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Žinome, kad pagrindinė architekto užduotis – sukurti pastatą arba erdvę 
žmogui, kuri būtų funkcionali, saugi ir estetiška. Pastatas nėra tik vieta,  
kurioje gyvena ar dirba žmonės – tai svarbi aplinkos dalis, daranti didžiu-
lę įtaką žmogui ir jo gyvenimo kokybei, nes maždaug apie 90 proc. savo 
laiko yra praleidžiama žmonių sukurtuose statiniuose. Taikydami šiuolaiki-
nes technologijas bei išmanydami istorinius, estetinius, sociokultūrinius ir 
ekologinius kontekstus architektai gali kurti bet kokios paskirties statinius, 
formuoti kraštovaizdį, analizuoti ir projektuoti ateities erdves.

KTU studijuojantis būsimasis architektas geba ne tik  naudotis naujausiomis 
technologijomis, tačiau išmaniai jas pritaiko siekdamas suprojektuoti žmonių 
gyvenimą džiuginančius / gerinančius projektus. Geras architektas turi  
mokėti dirbti komandoje ne tik su kitais architektais, bet ir su statybos  
inžinieriais. Todėl visi KTU vientisųjų studijų studentai trečiajame kurse  
dalyvauja Jungtinio projekto modulyje.

Šiuo leidiniu kviečiame pažvelgti į 2021–2022 mokslo metų studentų  
sukurtus geriausius darbus, kuriuos išrinko dėstytojai, prieš tai atsižvelgę  
į įvairius vertinimo kriterijus. Leidinyje pateikiama po vieną pusmečio darbą  
iš kiekvieno kurso,  taip pat ir po 2 baigiamuosius projektus. Taip pat  
kviečiame susipažinti su mūsų fakulteto organizuota vasaros stovykla 
„Re-Topia“ bei paklausyti įvairių atvirų paskaitų įrašų.

We know that the main task of an architect is to create a building or space 
for a person that is functional, safe and aesthetic. A building is not just  
a place where people live or work – it is an important part of the environ-
ment that has a huge impact on a person and their quality of life. However 
about 90 percent of time we spend inside the man-made interior.  
By applying modern technologies and knowing the historical, aesthetic,  
socio-cultural and ecological contexts, architects can create structures of 
any purpose, shape the landscape, analyze and design future spaces.

A future architect studying at KTU is not only able to use the latest technol-
ogies, but intelligently applies them in order to design projects that make 
people‘s lives happier. A good architect must be able to work in a team not 
only with other architects, but also with civil engineers. Therefore, all  
students of integrated studies at KTU participate in the Joint Project module 
in their third year.

Therefore we invite you to take a look at the best works created by students 
of the 2021-2022 academic year, which were selected by the teachers after 
taking into account various evaluation criteria. The publication contains one 
project for each semester of all integrated studies, as well as selected final 
projects of both integrated and master studies.

We also invite you to familiarize with the Re-Topia summer camp organized 
by our faculty and listen to recordings of various open lectures.

In what type of buildings will we live  in the future?  
How do we see and preserve our history? These and 
other decisions will inevitably have to be made by  
architects in consultation with other specialists.

Kokiuose pastatuose mes gyvensime ateityje? 
Koks mūsų požiūris į savo istoriją ir ar saugome  
architektūrinį palikimą? Šiuos ir kitus klausimus atsakys 
bei sprendimus neišvengiamai turės priimti architektai, 
konsultuodamiesi su kitų sričių specialistais. 

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE KTU

ARCHITEKTŪROS MOKYKLA SAF

SCHOOL OF ARCHITECTURE IN FCEA
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VIENTISOSIOS 
STUDIJOS 
1 METAI

INTEGRATED
STUDIES
1ST YEAR

Pirmajame pusmetyje glaustai pateikiami esminiai erdvės, formos ir tūrio  
sudarymo principai, kurie padeda suvokti formų struktūrą, apšvietimą,  
medžiagų charakteristikas ir ugdo gebėjimą atvaizduoti sudėtingas 
architektūrines detales bei trimačius objektus išlaikant jų dydį, mastelį, 
perspektyvą ir proporcijas. Studijų metu išmokstami pagrindiniai erdvinės ir 
dvimatės kompozicijos kūrimo, perspektyvos ir mastelių nustatymo principai, 
kurie, naudojant kūrybines užduotis ir matematinę analizę, taikomi kuriant  
monofunkcius architektūros objektus. Funkcinės ir matematinės analizės  
įgūdžiai, taip pat kompozicijos principų žinojimas leidžia kurti  svariais  
argumentais pagrįstus objektus juos pristatant architektūriniais naratyvais. 

Antrajame pusmetyje lavinami gebėjimai nuosekliai ir metodiškai ana-
lizuoti architektūrinius projektus. Ugdomi architektūrinio projektavimo 
įgūdžiai ir architektūrinio projektavimo pagrindų gebėjimai, supažindinama su 
brėžinių rengimo taisyklėmis, architektūrinio projektavimo pagrindais, pas-
tato funkcinės ir erdvinės organizacijos principais. Ugdomi studento įgūdžiai 
kurti urbanistiškai, kompoziciškai ir matematiškai argumentuotą bei konteks-
tualią architektūrą. Lavinami brėžinių atlikimo įgūdžiai taikant įvairias techni-
kas. Mokoma pateikti projekto esmę grafiškai, raštu ir žodžiu. Supažindinama 
su grafų ir fraktalų teorijomis bei statistinės ir regresinės analizės metodais.

In the first semester, the essential principles of the formation of space, 
form and volume are briefly mastered, which helps to understand the 
structure of forms, lighting, material characteristics and develops the 
ability to represent complex architectural details and three-dimensional 
objects while maintaining their size, scale, perspective and proportions. 
The basic principles of spatial and two-dimensional composition creation, 
perspective and definition of ideas are mastered, which, with the help of 
creative tasks and mathematical analysis, are applied in the creation of 
monofunctional architectural objects. Skills in functional and mathematical 
analysis, and knowledge of the principles of composition, allow the creation 
of well-reasoned objects by presenting them in architectural narratives.

In the second semester, the abilities to consistently and methodically  
analyze architectural projects are developed. Students work on their  
architectural design and basic skills of architectural design, as well as they 
are introduced with  the rules of drawing preparation. The basics of archi-
tectural design, the principles of functional and spatial organization of the 
building are mastered. Students’ skills in creating urban, compositional and 
mathematically argued and contextual architecture are developed. Students 
are able to develop their skills of drawing using various techniques. They are 
taught to summarize the essence and its architectural narratives. Theories 
of graphs and fractals, as well as methods of statistical and regression  
analysis are introduced.

