
 

 

 

 
 

 

  
  

 

  
Mieli jaunieji architektai ! 
 
Visi architektai turi savo pirmąjį projektą. Vienų diplominis darbas tampa laikmečio ženklu ir patenka į 

architektūros vadovėlius, kitų pradingsta archyvuose, bet, nepriklausomai nuo rezultatų, pirmasis 
savarankiškas projektas žymi kūrybinės architekto veiklos pradžią.  

Architektūra, tai menas, filosofija, pramoga, darbas ir gyvenimas. Architektas kaip kompozitorius iš 
erdvės, funkcijos, šviesos, spalvos ir tūrių formuoja žmonėms reikalingą aplinką, jis kaip dirigentas valdo 
technologijų, finansų, darbų, medžiagų srautus, formuoja lūkesčius, kuria harmoningą, funkcionalią 
visumą, kurios vertė priklauso nuo viso šio proceso kokybės.  

Norint tapti architektu, reikia mylėti architektūrą. Šis uždavinys labai sunkus ir atsakingas, 
formuojantis asmens ir visuomenės vertybes.  

Mylėti architektūrą reiškia mylėti gyvenimą, meną, tiesą ir žmogų.  
Tos meilės visiems ir linkiu.  
 
VDA Architektūros katedros vedėjas architektas  
prof. Marius Šaliamoras     
 
 
 

 
 
 
Dear students  ! 
 
All architects have their first building design. The work of one is placed in books and history of 

architecture, some other remains  in archives, but for all architects the first project marks the beginning 
of creative activities in the field. 

Architecture is art, philosophy, entertainment, work, and life in one. The architect as a compser 
creates human environment using space, light, colors and volumes. Architect, as a conductor, manages 
the technology, finance and labor. The value of the architecture depends on the quality of whole process. 

In order to become an architect, you need to love architecture. This is a very difficult and at the same 
time a deeply worthwhile task. 

To love architecture means to love life, art, truth and people. 
 
Vilnius Academy of Arts dep. of Architecture architect  
Prof. Marius Šaliamoras    
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 GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS IR MUZIKOS MOKYKLA  

GARGZDAI REGION MUSEUM AND MUSIC SCHOOL 

Vadovas / Tutor / doc.dr. T.Grunskis 

AUDICKAITĖ MONIKA 
1991 09 12 
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Sklypo aplinka – Minijos upės apsuptas Gargždų centrinis parkas su 
saugomu migraciniu koridoriumi, privačių namų sklypais ir Gargždų 
miesto stadionu. Komponuojant pastatą, didelis dėmesys skirtas 
sklypo ir parko sujungimui į bendrą visumą bei vertingų želdinių 
išsaugojimui. Kuriamas multifunkcinis  dviejų korpusų pastatas, 
apjungtas bendru eksploatuojamu stogu. Juose  įsikurs Gargždų 
krašto muziejus su kavine ir administracinėmis patalpomis bei 
muzikos mokykla su 100 vietų žiūrovų sale.  Pastato architektūra 
kūriama kaip gamtiškos formos – reljefo analogas. Apdailai 
pasirinktos natūralios apdailos medžiagos – akmuo, stiklas, metalas. 
Vidiniame kiemelyje įrengiamas atviras amfiteatras miesto 
renginiams, taip pat, lankytojų lauks lauko ekspozicija. Idėja – sukurti 
multifunkcinį pastatą, kuris darniai įsilietų į esamą aplinką ir 
pritrauktų lankytojus ištisus metus. 

 

The area is surrounded by Minijos river, Gargždai central city park with 
the corridor of migratory, private houses areas and city stadium. 
Therefore composing and designing structures a lot of attention is given 
to create a parallel between the area and the park, to connect 
everything into one and to preserve valuable trees. The multifunctional 
building consists of two corps with an overall walkable roof. The 
building consists of Regional Museum with cafeteria and administrative 
facilities and Music school with 100 places for the spectators. Natural 
form relief was using to create the architecture of the building. Chosen 
natural finish materials: stone, glass, metal. In the inner courtyard of 
the building constructed open amphitheatre for city events, also visitors 
will find outside exposure. The idea - to create the multifunctional 
building, which harmoniously blends into an environment and attracts 
visitors all around the year.  
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 DAUGIAFUNKCINIS PASTATAS DEŠINIOJOJE DANĖS KRANTINĖJE 
MULTIFUNCTIONAL BUILDING ON THE RIGHT DANE'S WATERFRONT 

Vadovas / Tutor / doc. R. Kučinskas 
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Daugiafunkcinis pastatas yra dešiniajame Danės krante, buvusioje uosto 
teritorijoje. Vienas iš pagrindinių tikslų – sukurti glaudų ryšį su vandeniu 
ir priešais esančia Smiltyne. Kompleksas formuojamas aplink centrinę 
aikštę, jungiančią visuomeninę, komercinę ir gyvenamąją paskirtį. 
Svarbią dalį projekte užima amfiteatrinė terasa, kuri formuoja naujas 
prieigas prie vandens. Projektuojamą pastatą sudaro trys pagrindinės 
dalys: muzikinis teatras, konferencijų centras ir ofisai. Pastato tūrinė 
kompozicija formuojama iš kelių segmentų: 1. Pagrindinis vientisas 
tūris, kuriame išsidėsčiusios visos pastato funkcijos; 2. Reprezentacinis 
tūris – jo viduje formuojami tiltai, jungiantys visus aukštus. Ši pastato 
dalis matoma iš svarbiausių aplink esančių traukos centrų, todėl fasadas 
formuojamas iš tam tikro ritmo segmentų, kurie pasukti į skirtingas 
puses ir atspindi aplink esantį kontekstą. 3. Terasa, orientuojama į 
Smiltynę ir uostą – į ją patenkama pandusu palei pastatą. 

The Multifunctional building is located on the right embankment of 
Danė river in the former premises of harbour. One of the main purposes 
is to create a connection with water and Smiltynė. The Complex is being 
formed around central square connecting public. Commercial, and living 
purposes. Amphitheatric terrace forms new access points to the water. 
Three functions compose a newly designed structure: musical theatre, 
conference hall, and offices. Volume composition of the structure 
consists of several segments: 1. a correct shape and size volume where 
all functions are located; 2. Representative volume – bridges connecting 
all floors are formed inside of it. This part of the structure is visible from 
surrounding points of interest. Therefore, the façade I formed from 
segments of specific rhythms turned into separate directions and 
reflecting the surrounding. 3. Terrace – accessed via ramp along the 
structure, orientated towards Smiltynė and harbour. 
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 KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS IR ATGIMIMO AIKŠTĖ 

KLAIPEDA STATE MUSIC THEATRE AND ATGIMIMO SQUARE 

Vadovas / Tutor / lekt. S. Sparnaitis 
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Projektuojant Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, buvo stengiamasi 
išsaugoti vertingiausius esamo pastato architektūrą formuojančius 
bruožus, suderinti senąją dalį su naujuoju tūriu bei išlaikyti miesto 
laiptuotumo principą. Fasadas iš Danės g. kuriamas kampu tam, kad 
sustiprintų  įėjimo traukos jausmą, siena dengiama surudyjusio metalo 
plokštėmis, įrengiami berėmiai fasadiniai stiklai. Vidaus interjeras – 
modernaus industrinio stiliaus. Iš holo patenkama tiesiai į sales – didžiąją 
bei mažąją. Holo zonoje yra viena erdvė skirta ekspozicijoms, kita – 
kolonų salė. Bokšto dalyje bus įrengta administracija, biblioteka, 
apžvalgos aikštelė bei kitos patalpos. Atgimimo aištė suprojektuota 
prisitaikant prie aplinkos, įrengiami suolai per visą aikštę, padidinami žali 
plotai poilsiui, centre formuojama erdvė renginiams. Sukurtų  tūrių 
visuma, spalvų gama ir tekstūrų paprastumas sukuria draugišką ir lengvai 
atpažįstamą įvaizdį. 

