynimų visa grupė labai džiaugiasi pasirinkimu, todėl, manau, tokių besidžiaugiančių galėtų būti tikrai 
daugiau. 



Būtų lengviau, jei paskutiniame semestre nebūtų “Interjero projektavimo” ir visą dėmesį būtų galima skirti 
baigiamajam darbui. 

(Rytis Čimkus) 
 

Kodėl aš pasirinkau urbanistikos katedrą: 

- per visus trejus metus iki išvažiuodamas studijuoti su Erasmus studijų programa mūsų fakultete 

dėstomuose dalykuose pasigedau platesnių urbanistinių žinių suteikimo. Studijuodamas užsienyje gavau 

tokių žinių pagrindą, kuris mane sudomino tęsti šios krypties studijas ir grįžus. 

- urbanistikos srities studijų dalykuose darbo procesas yra nuoseklus ir logiškas (išsami analitinė dalis - 

išvadų priėjimas - projektavimas), to pasigedau nemažoje dalyje architektūros katedros dėstomų dalykų, 

todėl man, kaip nuosekliam ir metodiškam žmogui, urbanistikos katedra pasirodė priimtinesnė. 

- 2013 metų rudenį palyginus architektūros ir urbanistikos katedrų siūlomas programas, patrauklesnė 

pasirodė pastaroji. Be to, patiko siūlomas projekto tęstinumas (t.y. tai, kad kursinis darbas abu semestrus 

daromas toje pačioje teritorijoje, o tai leidžia geriau įsigilinti į darbo problematiką ir priimti geresnius 

sprendimus). 

(Augustas Pronckus) 

 

Urbanistiką trečiame kurse pasirinkau dėl kelių priežasčių: 

1. Apžvelgus savo praėjusių metų rezultatus, nusprendžiau, jog tūris - ne mano sritis, dėstytojai nepastovūs 

ir subjektyvūs, o kokie jie dar labiau galėtų būti, kiekvienas turi savo nuomonę ir "tikrosios" architektūros 

sampratą. 

2. Miestelio plėtros projekto metu susipažinau su Sauliumi Motieka ir Mindaugu Grabausku. Dėstytojai 

buvo įdomūs, jų pasakojimai apie savo darbą šiek tiek motyvavo plačiau pažvelgti į urbanistiką. 

3. Pasiklausinėjau urbanistikos katedrą pasirinkusių žmonių, patarimas buvo tiesus ir aiškus - jei supranti 

apie ką yra urbanistiką, tai ir eik ten. Paklausiau tūrininkės, kodėl nesirinko urbanistikos - sakė, kad 

nesupranta, kame ten esmė - dėlioji namukus ir viskas. Buvęs bendraklasis VDA architektūros IV kurso 

studentas, taip pas pasiguodė nesuprantąs urbanistikos. Buvau iš dalies nustebus - ko ten nesuprasti? 

Vis dėlto, džiaugiuosi pasirinkus urbanistiką, dėl jos kompleksiškumo, ir galimybės tobulėti kaip specialistui 
plačiau nei kitose architektūros srityse. 

(Giedrė Poškienė) 
 

Urbanistikos kryptį rinkausi siekdamas geriau pritaikyti savo polinkius ir gebėjimus studijuodamas. Buvau 
susidaręs įspūdį, kad šioje kryptyje teks daugiau dirbti ties stambesnėmis, apibendrintomis koncepcijomis, 
mažiau laiko ir energijos eikvoti smulkioms detalėms, ties kuriomis ilgą laiką telktis ne itin mėgstu. Tikėjausi, 
kad kelias nuo idėjos iki projekto bus trumpesnis, nei architektūroje. Kita vertus, iš vyresnių kolegų ir 
bendro išsilavinimo buvau supratęs, jog tik urbanistikos kryptyje suteikiamos kai kurios kertinės žinios ir 
įgūdžiai, į kuriuos Architektūros katedroje nėra kreipiamas reikiamas dėmesys (neatsiejamas pastato ryšys 
su miesto struktūra, miestovaizdžio formavimas ir kt.). Manau, kad į miesto aplinkoje esantį pastatą gilintis 
kaip į visiškai savarankišką objektą - klaidinga, infantilu. 
Reikėtų paminėti ir tai, jog miestelio plėtros projektui vadovavę dėstytojai urbanistai pasirodė draugiškesni, 
nuoširdesni, bendravo mažiau formaliai, atskleidė daugiau dalykų iš projektavimo realybės, taip pat padėjo 
suvokti ir įtvirtinti įvairius architekto etikos aspektus ir atsakomybę visuomenei - to šiek tiek pasigedau iš 
Architektūros katedros dėstytojų. 