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS

ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTAVIMO PAGRINDAI

FUNDAMENTALS OF ARCHITECTURAL DESIGN

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE KTU
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TADAS ŽEBRAUSKAS 
EGIDIJUS KASAKAITIS 
LIEPA BIKULČIENĖ 

PROJEKTAVIMO DĖSTYTOJAI

1ST YEAR STUDIO SUPERVISORS

#1 KURSO PAGRINDINIAI MODULIAI  |  #1ST YEAR MAIN SUBJECTS

Architektūrinis kompiuterinis 
projektavimas 1
Computer-aided architectural 
design 1

Įvadas į architektūrą
Introduction to architecture

Medžiagos architektūriniuose 
sprendimuose
Architectural materials

Darnus vystymasis
Sustainable Development

Architektūrinis kompiuterinis 
projektavimas 2
Computer-aided architectural 
design 2

Medijų filosofija
Media philosophy

Architektūros istorija
History of architecture

Gyvenamųjų pastatų 
konstrukcijos
Structures of dwelling houses

Gintaris Cinelis

Linas Kliučininkas, Rūta Valušytė, Inga 
Gurauskienė, Eglė Staniškienė, Lina Šeduiktė, 
Audronė Telešienė

Vytautas Baltus, Dainora Maumevičienė Žymantas Rudžionis

Vytautas Baltus 

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Rėda Bistrickaitė

Nerijus Čepulis



10

Paviljonas suprojektuotas naujoje Kauno Vienybės aikštėje, pilnoje organiškų bei  
inovatyvių formų, kuri kontrastuoja su šalia esanču Vytauto Didžiojo karo muziejumi bei 
Kauno tarpukario modernizmo architektūros stiliaus kiemeliu. Mano sukurtas  
paviljonas „Durys“, stovintis tarp šių dviejų erdvių, yra tarsi simbolinis statinys, siejantis 
dabartį su praeitimi, atveriantis duris į Kauno tarpukario istoriją bei architektūrą. 

Iš pirmo žvilgsnio, paviljonas tai tarsi ritmingai išdėliotos aukštėjančios sienelės ir suolelis, 
tačiau, jei į jį pažvelgsime iš kito taško, atskiri elementai susijungs į vientisą modernistinių 
durų vaizdą. Paviljono dizainas rėmėsi Lidijos Vaišvilienės ir Olimpijos Balsienės  
gyvenamojo namo pagrindinių durų vaizdiniu, nes jame telpa visa modernizmo esencija. 
Iš vienos pusės „Durys“ alsuoja modernistišku paprastumu, matomos paprastos, ritmiškos 
keturkampės formos, tačiau einant aplink ryškėja kiti modernizmo bruožai: formos  
grakštėja, tampa lengvesnės, plonesnės, vietomis lenktos.

The pavilion is located at Kaunas Vienybė’s square. This square is full of organic shapes 
and is rather innovative. Interestingly, next to it stands a completely contrasting pic-
ture - the Vytautas the Great War Museum and its space with a park which represents 
Kaunas’ interwar architecture. “The Doors” pavilion standing between these two spaces 
appears as a symbol connecting the present with the past, opening the door to Kaunas 
interwar history and architecture.

Apparently, it looks like rhythmically arranged ascending walls, and a bench, but from one 
specific point, the door view opens. The design of the pavilion was based on the image  
of the main door of the residence of Lidija Vaišvilienė and Olimpija Balsienė, as it  
contains the whole essence of modernism. From one side, “The Doors” is filled with  
modernist simplicity, rhythm, and square shapes, but as you walk around, other modernist 
features become apparent: the elements become more graceful, lighter, thinner, and even 
more curved in some places.

Gustė Janušauskaitė
UNESCO Kauno tarpukario architektūros paviljonas „Durys“ UNESCO Kaunas’ interwar architecture pavilion “The Doors”

1-IEJI  METAI, 1 PUSMETIS

1ST YEAR – 1ST SEMESTER
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Vasarnamis yra įkvėptas žymios architektės Linos Bo Bardi „Stiklo namo“ (port. Casa 
de Vidro) projekto São Paulo mieste, Brazilijoje. Stiklo namas išsiskyrė tuo, kad supro-
jektuoti sodai lėmė ne tik  kambarių bei erdvių išsidėstymą, tačiau kartu neleido žmonėms 
atitrūkti nuo gamtos. Tokį ryšį su gamta norėjosi sukurti ir projektuojamame vasarnamyje. 
Visas namo tūris buvo atskirtas jo centre įrengiant sodą. Taip buvo siekiama didesnį  
dėmesį /akcentą skirti ne pastatui, o gamtai. Projektuojant skirtingus dvišlaičius stogus ir 
jų aukščius buvo sukurtos trys zonos: viešoji svetainės / virtuvės, sodo bei privati miega-
mojo. Aukščiausia ir didžiausia iš visų zonų yra sodo erdvė. Priekinis ir galinis fasadai taip 
pat skiriasi. Priekinis – lygus, neturi langų, o galinis – dinamiškesnis, su nelygiais  
išsikišimais, storiais. Taip buvo siekiama visą pastato grožį parodyti namo gyventojams  
bei svečiams. 

Taip pat šiame darbe buvo norima racionaliai panaudoti ne tik namo erdvę, bet ir visą  
sklypą. Sklype  centrinė sodo dalis virsta negiliu upeliu, kuris veda į sklypo pabaigą.  
Sklypo  gale iš vyšnių šakelių padaryta pavėsinė, kurioje žmogus gali pasijusti tarsi prie 
jūros. Pietvakarinėje dalyje, norintiems atsigaivinti, įrengtas privatus baseinas. Paminėtina 
tai, kad visa upelio bei takelių forma yra neatsitiktinė. Ji atkartoja vasarnamio stogą.

The Summer house was inspired by a famous architect Lina Bo Bardi’s Glass House (port. 
Casa de Vidro) project in São Paulo, Brazil. Glass house is unique because of its integrat-
ed gardens (not only they form rooms and spaces, but also does not allow to escape from 
nature. In Summer house, I also wanted to create a similar relationship with nature and the 
environment. A simple rectangular volume was separated and in the middle I created a gar-
den (as the priority for nature). Different roof forms and heights helped to highlight different 
zones (living/non-private, garden and sleeping/private). Front and rear elevations differ 
(front-simple, no windows, rear-dynamic, unequal interventions, thickness...) to show the 
uniqueness of the house for those who will live there and their guests.

Also it should be kept in mind that the entire plot was considered as well. The Garden zone 
continues and turns into a stream, which leads to the end of the plot (there people can rest 
in the gazebo which is made of cherry twigs). In the Southwestern part of the plot, there is  
a pool for those who want to freshen up. All tracks and streams form is the same as the  
house roof.

1-IEJI  METAI, 2 PUSMETIS

Ieva Stulpinaitė
Vasarnamis The summer house

1ST YEAR – 2ND SEMESTER
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2 METAI

2ND YEAR

Per projektavimo modulio paskaitas pirmojo pusmečio metu studentai  
nagrinėja gyvenamojo namo su visuomenine funkcija konstrukcinius,  
architektūrinius-estetinius bei funkcinius aspektus. Kurso metu studen-
tams suteikiami architektūrinio projektavimo, geodezijos, sklypo erdvių 
kūrimo dendrologinėmis priemonėmis pagrindai. Vykdomos tarpdisciplini-
nės studijos skatina studentus pasirinkti projektavimo parametrus remiantis 
išankstiniais tyrimais, taip pat eksperimentuoti siekiant sukurti kokybišką 
pastatą bei jo aplinką.

Antrajame pusmetyje nagrinėjama monofunkcių visuomeninių pastatų  
architektūra, formos, konstrukcijos, funkciniai ryšiai. Kuriant visuomeninio 
pastato projektą pritaikomos architektūrinio projektavimo, aplinkos  
formavimo bei grafinio dizaino žinios ir įgūdžiai. Generuojami architektūriniai  
sprendimai yra pagrįsti atliekamais išankstiniais projektiniais tyrimais, kurių 
metu išsiaiškinamas ne tik vartotojų poreikis bet ir atsižvelgiama į pačią 
aplinką, t. y. gamtos išsaugojimo, inžinerinius, kultūrinio paveldo,  
susisiekimo ir kitus sprendimus.