While designing National Musical Theater of Klaipeda, efforts were made 
to preserve the most valuable architecture features of existing building, 
reconcile the old with the new part of the volume and keep the stair 
principal architecture throughout the city. The Facade from Danes street 
side is created by angle in order to strengthen the attraction to enter, the 
walls covered by rusty metal panels and frameless exterior glass. The 
interior – modern industrial style. There is a direct entry from the foyer 
into the small and large performance halls. The foyer has one space for 
exhibitions and the other is for pillar display. The administration office, 
library, observation deck and other facilities will be designed in the tower 
area. Atgimimo Square is designed to adapt to the environment, green 
areas are increased for recreation, also space for event are planned to 
design. The whole range of colors and the simplicity of textures creates 
friendly and easily recognizable image. 
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 KAUNO M.K.ČIURLIONIO KONCERTŲ CENTRAS  

KAUNAS M.K.CIURLIONIS CONCERT CENTRE 

Vadovas / Tutor / lekt. A. Syrusas 
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1994 03 08 
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Koncertų centras planuojamas ant Nemuno kranto, ties riba, skiriančia 
ir tuo pat metu jungiančia Senamiestį ir Naujamiestį, greta Minkovskių 
gatvės, neužstatytoje ir netvarkomoje Aleksoto mikrorajono teritorijoje. 
Pagrindinis projektuojamo centro komponentas – dvi modernios, 
tarptautinius reikalavimus atitinkančios koncertų salės (1500 vietų 
pagrindinė ir 700 vietų transformuojama) su repeticijų ir individualaus 
darbo erdvėmis. Taigi, centras užpildytų nišą tarp mieste esančių 
kamerinių erdvių ir daugiatūkstantinės „Žalgirio" arenos, padėdamas 
spręsti nuolat pabrėžiamą muzikos kultūros plėtros problemą Kauno 
mieste. Siekiant užtikrinti centro visapusišką integravimą į miesto 
gyvenimo procesus ir išnaudoti unikalią lokaciją (atsiveriančius vaizdus į 
Nemuną ir Kauno senamiestį), į bendrą projekto visumą taip pat 
integruota meno ekspozicinė erdvė, pakrantės amfiteatras, restoranas, 
150 vietų viešbutis ir biurų kompleksas. 

The project presents the convention center located on the Nemunas 
river, near the centre of Kaunas, on the axis dividing the Old Town and 
the Downtown areas of the city. Specifically, the convention center is 
planned for the vacant and unattended area near Minkovskių street, in 
Aleksotas district. The main components of the projected center are the 
two modern concert halls – main (1 500 seats) and convertible (700 
seats) – with spaces for rehearsals and individual work. In this regard, the 
center fills in a niche between the town's chamber halls and huge Zalgiris 
arena, helping to deal with constantly emphasized music culture 
development problem in Kaunas. In order to ensure a broader 
integration of the center into city life processes and to fully utilize its 
unique location (spectacular views of the Nemunas river and Kaunas Old 
Town), art display space, an coastal amphitheater, a restaurant, a 150-
bed hotel and office complex were integrated into the whole project. 
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 MUZIKOS MOKYKLA VILNIUJE  

MUSIC SCHOOL IN VILNIUS 

Vadovas / Tutor / lekt. A. Syrusas 
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Projekto tikslai: remiantis „Ąžuoliuko“ mokyklos mokytojų pageidavimais, 
sukurti bendrą viešą erdvę, apjungiančią visas vidiniame kieme esančias 
veiklas ir suprojektuoti pastatą su koncertų sale pilnai tenkinantį 
muzikos mokyklos bendruomenės poreikius. Visas vidinis kiemas, tai 
nepravažiuojama viešoji erdvė, čia formuojami želdiniai, žaidimų stalai, 
pasisėdėjimo vietos, supynės. Virš dalies teritorijos formuojama stoginė, 
kuri apsaugo nuo lietaus ir kuria vieningos interjerą menančios erdvės 
jausmą, dar labiau sustiprinti vientisumo jausmui, kuriama lengva 
stiklinė pertvara tarp mokyklos vidaus ir lauko. Ant stoginės formuojama 
žalioji zona išpildyti mokykloms reikalingų žalių zonų plotą, čia taip pat 
tęsiasi viešoji zona. Nuo terasos per visą fasadą nutiesti lynai formuoja 
atramą vijokliams, kurie vasaros metu sudarys pavėsį patalpose. Intarpai 
tarp lynų reflektuoja aplinkinių pastatų langų angas, simboliškai 
sujungdami visus kiemo langus į bendrą chorą. 

Objectives of the project: to create a common public space combining 
all existing yard activities and design a building with a concert hall fully 
fulfilling the needs of the school community, based on Ąžuoliukas school 
teachers preferences. The entire inner courtyard is public space, there 
are formed gardens, tables games, sitting places, swings. The top 
portion of the territory is forming arbor, which protects from rain and 
creates the feeling of interior space, further to enhance the sense of 
integrity, the partition between the school indoor and outdoor is fully 
from the glass. Top of Arbor creates the green zone to meet required 
green zone area regulations, in between from the ground floor extends 
public zone. From the terraces throughout the facade goes ropes to 
support creepers, that on summer will shade building interior. Insertions 
between the ropes reflect the forms of surrounding building window, 
symbolically connecting all inner yard window into the one choir. 
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Tai projektas siekiantis atrasti nutrūkusį santykį tarp šiuolaikinio 
miesto žmogaus ir gamtos. Neries upė jungia du parkus, esančius prie 
pat Vilniaus centro – Karoliniškių kraštovaizdžio draustinį ir Vingio 
parką. Tai besiplečiančio miesto centre išlikę miškai su įspūdingo 
aukščio raguvynais. Virš Neries upės jie iškyla iki 60 metrų. Taip pat 
ryškiai jaučiamas Vingio parko šlaito metamas šešėlis, kuris siekia 45-
50 metrų, t.y. pusę upės pločio. Šioje aplinkoje, ant upėje 
susiformavusių salų, siūloma vystyti tinklą laikinų būstų keliautojams 
vandeniu. Tai pastatai be ypatingų patogumų, leidžiantys trumpam 
apsistoti gamtos apsuptyje ir stebėti aplinkos ypatingumą. Siūlomi 
objektai yra nedideli keliaaukščiai bokštai, projektuojami iš stiprių, 
bet nesudėtingų konstrukcijų. Kiekvienas aukštas atskleidžia vis kitus 
aplinkos ypatumus. Šiuos objektus papildo, supančios juos apsauginės 
sienelės, būtinos pavasario ledonešiui atlaikyti. 
 