(Paulius Balčytis) 

 



Urbanistiką kaip Baigiamojo Bakalaurinio Darbo objektą pasirinkau dėl šių priežasčių: 
1. Norėjau pagilinti žinias ir suvokimą apie miesto struktūrą ir jos formavimą, suvokti esminius miesto 
viešųjų erdvių ir užstatymo formavimo principus, juk miestas – ne atskirų detalių kratinys, o vientisas ir 
gyvas organizmas. Tikiu, kad šios žinios yra architektūrinio projektavimo pagrindas, kuriuo ateityje 
remsiuosi gavusi bet kokio dydžio ir apimties projekto užduotį. Manau, kad urbanistinis erdvinis 
projektavimas yra tarsi žvilgsnis iš paukščio skrydžio, padedantis daug plačiau pamatyti, giliau suvokti 
esamos situacijos problemas, o naujasis/-ieji projektuojami objektai turi būti statomi ne „patys sau“, o 
išbaigti, praturtinti esamą urbanistinę struktūrą kaip vientisą darinį. Tokiu būdu kuriama ne lokali, taškinė 
kokybė, o atliekamas sąmoningas ilgaamžis ir vertingas architekto darbas.                       .       
2. Jau esu detaliai suprojektavusi pastatą Inžinerinės architektūros studijų Baigiamajam darbui. 
Projektuodama tūrinį objektą  pasigedau konteksto analizės ir gilesnio supratimo apie tos situacijos 
struktūrą bei galimą jos kompleksinį tobulinimą ir formavimą bei vertingų detalių akcentavimą, todėl 
antruoju Baigiamuoju darbu norėjau plėsti savo akiratį, ieškojau naujos užduoties, siekiau įgyti platesnės 
patirties bei žinių, o darbą atlikti išsamiau ir visapusiškiau. 
Esu patenkinta savo pasirinkimu ir tikiu, kad gauta patirtis bus labai vertinga mano profesinėje veikloje 
ateityje. Ačiū darbo Vadovei ir dėstytojų kolektyvui už puikų ir įdomų darbą! 

(Lina Šlekytė) 

 

Baigiamajam bakalauro darbui pasirinkau urbanistiką , nes norėjosi įgyti platesnių žinių ne tik apie 

pati pastato tūrį, bet ir apie visą įmanomą kontekstą.  

Kursiniai projektai 4 kurse buvo išdėstyti puikiai, tačiau nuvylė kelios teorijos paskaitos 

urbanistikos katedroje tai "urbanistikos istorija" , bei "Miestelio plėtros projektas"(3 

kursas). Informacija buvo arba gerokai pasenusi , arba net neaktuali nei architektūrai nei 

urbanistikai. Taip pat nuvylė kursinio darbo "Miestelio plėtros projektas" užduotis. Pradėjęs 4tą 

kursą supratau , kad "Miestelio plėtros projektas" yra beveik nesusijęs su urbanistika ir smarkiai 

suklaidina studentus dėl baigiamojo darbo pasirinkimo. 

Dėl savo pasirinkimo baigiamajam bakalauriniam darbui absoliučiai nesigailiu. 

(Vytautas Bagdanavičius) 

 