In the first semester, students examine the constructional, architectur-
al-aesthetic and functional aspects of a residential house with a public 
function. The course includes architectural design, creation of plot spaces 
by dendrological means and basics of geodesy. Interdisciplinary studies 
encourage students to choose design parameters based on pre-design  
research, as well as to experiment with creating a quality building  
and its environment.

Architectural Development 2 examines architecture, forms, structures, 
and functional relationships of monofunctional public buildings. The 
knowledge and skills of architectural design, environmental design and 
graphic design are combined in the development of a public building project. 
The generated architectural solutions are based on the pre-design research, 
which seeks to clarify not only the needs of users, but also the environmen-
tal context: natural, engineering, cultural heritage, transport, etc.

MONOFUNKCIŲ PASTATŲ PROJEKTAVIMAS

DESIGN OF MONOFUNCTIONAL BUILDINGS 

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE KTU
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LAURA JANKAUSKAITĖ-JUREVIČIENĖ 
VIDMANTAS MINKEVIČIUS 
GINTARAS BALČYTIS
JURGA VITKUVIENĖ

PROJEKTAVIMO DĖSTYTOJAI

2ND YEAR STUDIO SUPERVISORS 

#2 KURSO PAGRINDINIAI MODULIAI  |  #2ND YEAR MAIN SUBJECTS

Inovatyvios medžiagos
Innovative materials

Visuomeninių pastatų 
konstrukciniai 
sprendimai
Structural solutions of 
public buildings

Architektūrinių erdvių 
tipologija 1
Typology of occupants

Parametrinė animacija
Parametric animation

Kultūros paveldas
Cultural heritage

Architektūros teorija
Theory of architecture

Pastatų inžinerinės 
sistemos
Engineering systems 
of buildings

Architektūrinių erdvių 
tipologija 2
Typology of spaces

Interaktyvios saityno 
sistemos
Interactive website 
systems

Statybinė fizika
Building physics

Vitoldas Vaitkevičius

Aušra Mlinkauskienė

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Tomas Blažauskas

Vaidas Petrulis Jurgita Černeckienė

Rėda Bistrickaitė Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Gintaris Cinelis

Juozas Ramanauskas
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Projekto tikslas – sukurti ne tik darbui tinkamą erdvę, bet ir aplinką, kuri būtų tinka-
ma vaikams augti. Idėja buvo sukurti du atskirus, sujungtus bendro fasado, korpusus. 
Tokiu sprendimu buvo norima aiškiai atskirti darbo ir šeimos gyvenimo erdves, tačiau kartu 
stengtasi išlaikyti patogų susisiekimą  patenkant iš vienos zonos į kitą. Kadangi šlaitas  
apaugęs medžiais, mintis buvo, kad pastatas nebūtų įleistas  į žemę, o atvirkščiai – 
atkartotų šlaito nuolydį ir suteiktų galimybę turėti kiek įmanoma daugiau langų, kurie leistų 
mėgautis Kauno miesto panorama.

Pagrindinėje gyvenamojo namo erdvėje naudojamos medžiagos nesiskiria nuo medžiagų, 
naudojamų fasaduose. Toks sprendimas paprastai kuria estetinį vaizdą, o mediena – 
suteikia minkštumo ir jaukumo jausmą. Pagrindinė gyvenamojo korpuso erdvė kurta  
visiškai atvira, kad esantis virtuvėje žmogus galėtų laisvai bendrauti su esančiu  
svetainėje asmeniu. Toks sprendimas nesukuria kliūčių bendrauti ir sustiprina artumo  
jausmą. Galerijos pagrindinė idėja buvo sukurti aplinką, kurioje žmogus galėtų pamiršti 
problemas su kuriomis susiduria realiame pasaulyje arba, paprasčiausiai galėtų 
atsipalaiduoti žiūrėdamas ir fiksuodamas  akimirkas. Didelis pagrindinio fasado langas 
naudojamas ne tik tam, kad į galeriją patektų kuo daugiau natūralios šviesos ar būtų  
sukurta galimybė grožėtis Kauno kraštovaizdžiu dirbant, tačiau taip pat norint šaltą  
žiemos vakarą, uždegus šviesą galerijoje, skleisti aplinkai šilumą.

The main aim of the project is to create not only a space suitable for work, but also an 
environment suitable for children to grow. The idea was to create two separate volumes 
connected by a common facade. The decision helps clearly separate work and fami-
ly lives without creating any inconvenience getting from one zone to another. Since the 
slope is covered with trees, the idea is not to let the building into the ground, but opposite 
– allow the building to replicate the slope of the plot and create the possibility to have as 
many windows as possible to enjoy the view of the Kaunas city.

The materials used in the main space of the residential house is the same one as materials 
used for facades. This decision creates aesthetics and wood – softness and coziness. The 
main space of the living room is a completely open area, so that a person in the kitchen 
can communicate freely with a person in the living room. This solution does not create any 
barriers to communicate and creates the feeling of closeness. The main idea of the gallery 
was to create such an environment that a person could forget all problems and simply  
relax by looking at the captured moments. The large window of the main façade is used 
not only to let as much natural light as possible into the gallery or to create an opportunity 
to admire the view while working, and also to spread warmth to the environment by  
turning on the light in the gallery in a cold winter evening.

2-IEJI METAI, 1 PUSMETIS 

Agnė Dudonytė
Fotografo gyvenamasis namas ir galerija Photographer‘s residence and gallery

2ND YEAR – 1ST SEMESTER
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Projekto tikslas – sukurti patrauklią ir saugią mokymosi aplinką, kuri panaikintų ribą 
tarp pastato vidaus ir išorės erdvių.

Projektuojamas pastatas yra vieno aukšto. Numatyta, kad visos klasės būtų viename 
lygyje. Pasirinktas sprendimas yra tinkamesnis negalią turintiems žmonėms bei patogesnis 
studentams. Siekiant universalumo ir įtraukios bei saugios aplinkos daugelyje klasių  
numatyta galimybė transformuoti sienas. 

Norint, kad į klases patektų daugiau saulės šviesos, pastatas suprojektuotas su gausybe 
vidinių kiemų. Jie taip pat gali būti panaudojami kaip vis labiau populiarėjančios „lauko“ 
klasės. Siekiant prisitaikyti prie dabartinių modernios mokyklos poreikių ant  stogo viršaus 
pasodinti augalai, sukuriantys parko įspūdį ir suteikiantys galimybę pamokoms vykti lauke.

Sklype, kuriame įgyvendinamas projektas,  kiekvienais metais gali  būti potvynių.  
Šiai problemai išspręsti bus pastatytas pylimas, kuris potvynio atveju būtų kliūtimi  
vandeniui. Pylimas yra elipsės formos. Jame tilps pastatas, automobilių stovėjimo aikštelė, 
žaidimų aikštelės, lauko užsiėmimai ir stadionai, kurių reikia mokyklai.

The goal of the project is to have an immersive and safe environment for the learning  
process, erasing the boundary between the interior of the building and outside spaces.

The building is a single story. All of the classes are located on the same level; thus,  
making it more accessible for the disabled as well as more convenient for the students.
Most of the classrooms have transformable walls, so they could be more universal and 
adapt to the subject at hand. 

The building is dotted with inner yards, as to allow more sunlight in the classrooms.  
The inner yards may be used as outdoor classes. Today the concept of an outdoor class 
has become more relevant. To adapt to the current needs of a modern school, the roof  
is used as a park that allows for outdoor classes to take place.

The plot of the project has a 10% chance of flooding each year, to combat that issue an 
embankment is built to act as a barrier to the flood water. The embankment is of an ellipse 
shape, to accommodate the building, parking lot, playgrounds, outdoor classes, and 
stadiums that the school requires.