This project should be interpreted as a investigation for the 
connection between modern urban human and Nature. Neris river 
joins two beautiful parks, Karoliniškės landscape preserve and 
Vingis park, located in the very center of Vilnius. It looks like a 
coincidence to have the great value woods, with enormous 
geomorphical inclines, which rise above the river level up to 60 
meters, in the very middle of the city. In this specific poetic site, 
the project of dwellings for water adventurers emerge. It works as 
uncomplicated tower type structures, whose have a possibility to 
have natural bath, freshly caught fish and a stay overnight. Each 
project level shows specific qualities of the site. As well as 
different activities come up on different stories. 
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           Projekto medžiaga spaudai nepateikta 
 

 

 
Atsižvelgiant į pastato vietovės ypatybes ir griežtas maisto auginimo 
terpės sąlygas, visa pastato architektura yra gerai priderinta prie 
kraštovaizdžio ir atspindi vietinės aplinkos charakterį. Visame 
projekte galima išskirti dvi subjektyviai atskirtas dalis – tai 
funkcionalus stiklinis statinys salotų auginimui ir bendrosios 
gamybinės patalpos. Vyraujanti viso pastato medžiaga yra mediena. 
Papildomai projekte panaudojami naturalioje aplinkoje esantys 
vandens ir energijos šaltiniai – lietaus vanduo ir saulės energija. 
Stipria architektūrinės raiškos priemone tampa čia panaudojamas 
didelį plotą užimantis parkavimo zonos ažūrinių betono trinkelių 
grindinys. Juo išsaugomas žymiai didesnis pievos žalios paviršius. Dėl 
aukščiau minėtų savybių projektas reikšmingas ekologinės vertės 
palaikymo prasme. Jis išsaugo naturalią aplinką. Be to, gerina 
bendras estetines aplinkos savybes.  

According to the specific location features and extreme condition for the 
proposed food growth content, the whole architecture of the building is 
strongly integrated into the landscape and underline native behaviour of 
the landmark. For example, the parking pavement is becoming a strong 
architectural tool of transparent concrete surface that allows to 
preserve grass field on the maximal level while using significant amount 
of area. The whole project might be distinguished in two subjectevly 
separated parts. That are the functional glasshouse for growing 
vegetation and general production facility. The major material of the 
whole building is a local wood. Additionally, the water and energy is 
collected from the natural sources that can be found on project area 
such as rain water and solar energy. As a result, the project has a high 
eco sustainable value. It preserves natural background of the area and 
increase the whole aethetic condition of the surrounding.  
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2016 - 2018 metų laikotarpyje Vilniuje intensyviai vyksta naujų biurų 
pastatų-kompleksų statybos, tai demonstruoja neabejotiną naujų 
biurų poreikį Vilniuje. Biurų kompleksas „Nendrynas“ projektuojamas 
pačiame miesto centre, analogiškų pastatų apsuptyje. Dėl savo 
įvairovės architektūrinis kontekstas nereikalauja prisitaikymo savo 
išvaizda, o pagrindinė tendencija – švarios geometrinės tūrio formos. 
Komponuojant pastatus, pagrindinis dėmesys kreipiamas žalios 
aplinkos puoselėjimui ir pritaikymui tiek biurų darbuotojams, tiek 
lankytojams – akcentuojamas teritorijos viduryje esantis ežerėlis ir 
pastatų ryšys su Šeškinės kalnu. Kompleksas yra įvairialypis – čia yra 
restoranas, vaikų darželis, šokių studija, konferencijų centras, sporto 
klubas, ir atviro bei uždaro tipo biurai. Pastato architektūros įdėją 
padiktavo tankus ežerėlį supantis nendrynas, todėl ir fasade kartojasi 
įstrižos linijos, atkartojačios natūralų nendrių stiebų ritmą. 

Between year 2016 and 2018 there is an intensive construction of new 
office buildings in Vilnius and that demonstrates that there is no doubt 
in need of such developement. Office complex „Nendrynas“ (Reed) is 
designed in the city center, surrounded by other office complexes. The 
diversity of existing architecture does not demand to adapt new 
buildings to fit in, main tendency is clean geometric shapes. The main 
attention creating architectural design is paid to fostering green 
environment. The aim is to adapt it for both – workers of the complex 
and visitors. Main focus area is the lake which is in the middle of the 
territory and visual connection with Šeškinė hills. The complex is 
multifunctional – there is restaurant, kindergarten, a dance studio, 
conference center, fitness center, and different types offices. The main 
idea of design is inspired by massive reed growth near the lake. The 
vertical rythm in the facades mimics natural shapes of the stems. 
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Saulėtekio slėnis įkurtas 2003 metais Vilniuje, 156 ha Saulėtekio 
akademiniame miestelyje, kur įsikūrę Vilniaus universiteto ir Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto fakultetai, mokslinių tyrimų 
institutai, studentų bendrabučiai. Naujojo parko architektūra 
derinama prie jau esančios, pagal jai būdingą tipologiją. Pastatas 
sukomponuotas iš šešių skirtingo aukščio kvadratinio skerspjūvio 
tūrių, kurie tarpusavyje suformuoja du vidinius kiemelius. Pastatą 
sudaro viešoji visuomeninė dalis, laboratorijos ir didžioji pastato dalis 
– administracija su laisvo planavimo biurais. Administracinės patalpos 
bus skirtos intelektualiam produktyviam ir laimingam darbuotojui. 
Nesvarbu koks išsilavinęs bebūtų žmogus, jis yra biologinė būtybė, 
priklausanti žinduoliams. Žinduolių paros ritmą sinchronizuoja 
natūralus apšvietimas per regos organus. Todėl natūralus apšvietimas 
yra priemonė sukurti tokią aplinką. 

Saulėtekis valley was founded in 2003 Vilnius at Saulėtekis campus, 
where are located departments of Vilnius University and Vilnius 
Gediminas Technical University, researches institutes, students halls of 
residence. Architecture of new park is near of kin to surroundings and 
with its characteristic typology. Building is composed with six different 
heights squared cross-sections volumes, which combination forms two 
internal yards. Functionally building is compound by offices spaces in 
open-plan offices system, laboratories and public hall. Offices will be 
designed to intellectual, productive and wellbeing worker.  No matter 
how much educated is human, but he stays biological being, mammal. 
Mammal’s rhythmicity is synchronized by daylight through visual 
organs. The daylight is a tool to design high quality environment. 

 
 25  

   



 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
 MOKYKLA KLAIPĖDOJE  

SCHOOL IN KLAIPĖDA 

Vadovas / Tutor / lekt. A. Syrusas 
 

INDRILIŪNAS MANTAS 
1994 03 28 

26  
 

 mantas.indriliunas@gmail.com 
 

 

  

mailto:mantas.indriliunas@gmail.com


 

 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
Mokyklos laikotarpis išties ypatingas vaiko gyvenime. Čia sutinki draugus, 
atrandi tave įkvepiančius žmones, aplink save pradedi kurti artimų 
žmonių ratelį. Šiaurinėje Klaipėdos dalyje, Danės vingių apsuptyje, šalia 
botanikos sodo, kartu su jaukiu neintensyvaus užstatymo gyvenamųjų 
namų kvartalu projektuoju aštuonklasę į gamtinius mokslus orientuotą 
mokyklą. Ji skaidri ir atvira miestui. Stikliniuose fasaduose perregimas 
judrus jos gyvenimas. Eidami aplink pastatą matome ratu lakstančius, 
žaidžiančius ir grupelėmis besimokančius vaikus. Medinės stogo 
nameliuose įrengtų klasių smailės žaismingai kyšo virš pastato 
įsinešdamos gamtos jaukumą ir į jo interjerą. Naujojoje mokykloje 
atsisakoma įprastinės klasių sistemos. Erdvės projektuojamos taip, kad 
kiekvienas vaikas su mokytoju galėtų rasti sau tinkamą erdvę ir laisvai 
jaustųsi tiek viduje, tiek lauke. 