2-IEJI METAI, 2 PUSMETIS

Martynas Stakvilevičius
„Montessori“ mokykla “Montessori school“

2ND YEAR – 2ND SEMESTER
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3 METAI

3RD YEAR

Pirmajame pusmetyje vykdomo „Architektūrinio eksperimento 3“ 
modulio metu studentai nagrinėja urbanistinę struktūrą, kurioje  
projektuojamas visuomeninės paskirties polifunkcinis pastatas; aiškinasi 
jo ryšius su gamta, aplinka ir kitais miesto sisteminiais sluoksniais, taip 
pat visuomeninių polifunkcių pastatų funkcinius ryšius, formas,  
konstrukcijas. Modulis apjungia architektūrinį projektavimą, transporto  
sistemas, kraštovaizdžio architektūrą. Studijų procese generuojami  
architektūriniai sprendimai, atsižvelgiant į projektuojamo pastato aplinką  
bei dinamines erdvines sąlygas.

Pirmajame pusmetyje taip pat vykdomas ir Jungtinio projekto modulis, kurio 
metu architektai, kartu su statybos inžinieriais sudarydami  komandas, kuria 
savo projektus. 

Antrąjį pusmetį vyksta profesinės praktikos. 

In the first semester, Architectural experiment 3 examines the urban 
structure in which a public multifunctional building is designed, its rela-
tionship with the natural environment and the communication system; 
functional connections, forms, constructions of public multifunctional 
buildings. The subject combines the following modules: architectural design, 
transport systems, landscape architecture, in the study process of which 
architectural solutions are generated, taking into account the environment of 
the designed building and dynamic spatial conditions.

The Joint Project module also takes place in the first half of the year, during 
which architects together with civil engineers create their own projects in 
teams.

Professional internships take place in the second half of the year.

DAUGIAFUNKCIŲ PASTATŲ PROJEKTAVIMAS

DESIGN OF MULTIFUNCTIONAL BUILDINGS

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE KTU
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LAURA JANKAUSKAITĖ-JUREVIČIENĖ 
GINTARAS PRIKOCKIS
JURGA VITKUVIENĖ

PROKEKTAVIMO DĖSTYTOJAI

3RD YEAR STUDIO SUPERVISORS 

#3 KURSO PAGRINDINIAI MODULIAI  |  #3RD YEAR MAIN SUBJECTS

Darnioji architektūra
Sustainable architecture

Architektūros kritinė analizė
Critical analysis of architecture

Erdvės formavimo ekonomika
Economics of spatial decisions

Erdvės formavimo 
reglamentavimas
Spatial legislation

Statybos technologija ir  
organizavimas
Construction technology and 
organization

Jungtinis projektas
Joint project

Architektūrinio projektavimo 
praktika
Practice of architectural design

Parametrinė instaliacija
Parametric installation

Profesinė praktika
Professional Internship 

Eglė Klumbytė

Vytautas Baltus Gintaris Cinelis Vytautas Baltus

Violeta Medelienė Laura Stasiulienė

Vaidas PetrulisIndrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Eglė Klumbytė
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3-IEJI  METAI, 1 PUSMETIS

Tautvydas Zykevičius
Kulinarijos mokykla „Maisto menas“ Culinary School “Food Art”

3RD YEAR – 1ST SEMESTER

Sklypas yra vienoje reprezentatyviausioje miesto 
vietoje – Piliamiestyje. Į šią vietą ateityje bus  
nutiestas pėsčiųjų tiltas per Nerį, o tai pagerins  
susisiekimą. Sklype yra nemažai saugomų pušų. 
Funkcinės zonos nustatytos išanalizavus pagrindinius 
žmonių vaikščiojimo takus. Jų susikirtimo šerdyje 
suprojektuotas pagrindinis pastatas, aplink jį įvairios  
visuomeninės erdvės. Sklypo vakarinėje dalyje  
užstatymas derinasi prie esamos urbanistinės  
struktūros, veikia kaip jungiamoji grandis tarp  
išmėtytų ir vientiso tūrio.

Architektūrinė idėja yra sukurti originalų, ikonišką 
miesto pastatą. Pastato architektūra chaotiška, tarsi 
skirtingų nuolaužų kratinys. Tai lyg netyčia  
sukritusios stiklo šukės. Šios netvarkingos ir loginio 
išdėstymo nerandančios formos simbolizuoja  
sudužusį veidrodį. Tarsi sudužusias viltis atspindėti  
senamiesčio architektūrą. Pastato tūris kuriamas taip, 
kad pietinės pastato dalies formos žemėtų į Neries 
pusę. Tai ne tik atvers gražius vaizdus į upę, bet  
kartu  leis natūraliai saulės šviesai patekti į  
didžiąją dalį patalpų pastato viduje. Su kiekvienu 
aukštu tūriai vis traukiasi į šiaurinę pusę, po savęs 
palikdami tuščius stogus, kurie panaudojami kaip 
lauko terasos ar žalieji stogai.

Pagrindinis pastato planinis sprendimas – milžiniškas, 
visus per sklypą einančius kelius jungiantis, praban-
gus pasažas. Jis ne tik apjungia, bet kartu ir aiškiai 
atskleidžia skirtingas pastato funkcijas, leidžia joms 
veikti autonomiškai. 

The plot is located in one of the most representa-
tive places of the city - Piliamiestis. In the future,  
a pedestrian bridge over the Neris will be built on 
the plot. The property has plenty of protected pine 
trees. The site concept: functional zones are  
determined after analyzing the main pedestrian 
paths. The main building is designed in the core 
of their intersection, surrounded by various public 
spaces. In the western part of the plot, the building 
blends in with the existing urban structure, acts as  
a connecting link between the scattered and  
solid volume.

Architectural idea was to create an original, iconic 
city building. The architecture of the building is  
chaotic, a jumble of various debris. It’s like  
accidentally falling glass shards. These disorderly 
and illogical forms symbolize a broken mirror. It’s like 
a broken hope to reflect the architecture of the old 
town. The volume of the building is created in such 
a way that the southern part of the building slopes 
towards the Neris River. This not only offers beautiful 
views of the river, but also opens up natural sunlight 
to most of the interior spaces of the buildings. With 
each floor, the volumes continue to shrink towards 
the north, leaving behind empty roofs that are  
utilized as outdoor terraces or green roofs.

The main planning solution of the building is a huge 
luxurious arcade connecting all the roads passing 
through the plot. It not only combines, but also  
clearly reveals the functions of the building, allowing 
them to function autonomously.

Trūksta foto
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4 METAI

4TH YEAR

URBANISTINIS PLANAVIMAS

URBAN PLANNING 

Pirmąjį pusmetį ugdomi gebėjimai rengti urbanistinių kompleksų  
projektus. Studentai išmoksta detaliojo teritorijų planavimo metodikos,  
supranta miesto plano struktūrą, urbanistines tipologines zonas ir kt.  
Įgyjami geoplastikos, vandentvarkos, taikomosios dendrologijos,  
projektuojamo objekto vizualinio poveikio vertinimo ir modeliavimo  
pagrindai. Suteikiama teorinių žinių ir praktinių įgūdžių dirbant su  
ArcGIS programos paketu (angl. ArcCatalog, ArcMap).