School period is especially important to child's life. At this stage you 
find your friends, inspiring authorities and generally start your own 
social life. In the north of Klaipeda, place surrounded by the river 
Danė and botanical garden, I'm designing human - friendly scale 
living district and school orientated to nature cognition. This building 
is transperent and generally open to people. While walking along, 
you will see how children play, think and learn from each other. On 
the roof you will also find wooden house form classrooms. They 
react to nature topic and become a main inspiration to whole 
interior idea. This school has no traditional classroom system. 
Learning spaces are designed in a way, that every child will find a 
perfect space for him to participate in modern learning process. 
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Ukmergės rajonas stokoja daugiafunkcio visuomeninio objekto. 
Projektuojama sporto ir renginių komplekso teritorija kairiajame 
Šventosios upės krante, šalia pėsčiųjų tilto, patraukli susisiekimo, 
infrastruktūros, rekreacijos ir miestovaizdžio aspektais. Statinių 
kompleksą sudaro- esama sporto ir renginių komplekso dalis po atviru 
dangumi, rekreacinė zona su paplūdimiu, universali sporto ir renginių 
arena. Pagrindinis šio komplekso statinys-projektuojama universali 
sporto ir renginių arena, kuri talpina administracines ir sportininkų 
patalpas, barą-restoraną. Pastato architektūrą padiktavo esamas 
kraštovaizdis, gamtinis karkasas ir urbanistinis sklypo išsidėstymas. 
Pastato tūrinė išraiška konstruojama iš dviejų skirtingų tūrių. 
Horizontalus pastato tūris sudalintas vertikalėmis, pagrindinis pastato 
tūris perforuotas. Fasadų apdailai naudojamos kontrastingos medžiagos 
bei įspūdingas stiklo langų plotas palaiko nepertraukiamą ryšį su gamta. 

The region of Ukmergė is lacking a multifunctional public object. The 
Sports and events complex territory is designed on the left bank of 
Šventoji river, beside a pedestrian bridge. An area appealing in terms of 
its infrastructure, connectivity, recreational aspect and townscape. The 
complex of buildings consists of an existing outdoors sports and events 
complex, a recreational zone with a beach, and a universal sports and 
events arena. The latter is the main building of the complex and is 
designed to house administrative offices, facilities for athletes, a bar-
restaurant. Landscape of the area, the Nature Frame and an urban site 
layout guide the architecture of the building. Two distinct volumes form 
the structure. A horizontal volume subdivided with verticals, and a main 
volume that is perforated. The façade of the structure is clad with 
contrasting materials, while an impressive glass window area preserves 
a continuous connection with nature. 
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Projektuojama teritorija patenka į Pavilnių regioninį parką, kuriame apstu 
tiek istorinių lankytinų objektų, tiek ir unikalių gamtos vietų. Šiuo metu 
vaizdinga, charakteringo kraštovaizdžio teritorija dėl nepriežiūros ir 
netinkamų statinių praradusi savo žavesį. Rekreacinio komplekso tikslas – 
sugrąžinti vietovei buvusį charakterį, sutvarkant aplinką ir harmoningai 
įkomponuojant rekreacinės paskirties pastatą. Griežta, taisyklingų formų 
komplekso architektūrinė išraiška yra paprasta ir aiški, ne konkuruojanti 
su unikaliu gamtos grožiu, o pabrėžianti jį. Išnaudojant išraiškingą reljefą, 
dalis pastato slepiasi po žeme, o eksplotuojamas stogas išnaudojamas 
kaip susibūrimų vieta ir kavinės terasa. Trys tūriai talpina skirtingų 
funkcijų zonas: pirmajame, administraciniame tūryje pasitinkami žmonės 
yra palydimi į laiptais sujungtą antrąjį – pramogų ir poilsio zonų tūrį, o 
trečiajame patalpintas atskirai funkcionuojantis restoranas. 

A project area is a part of Pavilniai regional park, which is full of 
historical sites and spots with unique nature views. At present, due to 
neglect and improper buildings, scenic and expressive nature site has 
lost its charm. Aim of the recreational complex is to bring back the 
character of the area arranging landscape and connecting fully 
functioning building to it.  Strict, straight shaped architecture does not 
compete with picturesque, unique nature, but highlights its beauty. By 
exploiting expressive terrain, part of the building is hidden under 
ground, and green roof is built to be as a gathering place and terrace 
for café-restaurant. Three volumes accommodate various functional 
zones. The first – administration and lobby volume is connected by 
staircase to volume of entertainment and recreational areas, and the 
third one is functioning separately as a café-restaurant.  
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Kryžių kalnas – simbolinė vieta Lietuvai. Projektuojant šioje vietovėje 
labai svarbu jautriai reaguoti į aplinką, todėl pastato architektūroje 
figūruoja horizontalios linijos, neužgožiančios bei papildančios 
netoliese esantį Kryžių kalną. Suprojektuotas dviejų statinių 
kompleksas yra vakarinėje kelio pusėje. Kelias simbolizuoja erdvių 
takoskyrą: vakaruose – komercinė funkcija, rytuose – sakralinė 
funkcija, todėl būtent vakarinėje dalyje yra numatytas statinių 
kompleksas. Šiuose statiniuose numatytas kavos baras, ekspozicijos 
salės, knygynėlis, suvenyrų prekyba ir koplyčia – jau už kelio. Tarp šių 
statinių įsikerta erdvė, kuri leidžia prieiti prie Kryžių kalno, o tada 
seka žvakučių uždegimo vieta. Taip pat kompleksas yra pritaikytas 
piligrimams, kadangi pro projektuojamą objektą eina piligriminis 
kelias. Šalia projektuojama renginių aikštė. Pastato stiklo fasado 
rėmai mediniai – atsitiktinių chaotiškų krypčių. 

Hill of Crosses is a symbolic place in Lithuania. Creating a design, one 
requires to be very delicate about the terrain, that’s why the 
architecture of the building is characterized by horizontal lines which do 
not drown the building itself but compliment it. Two building complex is 
on the west side of the road, which symbolizes the separation of two 
spaces – commercial function in the west and sacred function in the 
east. Namely the west side is the one which is intended for the two 
building complex to arise. These buildings are provided with café, 
exposition hall, bookstore, gift shop and a chapel. The intersection 
between these two buildings, allows a direct access to the Hill of 
Crosses and a candle burning place afterwards. The structure is also 
adapted for the pilgrims, because of the pilgrim road which crosses the 
buildings. A place for events is planned alongside the buildings whose 
façade is chaotic – made of glass and wood. 
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Senjorai – viena jautriausių socialinių grupių Lietuvoje. Nuolat 
didėjant šiai socialinei grupei, sumanyta suprojektuoti senjorų namus 
Vilniuje, kuriuose senoliai galėtų socializuotis. Sukurti jiems aplinką, 
kurioje jie jaustų rūpestį, pagalbą ir supratimą. Pagrindinė idėja – 
integruoti senjorus į socializaciją, per architektūrą pritraukiant 
visuomenę į projektuojamas viešąsias erdves.  Senjorų namai sudaro 
sąlygas savarankiškam senolių gyvenimui bei jų sveikatos priežiūrai, 
numato lengvą judėjimą pastatuose ir teritorijoje, suteikia prioritetą 
socializacijai. Pasirinktas sklypas ribojasi su Šv. Juozapo koplyčios 
teritorija. Čia, ties jų sankirta projektuojamas parkas visiems 
mikrorajono žmonėms. Čia projektuojamos erdvės bendravimui, 
bendriems užsiėmimams. Numatytos įvairios bendros veiklos erdvės: 
poilsio zonos, stogo terasos, sodai, parkas, turgelis. 