Antrąjį pusmetį dėmesys skiriamas gebėjimams rengti bendruosius ir  
specialiuosius planus. Studentai, rengdami miesto dalies (miestelio)  
bendrąjį ar spec. planą ir jame esančios viešosios erdvės projektą,  
suvokia ryšį tarp lokalių erdvių ir platesnės kontekstinės aplinkos;  
analizuoja teritorines sistemas ir jų įtaką aplinkos formavimui. Studentai  
taip pat išmano bendrųjų ir specialiųjų teritorijų planavimo metodiką;  
žino apie antropogenizacijos reguliavimo galimybes kraštovaizdžio  
architektūros ir urbanistinio planavimo priemonėmis. Rengiant planus  
studentai naudoja GIS teikiamas analitines bei modeliavimo galimybes.

In the first semester, students’ abilities to prepare projects of urban com-
plexes are developed. Students master the methodology of detailed spatial 
planning, knowledge of the structure of the city plan, urban typological 
zones, etc. The basics of geoplasty, water management, applied dendrology, 
visual impact assessment and modelling of the designed object are  
acquired. Students are provided with theoretical knowledge and practical 
skills for working with the ArcGIS software package (ArcCatalog, ArcMap).

In the second semester, the students’ abilities to prepare general and  
special plans are developed. Students, while preparing the general or 
special part of the city (town) plan and the project of its public space, 
understand the connection between local spaces and the wider contextual 
environment; analyze territorial systems and their influence on the formation 
of the environment. Students also master general and special territorial plan-
ning methodology; acquire knowledge about the possibilities of anthropog-
enization regulation by means of landscape architecture and urban planning. 
Students use the analytical and modelling capabilities provided by GIS  
to develop plans.

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE KTU
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JŪRATĖ KAMIČAITYTĖ 
MARTYNAS MAROZAS
JOHAN DE WACHTER 
MARIUS IVAŠKEVIČIUS

PROJEKTAVIMO DĖSTYTOJAI

4TH YEAR STUDIO SUPERVISORS 

#4 KURSO PAGRINDINIAI MODULIAI  |  #4TH YEAR MAIN SUBJECTS

Urbanistikos istorija
History of urbanism

Erdvės sintaksė
Space syntax

Urbanistikos teorija
Urban theory

Geografinės informacinės 
sistemos teritorijų planavimui
Geographic information systems 
for territory planning

Darnioji urbanistika
Sustainable urbanism

Virtualios realybės generavimas
Virtual reality generation

Teritorinės sistemos
Territorial systems

Virtualios realybės aktyvavimas
Virtual reality activation

Kęstutis Zaleckis

Jūratė Kamičaitytė

Aušra Mlinkauskienė Tomas Blažauskas

Aušra Mlinkauskienė Tomas Blažauskas

Kęstutis Zaleckis Kęstutis Zaleckis

FOTO
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4-IEJI METAI, 1 PUSMETIS

Justė Daukšaitė, Kristina Marcinkutė, Kristina  
Podinskaitė, Gediminas Viliūnas, Ieva Gaižauskaitė

Eigulių centro atnaujinimas Eiguliai center renewal

4TH YEAR – 1ST SEMESTER
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Didelę Kauno dalį užima sovietinių daugiabučių rajonai, kuriuose  
plėtra yra sustingusi. Viena iš tokių Kauno dalių, kurią nutarta atgaivinti,  
yra Eiguliai. Sprendiniams pritaikyti pasirinktas mikrorajono centras –  
Čečėnijos aikštė ir ją supanti namų kaimynystė. 

Projekto koncepcija – sukurti aiškią srautų ir erdvių hierarchiją. 

Išsamiau išnagrinėjus kylančias problemas,  
pasirinktos priemonės joms spręsti.

TRANSFORMACIJA. Pasenusi, perkrauta automobiliais infrastruktūra 
atnaujinama į patrauklią, skirtą  tvariems judėjimo būdams, erdvę. Erdvės 
viduryje – pėsčiųjų ir dviratininkų ašys, išorėje – automobilių susisiekimas 
su kitomis miesto dalimis. P. Plechavičiaus gatvė  per vidurį kertama  
siekiant panaikinti tranzitinius srautus ir sukurti saugesnę aplinką  
pėstiesiems.

PLĖTRA. Vietoje apleistų žolynų ir ne vietoje statomų automobilių įren-
giamos lengvai  pėsčiomis pasiekiamos viešosios erdvės, jungiančios 
visas  kaimynystėje esančias edukacines įstaigas. Pagrindinė iš jų –  
Čečėnijos aikštė, kurios rekreacinėje zonoje vykdomos laisvalaikio  
veiklos įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms.  

NAUJOS STATYBOS. Siekiant tankinti miestą ir pagyvinti niūrų  
daugiabučių identitetą vykdoma renovacija padidinant esančius ir naujai 
statomus butus. Suprojektuojami  privatūs kiemeliai viduje. Atnaujinamas 
„IKI“ prekybos centro kompleksas. Nesaugiuose, tarp pastatų esančiuose 
akligatviuose  sukuriami aiškūs judėjimo srautai, padidinamas  
nuomojamų patalpų plotas naujoms darbo vietoms.

TRANSFORM. Outdated and overcrowded infrastructure is to be  
renewed and changed  into more sustainable options. Internal  
connections favour pedestrians and cyclists, while outer car flows  
connect to the city. Internal P. Plechavičius street is cut in the middle to 
stop transit and create a safer environment foot paths and bike tracks.

DEVELOP. Instead of abandoned yards and improperly parked cars, new 
and easily reached public spaces connect all the educational institutions 
of the neighbourhood. New recreational activities are added to the main 
Chechenia Square.

BUILD. New apartments and extensions to the existing ones are to be 
built to increase the inhabitant density and change the negative identity 
of the grey apartment buildings. This also results in the addition of  
private internal yards. Shopping center “IKI” is replanned, dead ends 
opened up into safer passes, messy market area rebuilt into more  
spacious buildings, creating more area for new jobs.

The Soviet apartment elderships take up a big part of Kaunas and 
its identity, yet they lack development. Eiguliai is one of such neigh-
bourhoods, which had been chosen for revitalisation. Propositions were 
applied to Chechenia Square and the surrounding district.

The concept of the project is to create a clear hierarchy in between  
different types of connections and areas.

After a closer inspection of the existing problem, a few measures  
were formed:

4-IEJI METAI, 1 PUSMETIS

4TH YEAR – 1ST SEMESTER
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4-IEJI, 2 PUSMETIS

4TH YEAR – 2ND SEMESTER

Kristina Podinskaitė, 
Ieva Gaižauskaitė
Baltų prospekto transformacija Baltai avenue transformation

Baltų prospektą galima įvardinti kaip vieną iš  
judriausių ir gausiausiai apgyvendintų  
mikrorajono ašių. Išskiriamos 3 pagrindinės šio 
prospekto problemos: prospektas daugiausia 
skirtas automobiliams, nėra mikrorajono centrui 
būdingo pojūčio, o esančios paslaugos šioje  
teritorijoje nėra tokios kaip miesto centre.  
Iškelta idėja šią aktyvią ašį transformuoti į  
kompaktišką mikrorajono centrą.

Baltų prospekto ašiai buvo taikytos kompaktiš-
ko miesto centro gairės, į kurias atsižvelgiant 
buvo transformuojama teritorija. Ašis turėjo  
būti performuojama atsižvelgiant į žmogiškąjį  
mastelį. Projektuojama teritorija turėjo būti  
pasiekiama pėsčiomis, o  teikiamos įvairios 
paslaugos prospekte turėjo suteikti pagrindinio 
prospekto, t. y. centro jausmą.