Seniors - one of the most sensitive social group in Lithuania. Constantly 
increasing this social group was conceived to design seniors house in 
Vilnius, where the elders can socialize. To create an environment in 
which they would feel concern, support and understanding. The basic 
idea was to integrate them into socialization, to attract community into 
public spaces through architecture. Seniors house creates the 
conditions for independent elders' lives and their health care, provides  
easy movement in the building and its‘ territory, giving the priority for 
socialization. The selected plot is bordered by St. Joseph's Chapel area. 
There at the intersection of the site, is projecting the park for all the 
neighborhood peoples‘. This space is designed for communication and 
joint activities. There are provided a variety of activities: space with 
lounge areas, roof terraces, gardens, parks and markets. 
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Šiuolaikiškos architektūrinės išraiškos Įvairių paskirčių irklavimo 
sporto komplekso statiniai išdėstyti palei Talkšos ežero pakrantę ir 
apjungti pėsčiųjų tako juostos. Statinių išdėstymą lėmė esamo sklypo 
charakteris. Pagrindinis ir didžiausias pastatas skirtas sportininkų 
treniruotėms bei susibūrimams, jo nuožulnus stogas tęsiasi iš žiūrovų 
tribūnos. Tribūnos ir pastatas apjungiami medine išsikišančia į ežerą 
terasa-prieplauka, kur sukuriama jauki rekreacinė erdvė. Į šiaurę nuo 
pagrindinio pastato yra kitos statinių grupės – pavėsinė su 
integruotais viešaisiais tualetais, tarpinio finišo bokštelis varžyboms 
stebėti, elingai valčių laikymui, įrangos sandėliai, remonto dirbtuvės. 
Fasadams siūloma vyraujanti medžio apdaila, kuri kompleksui suteikia 
kontekstualumo gamtinėje ir urbanistinėje aplinkoje. Projekto tikslas 
– sukurti sprendinį, kuriame baidarių sporto kompleksas būtų 
integruotas į patrauklią rekreacinę erdvę miestiečiams. 

Complex of buildings for rowing sports is being designed in the style of 
contemporary architecture. It is located by Talkša lake and connected 
by a footway strip. The arrangement of the buildings were decided by 
the site's current character. The main building is the biggest and is 
designated for athletes, so they can train and have meetings here. Its 
sloping roof is extended behind the viewers' stands. The stands and 
the building are connected with a wooden terrace that goes as long as 
it covers the shore, which creates a cozy place. In the north from the 
main building other building complexes are built - terrace with public 
WC's, intermediate finish turret, boathouses, equipment warehouse 
and a workshop. As a facade material wood is chosen since it will help 
complex to seem natural in the surrounding area it is being built. The 
main goal of this project is to create a solution for integration of 
rowing sports' complex with a recreational place for city's inhabitants. 
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Projektuojant technologijų, parką buvo siekiama apleistai, bet 
perspektyviai vietovei suteikti patrauklumo. Statiniai, išsiskiriantys iš 
supančios aplinkos sudaro trijų pastatų kompleksą. Pagrindinis šiame 
komplekse, pirmasis pastatas talpina ofisus, konferencijų patalpas, 
dirbtuves, barą-restoraną. Antrajame išdėstytos parodų salės su 
komercinėmis patalpomis, o trečiasis – skirtas apgyvendinimui. 
Pagrindinio pastato tūriai, besidriekiantys horizontaliai, kuria lengvumo ir 
skaidrumo jausmą. Objekto korpusai pradžioje perdengdami vienas kitą, 
užtikrina vertikalius viso komplekso ryšius, o toliau kiekvienas blokas 
orientuotas į skirtingas kryptis. Kompozicija turi paralelę su bendra 
technologijų parko ideologija – skirtingos įmonės, specialistai ir studentai 
bendradarbiaudami „auga“  vienoje vietoje kol randa savo kryptį, vystant 
verslą. Kiti du pastatai yra labiau „įaugę“ į žemę, palei esamą šlaitą jie 
formuoja vidinį kiemą, kurio traukos centras – amfiteatras. 

The design of the Technology Park has followed the intent of enhancing the 
architectural landscape of the area. Complex of buildings consists of three 
structures. The first, which is main building, accommodates offices, 
conference rooms, workshop rooms, bar-restaurant; the second – 
exhibition halls with commercial premises and the third is dedicated to 
accommodation. The main building is composed of volumes that extends 
horizontally with facades mostly glazed and give lightness and transparency 
sense. Starting from the overlapped blocks that forms vertical 
communication axis in the building, each block is stretching out towards the 
different direction. Composition refers to the ideology of technology park – 
one place that accommodates different enterprises, experts and students in 
order to help them grow and find their own direction of business. The other 
two buildings are more anchored to the ground. They shape along the slope 
the inner yard with strong attraction point – amphitheatre. 

 
 39  

   



 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
 ADMINISTRACINIS - KOMERCINIS PASTATAS VILNIUJE 
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Projektuojant komercinį-administracinį pastatą pagrindinė užduotis 
buvo užtikrinti komfortą pastate dirbantiems žmonės, tuo pačiu, jo 
buvimas vienoje judriausių Vilniaus magistralinių kelių sankirtoje 
reikalavo dalyvavimo miesto gyvenime. Iš čia gimė idėja pastato 
bokštą užstoti antru fasadu nuo gatvės triukšmo bei dulkių, kuris tuo 
pačių būtų interaktyvus ekranas miesto gyventojams, bei svečiams. 
Fasade sumontuotas LED ekranas būtų naudojamas kaip informacinis 
stendas, interaktyvių žaidimų platforma praeiviams ar rodyti gražias 
vizualizacijas per šventes. Dieną, esant judriam eismui, gali būti 
dinamiškas, o vakare nurimti kartu su miestu. Pietuose ir rytuose, kur 
gyvenimas daug ramesnis ir nėra jokių kelių, pastatas atsiveria į 
miškingą šlaitą. Įmituodamos jį terasos leidžiasi žemyn į galinį kiemelį, 
kuriame įsikūrusi kavinė. Nuo šlaito nusileidusi augmenija vėl kyla šalia 
kavinės esančiu konferencijų salės apželdintu žaliu stogu. 

The design of a commercial-office building main task was  to ensure 
comfortable working environment inside it. As well being in one of the 
busiest intersection of Vilnius major highway insisted on its  
participation in the  city life. To protect building from street noise and 
dust double facade system were introduced. As well it become an 
interactive screen for residents and city guests. Facade mounted with 
LED display  can be used as a billboard, as interactive gaming platform 
for bypassers or show beautiful visualizations during country holidays. 
During the daytime busy traffic to be dynamic and settle down in the 
evening along with the city. South and east side of the site, where life 
is much calmer and there is no traffic around, building opens onto a 
green slope and forest. With terraces building descends to the rear 
yard where café is located. Slope vegetation goes up to conference 
hall green roof located near by. 
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Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras – vientisas statinių 
kompleksas, projektuojamas strategiškai patrauklioje Vilniaus vietoje. 
Trijų korpusų pastatas, kotedžai, vaikų dienos centras bei sporto salė 
įsilieja į supančią aplinką ir suformuoja jaukią bei saugią vidinę erdvę. 
Pirmajame korpuse projektuojama biblioteka su mokymo erdvėmis. 
Antrojo korpuso pirmame aukšte numatoma kavinė centro 
darbuotojams bei lankytojams, o antrasis aukštas pritaikomas 
kanceliarijai ir teisinei bei psichologinei pagalbai. Trečiasis korpusas 
skiriamas bendroms multifunkcinėms erdvėms, kur galėtų vykti parodos, 
renginiai, padedantys migrantams pažinti vietinę kultūrą, jos ypatumus 
bei, savo ruožtu, supažindinti vietinius su savomis tradicijomis. 
Komplekso išorinė dalis architektūriškai ir medžiagiškai įsilieja į supančią 
aplinką, o su ja kontrastuojanti vidinė dalis simbolizuoja skirtingų kultūrų 
ir mąstymo sintezės įmanomumą bei neišvengiamumą. 

The Integrational Center of Refugees and Migrants is an integral 
complex of buildings, anticipated in a strategically attractive place of 
Vilnius. Not only a three-body building, cottages, children’s day-care 
center and a gym blend into the surrounding context, but also, they 
form a comfortable and safe inner space. The first body is planned to 
serve as a library with schooling areas. The second one’s ground floor 
would have a cafe for workers and visitors and the next floor is for 
mental, social and legal aid. The third body is meant to be a public 
multifunctional space for everyone – the refugees and the locals to 
exchange their cultures and effectively integrate between themselves. 
The outer part of the complex, which architecturally and by material 
joins the surroundings, and the inner part, by its expression contrasting 
with it, partially symbolizes the feasibility and even inevitability of a 
cultural as well as ideological synthesis. 

 
 43  

   



 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
 VAIKŲ GLOBOS NAMAI KLAIPĖDOJE  

CHILD CARE HOME IN KLAIPEDA 
 

Vadovas / Tutor / doc.dr. T. Grunskis 
 

LABRENČIŪTĖ DIANA 
1992 01 15 

44  
 

 labrenciute@gmail.com 
 

 

  

mailto:labrenciute@gmail.com


 

 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
Vaikų namai projektuojami numatytame žemės sklype, Savanorių g. 
Klaipėdos šiauriniame pakraštyje. ,,Vaikų namai” – tai teritorijos dalis, 
kurioje numatoma statyti dviejų aukštų namus, tėvų globos netekusių 
vaikų gyvenimui. Teritorijoje taip pat planuojami  bendro naudojimo 
pastatai, iš kurių vienas atliks sporto komplekso, kitas centrinę 
lavinimo ir veiklos funkcijas. Centrinio pastato koncepcija susiformavo 
planuojant  bendrą architektūrą, kuri susidės iš griežtų tradicinio 
namo formų. Pastato struktūra susideda iš kelių  įvairaus dydžio 
namukų modulių, kurie savo grupėmis formuoja vidinius kiemus. 
Kiekvienas namelis atskirai turi savo specifinę funkciją, bendrai 
sudarant  nuoseklią  skirtingų  erdvių ir zonų seką. Sklypo teritorijoje 
taip pat numatytos žaidimų, sporto ir lavinimo zonos. Projekto tikslas, 
sukurti patogią ir jaukią teritoriją šeimų gyvenimui.  

 

Children's homes are designed provided land, Savanorių g. Klaipeda. 
Children's homes ,, ,, mean part of the territory, which provides for the 
construction of two-storey houses, children without parental care 
living. The area also planned for general use buildings, one of which 
will sport complex, other central and secondary business functions. 
Central building concept developed in planning the overall 
architecture, which will consist of rigorous traditional forms of home. 
The building structure consists of a number of different sizes houses by 
the modules, which in groups formed by the inner kiemus.Kiekvienas 
house separately, its specific function, general conclusion consistent 
different spaces and areas range. Lot area also includes games, sports 
and training area. The project aims to create a pleasant and 
comfortable life in the family. 
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Multifunkcinis kompleksas, kuriame tenkinami pagrindiniai žmogaus 
poreikiai ir teikiama pagalba integruojantis į visuomenę. Centras susideda 
ir dviejų pagrindinių dalių: užsiėmimų dienos metu patalpų ir 
gyvenamosios dalies. Užsiėmimų dienos metu dalį sudaro: maitinimo 
funkcija, medicinos punktas, diskusijų kambariai, sportas bei reabilitacija ir 
pagrindinė komplekso dalis – edukacija. Gyvenamoji dalis – tai 
intergracijos programos baigiamoji dalis – tarpinė stotelė tarp benamystės 
ir integracijos. Ši dalis lengvai atsiribojusi nuo kitų kompleksų korpusų ir 
įsiterpusi į esamą gyvenvietę. Komplekso daugiafunkciškumą pagrindžia 
skirtingų tūrių kaita, kuri taip pat įsilieja į vietovės užstatymo kontekstą. 
Kadangi projektuojamas sklypas yra Pavilnių regioninio parko aplinkoje, 
projektuojant išlaikomas santykis su gamta, dėliojant pastato tūriai 
prastumiami, tarpuose atsiranda želdynai, tūrinės kompozicijos siluetas 
pratęsia šlaito liniją.  

 

Multipurpose complex where main human needs are fulfilled. 
Integration center consits of two main parts: daily occupations 
and living function. There are a many daily occupations for the 
homless like sports, reabilitation sessions, socialising and the most 
important – education. Living function is located in the corner of 
the center near exinsting settlement. Accomodation part is a short 
stop, self-test for the homless between homelessness and 
intergration. Complex is very multifunctional that is why 
architectural form of the object  has many different wolumes as 
well. Also, it is very contextual comparing with existing 
settlement. Without that, complex is surrounded by Pavilnių 
regional park and is in a close relation with nature. 

 
 47  

  
 



 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
 LIETUVOS KELIŲ MUZIEJUS  

LITHUANIAN ROAD MUSEUM 

Vadovas / Tutor / prof. J. Balkevičius 

NEDELKO ERNEST 
1993 10 16 

48  
 

 ernest.nedelko@gmail.com 
 

 

  

mailto:ernest.nedelko@gmail.com


 

 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
Kelias Baltijos šalyse – svarbus progreso bei laisvės simbolis, todėl 
Lietuvos kelių muziejaus projektas tapo tikru iššūkiu. Kaip ir bet koks 
projektas turi gražią idėją, tvirtą pagrindą bei palaikymo komandą – 
taip ir projektuojamas pastatas sudarytas iš trijų skirtingų, tačiau 
vienas kitą papildančių dalių. Pagrindinė raiškos priemonė – judėjimo 
spirale aukštyn koncepcija, todėl parodų erdvės išdėstytos spiralės 
formos korpuse. Spiralė remiasi į stačiakampio formos techninį 
korpusą, kuris savo stabilumu dar labiau išryškina spiralės grakštumą. 
Jame išdėstytos eksponatų saugojimo, remonto patalpos, archyvai, 
darbuotojų kabinetai, konferencijų bei posėdžių salės, keli viešbučio 
kambariai, vaikų poilsio zona, restorano virtuvė, bei techninės 
patalpos. Trečiasis korpusas – atraminis bokštas, laikantis templėmis 
spiralinę dalį kaip vantinį tiltą. Jame įsikūrė restoranas su antresole ir 
apžvalgos aikštele, į kurią patenkame pakilus spirale aukštyn. 