Baltų prospektas buvo suskirstytas į keturias 
dalis. Kiekvienai iš jų priskiriama tematika, kuri 
iš kitų turėjo išsiskirti jai būdingu užstatymu, 
pastatų aukščiais ar siūlomomis paslaugomis. 
Miesto vartai – tai vartai į Šilainius. Ši zona 
išsiskirs aukštais verslo centrais ir pirmuo-
siuose aukštuose vykdoma komercine veikla. 
Kultūros parkas – vidutinio ir didelio aukščio 
pastatai, kurie bus daugiau pritaikyti socialinei 
veiklai. Kolektyvinė erdvė – šią teritoriją sudaro 
amatininkų zona, edukacinė ašis bei jaunoms 
šeimoms pritaikyta teritorija. Rekreacinė  
teritorija – tai Santarvės parko ir draustinio  
sankirtoje esanti zona. Teritorijai būdingi  
gamtos elementai ir retesnis pastatų išdėsty-
mas. Ši zona bus skirta  įvairioms vaikų, sporto 
ir kitoms panašioms viešosioms veikloms.

Baltai avenue can be named as one of the 
most active and densely populated axes.  
This part has 3 main problems: the street is 
mainly oriented towards cars, there is no cen-
tral feeling and half the services do not offer 
same as city center. So, the idea was to trans-
form this active axis into a compact city center.

We have created guidelines for the Baltai 
avenue transformation to a compact center by 
looking at the examples. These aspects include 
designing space in human scale so that most 
of the areas can be reached by foot or bike 
and develop various functions. 

Baltai avenue was divided into four parts and 
each zone was assigned a theme. These areas 
differ in their themes, buildings and some of 
the functions: the city gate is a representa-
tive part of Šilainiai. It is mainly dominated 
by offices and commercial premises on the 
ground floor; Culture Park - buildings of me-
dium and high height, which are more suitable 
for social activities; Collective space - this 
area is characterized by a space or premises 
for craftsmen, co working spaces and various 
after-school activities; Recreational territory is 
the area at the intersection of Santarvė Park 
and the nature reserve. The area is more  
dominated by natural elements and sparser 
layout of buildings, as well as various activities 
for children, sports and other similar  
public spaces.  
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5 METAI

5TH YEAR

BAIGIAMASIS PROJEKTAS

FINAL THESIS PROJECT

Studentas, rengdamas baigiamojo projekto sprendinius, realizuoja  
architektūrinę, kraštovaizdžio architektūros ar urbanistinę koncepciją,  
ją patvirtina, transformuoja arba tobulina. Pritaiko žinias atlikdamas  
teritorijos tikrosios būklės tyrimus,  geba parengti urbanistinės teritorijos  
erdvinio transformavimo strategiją arba architektūrinio objekto,  
kraštovaizdžio erdvinio formavimo idėją ir urbanistinio komplekso,  
kraštovaizdžio (viešosios erdvės) ar pastato architektūrinį projektą bei  
pagrįsti projekto sprendinius aiškinamajame rašte. 

When preparing the solutions of the final project, a student realizes  
architectural, landscape architecture or urban concept: it is confirmed,  
transformed or developed. A student acquires knowledge of the actual 
condition of the territory, develops the strategy of spatial transformation 
of an urban area or the idea of spatial formation of an architectural object, 
landscape and architectural design of an urban complex, landscape (public 
space) or building and justify the project solutions in the explanatory note.

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE KTU
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GINTARAS PRIKOCKIS 
AUŠRA MLINKAUSKIENĖ
MARTYNAS MAROZAS 
VYTAUTAS BALTUS 
JŪRATĖ KAMIČAITYTĖ 
GRAŽINA JANULYTĖ-BERNOTIENĖ 
VIDMANTAS MINKEVIČIUS 
GINTARAS BALČYTIS

MAGISTRO BAIGIAMOJO PROJEKTO VADOVAI

5TH YEAR STUDIO/MASTER FINAL DEGREE 
PROJECT SUPERVISORS

#5 KURSO PAGRINDINIAI MODULIAI 
#5TH YEAR MAIN SUBJECTS

Erdvių sociologija
Sociology of spaces

L. Jankauskaitė-Jurevičienė
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Traveling along the streets of the city, we 
notice areas, buildings or other objects that 
seem out of place in the context of the city, 
although once they were once one of the 
most important objects of the city, but as 
life moves forward, people’s attitudes and 
needs change, as well as certain architec-
tural solutions, functions, etc. have to be 
abandoned. What will happen to these places 
and objects when they are left abandoned? 
This is a crucial question that all urban  
developers ask. Maintaining unprofitable 
spaces turns into a bigger and bigger loss 
every year, not only for the private sector, but 
also for the public sector. In densely urban-
ized cities, we lose contact with the natural 
framework and more often developers design 
tall buildings and objects for the city that act 
as a barrier between a man and nature rather 
than provide recreational spaces and connec-
tion with nature. The most commonly chosen 
conclusion is to demolish old structures and 
build new buildings without considering the 
history of the existing ones. Private designers 
value only profitability and do not take into 
account the needs of the population. In this 
paper, the area in Kaunas, between  
Kaunakiemios st. and Karaliaus Mindaugas 
embankments, the historical value of each 
building is analyzed and new functions, and 
public spaces of the territory are formed 
taking into account the needs of today’s 
residents, the problematic connection with 
the Nemunas bank is solved, as well as the 
historical identity of the historical buildings 
and the general area is created.

5-IEJI METAI, 1 PROJEKTAS 

Diana Žmėjauskaitė
Vadovas / Supervisor Vytautas Baltus

Teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo krantinės ir  
Kaunakiemio g. konversija panaudojant  
regeneracinio projektavimo principus 
Conversion of Areas between Karaliaus Mindaugas 
Embankment and Kaunakiemio Str. Using Principles 
of Regenerative Design

5TH YEAR – 1ST  PROJECT

Keliaudami miesto gatvėmis  pastebime 
teritorijas, pastatus ar kitus objektus, kurie 
atrodo tarsi nepritapę prie miesto, nors  
kažkada buvo vieni iš svarbiausių miesto 
objektų. Tačiau gyvenimui judant pirmyn, 
keičiantis žmonių požiūriui ir poreikiams tenka 
atsisakyti tam tikrų architektūrinių spren-
dinių, funkcijų ir pan. Kyla klausimas: Kas 
nutiks su šiomis vietomis ir objektais, jei juos 
visiškai apleisime? Tai itin svarbus klausimas, 
kurį užduoda visi miestų vystytojai. Išlaikyti 
nepelningas erdves kiekvienais metais tampa 
vis nuostolingiau ne tik privačiam, bet ir 
valstybiniam sektoriui. Tačiau dažnai tankiai 
apgyvendintuose, urbanizuotuose miestuose 
prarandamas ryšys su gamta, nes vystytojai 
miestui projektuoja aukštus pastatus ir objek-
tus, kurie dažniausiai veikia kaip barjeras tarp 
žmogaus ir gamtos, o ne kaip  rekreacinė 
erdvė, kurianti  ryšį su gamta.  
Dažniausiai pasirenkama griauti senus stati-
nius ir statyti naujus pastatus neatsižvelgiant į 
jau esamų atsiradimo istoriją. Privatūs projek-
tuotojai vertina tik pelningumą ir neatsižvelgia 
į gyventojų poreikius. Šiame darbe tiriama 
teritorija Kaune tarp Kaunakiemio g.  
ir Karaliaus Mindaugo krantinės, analizuojama 
kiekvieno statinio istorinė vertė. Atsižvelgus 
į šių dienų gyventojų poreikius ir naujos teri-
torijos funkcijas, naujai pasiūlomos viešosios 
erdvės, sprendžiamas probleminis ryšys su 
Nemuno krantu ir kuriamas istorinių pastatų 
bei bendros teritorijos istorinis identitetas.
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5-IEJI METAI, 2 PROJEKTAS 