The road in Baltic States is a significant symbol of progress and 
freedom, therefore the project of Lithuanian Roads Museum became a 
real challenge. Like any project has a nice idea, a solid foundation and 
support team – the projected building also comprises three distinct but 
complementary blocks. The main means of expression is the upward 
spiral movement concept, thus exhibition areas are arranged in the 
spiral-shaped body. The spiral leans against the rectangular technical 
block which by its stability further accentuates the spiral grace. It 
contains premises of exhibits storage, maintenance facilities, archives, 
staff offices, conference and meeting rooms, several hotel rooms, 
restaurant kitchen, and technical facilities. The third block is the high 
tower which provides a panoramic view and holds the spiral with 
stringers as a cable-stayed bridge. It houses the restaurant and 
observation deck which can be reached by ascending in the spiral. 
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Projektuojant H. Gardnerio mokyklą buvo siekiama sukurti mokyklą – 
laboratoriją, kurioje vaikai galėtų drąsiai veikti ir eksperimentuoti, būtų 
visapusiškai ugdomi ir atskleistų savo unikalius gebėjimus. Kiekviena 
grupė, kurių mokykloje yra devynios, turi privatų kiemą, pritaikytą 
ugdymo modeliui. Taip pat grupės turi natūralistines laboratorijas – 
šiltnamius. Norint, kad socialinė laboratorija - bendravimas būtų svarbus 
visiems vaikams ir mokytojams, formuojamas vidinis kiemas, kuris yra 
labai svarbus mokykloje. Pirmame aukšte projektuojama multifunkcinė 
salė, žaidimų ir maitinimo erdvės, baseinas. Antrajame aukšte įrengta 
biblioteka, maisto gaminimo erdvė vaikams. Vaikų grupių antruose 
aukštuose įrengtos antresolės – miego ir poilsio erdvės. Detalizuojant 
grupės interjerą, atsižvelgiama į 8 intelektus, taip grupė skaidoma į mini 
laboratorijas. Visos mokyklos projekto svarbiausiu elementu tampa 
takas, jungiantis visas grupes ir „kviečiantis“ vaikus bendrauti. 

While designing the H. Gardner School, the goal was to create a school, a 
laboratory, where children can freely create and experiment, obtain a 
well-rounded education and unleash their unique skills. With 9 groups 
within the school, each individual group caters to its unique educational 
model, featuring private yards and greenhouses. A yard is formed to 
demonstrate the importance of a social laboratory and communication 
for children and teachers. The first floor includes a multifunctional 
auditorium, a game room, a cafeteria and a pool. The second floor 
features a library and a food preparation center. On the second level of 
each group, the mezzanine provides a space where children can sleep 
and rest. When creating the interior, the groups were divided based on 8 
various intellectual types, thus creating the mini laboratories within the 
school. The hallway, the most important element of the project, 
connects the school and invites the children to interact with others. 
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Projektuojant turgaus ir viešbučio kompleksą buvo siekiama sukurti 
patrauklią aplinką tiek vietiniams gyventojams, tiek miesto svečiams, 
kurių šioje teritorijoje daug dėl netoliese esančių autobusų ir  
geležinkelio stočių, bei Dariaus ir Girėno gatvės, vedančios į tarptautinį 
Vilniaus oro uostą. Šiuo projektu taip pat siekiama atkreipti dėmesį į 
vietos potencialą. Projektuojant svarbiausia buvo palikti kuo daugiau 
vietos aktyvaus laisvalaikio bei žaliosioms zonoms (poreikį išreiškė 
Naujininkų bendruomenės gyventojai), dėl to nuspręsta didžiausią 
(turgaus) tūrį, įkomponuoti reljefe, užkasant pietinį fasadą ir tokiu būdu 
šlaitą tarsi „užleisti“ ant turgaus stogo ir padaryti jį eksploatuojamą. 
Iškelti tik keli mažesni tūriai šviesai į vidų įleisti. Kadangi teritoriją 
kertantis projektuojamas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas yra istorinio šv. 
Stepono kelio simbolis, viešbutis yra sudarytas iš dviejų tūrių, esančių 
abipus tilto ir simbolizuoja miesto vartus. 

The most important objective, while designing the mixed-use 
development, was to create a space that is attractive to both the locals 
and visitors of the city, since the territory is so close to the Vilnius bus 
and train stations and Dariaus ir Girėno str., which leads to Vilnius 
International Airport. It was also very important to emphasize the 
untapped potential of the area. The main focus was to leave as much 
space as possible for recreational and green spaces (as demanded by 
locals). Therefore the decision was made to put the southern facade of 
the market underground. This way the slope comes over the roof of the 
market, and creates this green space on top of it. There are only a few 
smaller volumes on the roof to let light in. Since the designed 
pedestrian bridge that crosses over the territory is a symbol of the 
historic Saint Stephen road, the hotel consists of two volumes on each 
side of it that symbolize the city gate.  
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Technologijų ir verslo centras – tai mokslo, technologijų ir verslo sričių 
sinerginė erdvė, sujungianti visus šiuos sektorius bendro tikslo siekimui. 
Projektuojama teritorija yra buvusi Vilniaus kuro bazė, tarp 
Tūkstantmečio, Gerosios vilties ir Naugarduko gatvių sankirtos. Pagal 
Vilniaus bendrąjį planą šioje vietoje reikalinga atkurti žaliąsias erdves, 
todėl formuojamas parkas, kuris tampa pereinama, apjungiančia erdve 
tarp gyvenamosios ir projektuojamos komercinės zonos. Oficiali, 
formali funkcija diktuoja pastato formą – griežta, statiška, aiški 
taisyklingų formų geometrija. Pagrindins traukos objektas – komplekso 
centre kuriama intriguojanti stiklinė erdvė, skirta robotų ir dronų 
testavimui, su šalia esančiu amfiteatru bei kavine. Komplekse 
projektuojamos ekspozicijų erdvės, dirbtuvės, konferencijų salės, 
kavinė, sporto salė, inovacijų HUB'as erdvė, ofisai, robotikos 
laboratorijos bei jų testavimo erdvės. 

Technology and Business Center – it's a synergetic space, which 
connects science, technology and business sectors to achieve a common 
goal. Project site is in the area of the former base of fuel, according to 
City development plan, restoration of green spaces is required in this 
particular territory, so a lot of attention is given to the green park area. 
The park works not only as a public space, which is easily accessible to 
everyone, but also as a connection link between commercial and 
residential zones. The strict, static and geometrical form of the building 
is dictated by the official and formal function of the center. The main 
attraction of the complex - an intriguing glass structure dedicated to 
robotics and drone testing, with the amphitheater and a café nearby. 
Center also has exhibition spaces, workshops, conference rooms, gym, 
innovation hub space, offices, robotics laboratories and their testing 
spaces. 
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Kryžių kalno teritorijos su prieigomis ir infocentro projekto idėja 
kilo iš gamtos formų. Kryžių kalnas yra vaizdingame kraštovaizdyje 
šalia Šiaulių, šalia Kulpės upės. Dėl to norėjosi išlaikyti pagrindinį 
šios vietos akcentą – Kryžių kalną. Infocentras projektuojamas 
ovalių formų, tarsi lengvai kylantis iš žemės, apželdintu stogu ir 
skaidriomis stiklo vitrinomis su medžio apdailos elementais. 
Infocentrą dalina į dvi dalis pėsčiųjų takas, tiesiai vedantis į Kryžių 
kalną. Praėjus infocentrą, virš įgilintos susibūrimo aikštės, 
projektuojama pakilusi nuo žemės koplyčia, sukurianti lengvumo 
įspūdį. Arčiau Kryžių kalno suprojektuota poilsio erdvė, kur 
apšviesti suolai pabyra tarsi jonvabaliai lauke. Išnaudojant esamą 
aplinką, prie Kulpės upės projektuojami mediniai pasivaikščiojimo 
takai su ažūrinės sienelės intarpais, ant kurios lankytojai gali 
pakabinti savo nedidelius kryželius.   