Kemal Yegin
Vadovas / Supervisor Vytautas Baltus

Apleistų pastatų ir teritorijų transformacija ir darnus  
integravimas į miesto infrastruktūros sistemas
Transformation of Abandoned Buildings and Territories by  
Sustainably Integrating Them into City Infrastructural Systems

5TH YEAR – 2ND PROJECT

Britanika – tai apleistas Kauno miesto „vaiduoklis“, stovintis Naujamiestyje. Čia yra  
ir daugiau „prasto skonio“ modernių pastatų. Tačiau čia stovi ir tarpukario modernizmo 
perlas – neobizantinė bažnyčia, pastatyta dar rusų valdymo laikotarpiu. Ji primena 
skaudų istorijos laikotarpį ir šiuo metu užima svarbią vietą miesto panoramoje kartu 
su apleista Britanika. 

Kuriant projektą pirmiausia buvo atlikti keli socialiniai tyrimai, erdvės analizė. Buvo  
nustatyti trys aspektai, kurie turės įtaką projektui. Kuriant naują formą ir pertvarkymo 
strategiją buvo atsižvelgta į aplinkos duomenis (saulės šviesą, vėją, drėgmės poveikį ir 
matomumą (vaizdą). Taip pat buvo išanalizuoti dokumentai susiję su imigracija, turizmu. 
Siekiant sukurti pastato programą buvo atliktos kelios apklausos Lietuvoje. Trečias ir  
paskutinis svarbus aspektas – pastato technologijos ir integracija.  

Šiuo projektu buvo siekiama atsižvelgti į visuomenės poreikius, kartu išlaikant dėmesį į  
būsimąjį pabėgėlių srautą, kurio valdžios institucijos tikisi dėl įvairių konfliktų, klimato  
kaitos, socialinės ir ekonominės padėties pasaulyje. Pastate numatyta apgyvendinti 200  
pabėgėlių ir studentų. Pastato projekte suplanuotos įvairios bendradarbiavimo erdvės,  
komercinės zonos, sukurtas tiesioginis srautas iš Laisvės alėjos į Kęstučio gatvę.  
Numatyta įrengti bendruomenės centrą ir 400 žmonių skirtą auditoriją. Į projektuojamą 
daugiafunkcę salę Kaune planuojama perkelti įvairiose karo zonose esančių muziejų  
inventorių, t. y. bus kuriama saugi  erdvė, ypač atsižvelgiant į dabartinę situaciją  
Ukrainoje. Pastato forma siekiama maksimizuoti vėjo ir saulės poveikį, o parką sukurti 
ant pastato stogo.  

Siekiant sukurti tobulą pėsčiųjų srautą, pastato technologijos ir urbanistinė integracija 
apima įvairius prototipų bandymus. Konstrukcijos pagrindas priklauso nuo apleistų  
Britanikos laikančiųjų bokštų, todėl išlaikant terasinę pastato dalį, sukuriama panoraminė 
vieta, kviečianti gyventojus ir keliautojus pasimėgauti vaizdu.  Naudojant seną sovietmečio 
struktūrą kaip vertikalią jungtį, buvo siekiama atkurti šiuolaikinę erdvę, o panaudotos  
vientisos plokščių sistemos leis modifikuoti pastatą ateityje. Tokia struktūra taps amžina  
ir tokiu būdu bus išspręsta teritorijos apleidimo problema.  

Britannica is an abandoned ghost town in New Town, Kaunas. There are more 
modern buildings built in poor taste, for example, a pearl of interwar modern-
ism, a neo-Byzantine church built during the Russian rule. Although it evokes  
a painful period in history, it now occupies an important place in the city‘ssky-
line, along with the derelict Britannica. I aimed to change this with my project.

In my work, I conducted several social studies, spatial analysis, and identified 
three aspects that influenced the project. Firstly, a new form was conceived 
and a redesign strategy had to be determined based on environmental data, 
including sunlight, wind, fluid exposure, and visibility (view). Secondly, in order 
to make a decision, several statistical documents were analyzed, such as 
immigration, tourism, in addition, several surveys were conducted in Lithuania, 
which helped building a related program. Thirdly, the last important aspect is 
the building’s technology and integration.

Every aspect of the design was aimed at an experimental journey towards the 
ideal, rather than adhering to orthodox design methods. The project aims to 
take into account the needs of the society while keeping an eye on the future 
flow of refugees expected by the authorities due to various conflicts, climate 
change and the socio-economic situation in the world. The project aims to 
accommodate 200 refugees and students, as well as planned various  

co-working spaces and commercial zones, created a direct flow from Laisvės 
avenue to Kęstutis street. A community center with an audience of 400  
people would be installed. In addition, the purpose of the multifunctional hall 
is to transfer various museums and their inventory located in the war zones to 
Kaunas, thus creating a safe space of art refuge, especially during the current 
crisis in Ukraine. The building‘s form aims to follow the effects of the wind and 
the sun, while raising the ground level upwards, creating a park on top of and 
around the structure.

In order to create a perfect pedestrian flow, the building‘s technology and  
urban integration include various prototype tests. The core of the structure 
relies on the derelict Britannica support towers, retaining the terraced portion 
of the building to create a panoramic envelope that invites residents and  
travellers to enjoy the view, which was determined through image analysis.  
Using an old Soviet-era structure as a vertical link, the structure aims to  
recreate the modern side using integral panel systems that would allow the  
building to be modified over the years. In this way, the structure becomes  
eternal, thereby solving the problem of abandonment of the territory.
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Mažosios Lietuvos profesionalus statybinis paveldas yra buvusios Prūsijos architektū-
rinio paveldo dalis, kuri darė didelę įtaką Lietuvos senajai architektūrai. Lietuva šį  
architektūrinį paveldą dalinasi su Lenkijos, Vokietijos ir Rusijos (Kaliningrado sritis)  
teritorijomis. Šis paveldas yra gausiai išlikęs Mažosios Lietuvos kaimiškose ir miesto tipo 
gyvenvietėse, o statiniai, nors, dažnu atveju, apleisti, tačiau išlaikę savo  
architektūrines vertes. 

Šio darbo esmė yra išsiaiškinti palankias sąlygas istorinių statinių naudojimui bei populia-
rinimui – sukurti strategiją kaip Mažosios Lietuvos statybinis paveldas galėtų organiškai 
būti vėl naudojamas, panaudojant išlikusią istorinę geležinkelio infrastruktūrą ir siekiant 
pagerinti turizmą Mažojoje Lietuvoje. 

Srategijoje vientisumui užtikrinti siūlomi trijų lygių (mastelių) sprendiniai – regiono, apylin-
kių ir vietos: Mažosios Lietuvos turistinės infrastruktūros orientuotos į statybinio paveldo 
pažinimo strategiją, turistinio maršruto modelio ir traukinių stoties gyvenvietės urbanisti-
nės struktūros gerinimo koncepciją.

The professional architectural heritage of Lithuania Minor is a part of the former 
Prussia heritage. Lithuania shares this architectural heritage with the territories of Poland,  
Germany, and Russia (Kaliningrad Region). This heritage is preserved in settlements of 
Lithuania Minor, and the buildings, although often abandoned, kept their architectural 
values. 

The essence of this work is to find out conditions for the use and popularization of  
historical buildings - to create a strategy for how the architectural heritage of Lithuania 
Minor could be reused.

In order to ensure integrity, the strategy proposes three-level (scale) solutions - regional, 
surrounding area and local: Strategies of the Lithuanian Minor tourist infrastructure 
focused on learning about the architectural heritage using railway track infrastructure, 
tourist route model and concepts for improving the urban structure of the train  
station settlement.

Gintarė Marozaitė
Vadovė / Supervisor Ingrida Povilaitienė 
Konsultantas / Consultant Arch. Dalius Z. Šarakauskas

Mažosios Lietuvos statybinio paveldo išsaugojimo 
galimybių studija
Feasibility Study for Preservation of Built Heritage of 
Lithuania Minor
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MASTER
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Magistro baigiamuoju darbu buvo įrodyta, jog žmogus ir viešoji erdvė yra neatsiejama 
miesto ir vietos tapatumo dalis – tai fizinių aplinkos savybių sintezė su psichologinė-
mis ir emocinėmis savybėmis. Skirtingų etninių bendruomenių formavimasis ir skirtingų 
žmonių socialinis maišymasis daugiakultūrėje visuomenėje kelia iššūkį, kaip sukurti jiems 
viešąją erdvę, skatinančią bendruomeniškumą, veiklų bendrumą ir toleranciją. 

Eksperimentinis daugiakultūrio miesto viešosios erdvės projektas parengtas remiantis 
analizuojamos teritorijos potencialu ir funkcionavimo trūkumais. Eksperimentiniame  
projekte įgyvendinant tris aplinkos psichologijos modelius (gamtos, fizinė, socialinė ir  
elgsenos aplinka) buvo taikytos daugiakultūriškumo pasireiškimo ir tautinės integracijos 
viešojoje erdvėje priemonės: suformuoti ekologiško lietaus vandens surinkimo telkiniai ir 
vientisa želdyno sistema, atsižvelgiant į įvairioms kultūroms būdingą želdinių rūšinę sudėtį; 
numatytos stacionarių meninių instaliacijų ir lauko ekspozicijų vietos, suteikiančios  
galimybę išreikšti etninėms grupėms svarbius prasminius, estetinius bei funkcinius kodus; 
teigiama socialinė aplinka ir tautinė integracija skatinama projektuojant architektūrinius  
objektus – paviljonus.

The Master‘s thesis proved that human and public space is an inseparable part of urban 
and place identity – it is a synthesis of physical characteristics of the environment with 
human psychological and emotional characteristics. The formation of different ethnic 
groups and the social mixing of different people in a multicultural society posed the  
challenge of creating a public space that promotes community, activity connectivity  
and tolerance.

The experimental project of a multicultural city public space was based on a potential of 
the analysed area and the drawbacks of its functionality. In the experimental project, the 
implementation of three models of environmental psychology (the natural, physical and 
the social and behavioural environment) applied measures of multiculturalism and ethnical 
integration in the public space: ecological rainwater bodies and an integrated greenery 
system were formed, taking into account the species composition of greenery; places of 
stationary art installations and outdoor expositions were provided, by giving  
an opportunity to highlight semantic, aesthetic and functional codes important for ethnic 
groups; a positive social environment and ethnical integration were promoted through  
the design of architectural objects – pavilions.

MAGISTRAS 

MASTER

Austėja Mačikūnaitė 

Vadovė / Supervisor prof. dr. Jūratė Kamičaitytė

Daugiakultūrių miestų viešųjų erdvių 
projektavimo principai
Design Principles of Public Spaces of 
Multicultural Cities
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KTU SAF VASAROS MOKYKLA „RE-TOPIA“

KTU FCEA SUMMER SCHOOL RE-TOPIA 

Experiences over the recent few years have forced us to critically and  
profoundly re-evaluate our relationships with our friends, families, and  
communities, our neighbourhoods, our cities, and our planet. What is the 
most important nowadays? What are the city’s values we believe in? 

This year’s International Summer school RE-TOPIA focused on the historic 
district of Šančiai, the five-day Summer School provided participants with 
an international and multidisciplinary setting for exploring current debates, 
challenges and opportunities in architecture design and urbanism for  
modern, healthy and safe living in the city. The activities included  
neighbourhood walks and talks, site visits, lectures and a short  
studio-based exercise resulting in the production of a collaborative,  
co-curated, creative output.

Summer School participants, from 19 different countries, guided by Bartlett 
School of Architecture (UCL) (GB) lecturers and by the Kaunas University 
of Technology (KTU) Civil engineering and architecture faculty (LT) team 
presented the model of the Šančiai neighbourhood as their feeling about 
liveable urban modernity.

Pastarųjų kelerių metų patirtis privertė mus nuodugniai ir kritiškai iš naujo 
įvertinti savo santykius su draugais, šeimomis ir bendruomenėmis, mūsų 
rajonais, miestais ir planeta. Kas šiais laikais yra svarbiausia?  
Kokiomis mūsų miesto vertybėmis mes tikime?

Šiais metais Tarptautinė vasaros mokykla RE-TOPIA buvo orientuota į istorinį 
Šančių rajoną. Penkias dienas trukusi vasaros mokykla suteikė dalyviams 
tarptautinę ir daugiadisciplininę erdvę, atvirą diskusijoms bei iššūkių ir 
galimybių tyrinėjimui architektūros, projektavimo ir urbanistikos srityse, 
siekiant modernaus, sveiko ir saugaus gyvenimo mieste. Stovyklos veiklos 
buvo skirtos apsilankymams Šančiuose, pasivaikščiojimams ir pokalbiams šio 
rajono kaimynystėse, o taip pat paskaitoms ir trumpoms dirbtuvėms, kurių 
metu bendradarbiaujant visiems dalyviams buvo sukurtas vientisas  
kūrybinis rezultatas.

Vasaros mokyklos dalyviai iš 19 skirtingų šalių, vadovaujami Bartlett Ar-
chitektūros mokyklos (UCL) (JK) dėstytojų ir Kauno technologijos universite-
to (KTU) Statybos ir architektūros fakulteto (LT) komandos, sukūrė ir pristatė 
Šančių mikrorajono erdvinį modelį, atspindintį individualų vietos pajautimą ir 
požiūrį į gyvybingą miesto modernumą.

KTU STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE KTU
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INTERVIU SU ARCHITEKTU GINTARU BALČYČIU

MASSIMILIANO FUKSAS PASKAITA KTU BENDRUOMENEI

INTERVIEW WITH ARCHITECT GINTARAS BALČYTIS 

MASSIMILIANO FUKSAS LECTURE FOR KTU

REKOMENDUOJAME  
pažiūrėti

WE RECOMMEND 
to watch
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SUMMER SCHOOL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS ARCHITECTURE ACADEMY

VASAROS MOKYKLA VYRESNIŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS  
„ARCHITEKTŪROS AKADEMIJA“SUDOMINO  

ARCHITEKTŪRA?  
Išbandyk ir pasiruošk!

INTERESTED IN  
ARCHITECTURE?  
Try this and prepare!
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More about it: saf.ktu.edu/mokykloms/PROF. A. ŽMUIDZINAVIČIUS PIEŠIMO OLIMPIADA 

PROF. A. ŽMUIDZINAVIČIUS DRAWING CONTEST

PIEŠIMO KURSAI „TRYS LAIPTELIAI“

DRAWING COURSES „THREE STEPS“
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