Designing visitors centre and surroundings of Šiauliai Hill of Crosses the 
idea came from nature forms. Hill of Crosses is mythical and religious 
place, located in the picturesque landscape, undeveloped area near the 
river Kulpe.  Main focus of this place and authentic should stay to Hill of 
Crosses. As a result, Visitors centre is designed oval shape, slightly rising 
up from the ground with green roofs, transparent glass facades and wood 
element to it. Visitors Centre is divided into two parts, which crosses the 
pedestrian path, directly leading to the Hill of Crosses. Next to visitors 
centre is designed chapel, which is lifted above gathering place, thus 
creating an impression of lightness. Closer to the Hill of Crosses is 
designed quiet and peaceful place for relaxing from small architecture 
shapes with LED lighting reminding of a fireflies in the field. Using existing 
environment, next to river Kulpe, is design wooden pathways for walks 
with open walls for visitors to hang their small crosses.  
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Projektuojami laidojimo namai su krematoriumu – tai keturių tūrių, 
jungiamų bendro koridoriaus, kompozicija. Nuo šlaito prasidedantis, 
pietų link vedantis koridorius tampa esamos Žirnių gatvės ašies tęsiniu. 
Taip suformuojamas aiškus, atpažįstamas patekimas į pastatą, 
pabrėžiantis ir ryškinantis jo struktūrą. Monumentalus pastato masyvas 
terasuojamas trimis lygiais, pagal teritorijos nuolydžius. Aukščiausiame 
lygyje, statmenai koridoriaus ašiai projektuojamas administracijos 
korpusas. Viduriniajame lygyje, lygiagrečiai administracijos korpusui, 
projektuojamas krematoriumas. Palei koridorių driekiasi šarvojimo salių 
zona su tarpinėmis atokvėpio aikštelėmis, bei minimalia urbanistine 
intervencija į rytinę teritorijos dalį. Koridoriaus gale, žemiausiame 
lygyje, projektuojama koplyčia tampa ryškiai matomu orientyru, kuris 
aprėmina viešąją erdvę ties vakariniu pastato įėjimu, bei tuo pačiu 
pratęsia vieną esminių kompozicinių komplekso ašių. 

 

Funeral home and crematorium being designed is a composition of four 
distinct sizes, connected by one corridor. Starting at the slope and leading 
towards the south, the corridor becomes a continuation of the existing Zirniu 
street axis. This way, a clear and recognizable entrance to the building is 
formed, emphasizing and highlighting its structure. The monumental building 
is terraced in three levels, taking the territory’s slopes into consideration. At 
the highest level, perpendicular to the corridor’s axis, the administrative unit 
is designed. At the middle level, perpendicular to the administration unit, the 
crematorium is being designed. Along the corridor a hall zone with interim 
lounge areas and a subtle urban intervention continues, opening up to the 
eastern part of the territory. At the end of the corridor, at the lowest level, a 
chapel that is being designed becomes a pronounced landmark, which 
frames the public area at the western entrance of the building, as well as 
extends one of the main compositional axes of the complex. 

 
 59  

   



 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
 VIEŠBUČIO IR APARTAMENTŲ KOMLEKSAS  

THE HOTEL AND RESIDENTIAL COMPLEX 

Vadovas / Tutor / lekt. H. Štaudė 

RADZIŠAUSKAITĖ MILDA 
1994 04 12 

60  
 

 radzisauskaite@gmail.com 
 

 

  



 

 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
Užupis – Vilniaus miesto dalis esanti netoli Senamiesčio, dabar 
laikomas vienu iš svarbesnių ir turtingesnių rajonų. Dėl didėjančio 
rajono svarbumo numatomas viešbučio ir apartamentų kompleksas 
netoli Olandų ir Polocko gatvės. Pagrindinis įvažiavimas numatomas iš 
Kreivojo skersgatvio, kuris įsikerta į Polocko gatvę. Kuriant komplekso 
kompoziciją buvo siekiama suderinti ją su Užupio architektūra. 
Kadangi projektuojama vieta turi ryšį su gamta, interjere ir eksterjere 
pasirinktos natūralios medžiagos – medis, klinkeris. Kompleksą 
sudaro viešbučio ir apartamentų pastatas, su cokoliniame aukšte 
esančiu SPA centru, restoranu, konferencijų salėmis, bei atskiri 
apartamentų pastatai su komercinėmis patalpomis. Taip pat 
numatytos terasos, iš kurių atsiveria Vilniaus miesto kraštovaizdis. 
Viešbučio korpuso kambariai orientuoti į vakarinę pusę, kadangi 
rytinėje dalyje randasi Olandų gatvė, sukelianti nemažą triukšmą. 

 

Užupis is part of Vilnius city, located near the Senamiestis, which is 
now considered one of the most important and richer districts. 
Because of the growing importance of the district there is planned 
hotel and apartment complex. The projected complex is located near 
the Olandų and Polocko street. The main entrance expected of the 
Kreivasis backstreet, which intersects with the Polocko street. The 
composition of the complex fit with architecture of Užupis. Because 
the designed place have a connection with nature, interior and exterior 
has natural materials - wood, clinker. The complex consists of a hotel 
and apartment building, with SPA center, restaurant, conference hall in 
ground floor, and separate apartment building with commercial 
spaces. It also provides a terrace with views of the landscape of the city 
of Vilnius. Hotel rooms orientated to the west side, because in eastern 
part is located Olandų street, which causes noise. 
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Nagrinėjama teritorija Naujamiestyje patenka į Vilniaus miesto 
probleminę teritoriją. Vieta išsiskiria nusikalstamumu, netvarkinga 
aplinka, dideliu mokyklų bei dienos centrų kiekiu. Siekiant spręsti vietos 
problematiką, buvo pasitelkti vietokūros principai, nagrinėti vietos 
gyventojų poreikiai. Atsižvelgiant į sociokultūrinį kontekstą, kuriamas 
naujas vietos identitetas bei patraukli nauja funkcija. Projektas susideda 
iš pastatų komplekso (detalizuojama bendruomenės ir meno centras bei 
meno rezidencija) ir vidinėje teritorijos dalyje formuojamo parko. 
Bendruomenės centre išsidėsčiusios aktyvaus bei pasyvaus laisvalaikio 
erdvės, meno centre įsikūrusi administracija bei meno laboratorijos. 
Komplekso tūrius tarpusavyje jungia meno galerija. Meno rezidencija 
projektuojama atskirame tūryje. Projektu siekiama didinti vietos gerbūvį, 
užtikrinti ekologinę bei socialinę vietos kokybę, skatinant vietos 
bendruomenės vystymąsi. 

The territory is placed in the Naujamiestis district in Vilnius and is part 
of the problematic city area. The whole area has high crime rates and 
cluttered environment. There’s  also a high number of schools. In order 
to address local issues, placemaking principles were used  to deal with 
the needs of the local community. Taking into account the socio-cultural 
context, new local identity and attractive new features were created. 
The project consists of a complex of buildings (detailed community and 
arts center and art residence) and a park in the inner part of the 
territory. Community Center features active and passive recreation 
spaces. Art centre is designed to hold administration  and art 
laboratories. The two buildings are connected by arts gallery while a 
separate building is designed for the art residence. The project aims to 
increase local welfare, ensuring environmental and social quality in the 
local community’s development. 
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Savo projektu siekiu atgaivinti Šventosios uosto šiaurinėje dalyje 
esančią zoną, sukurti miesto gyventojams erdvę renginiams, taip pat 
noriu, kad šis kompleksas taptų turistų traukos centru ir pagrindiniu 
uosto akcentu. Siekdama atskleisti supančios gamtos grožį, savo 
kompleksą projektuoju taip, kad žmonės galėtų mėgautis ja iš visų 
kampų. Visas pagrindinis judėjimas yra vykdomas stogo lygmenyje, 
nuo kurio atsiveria pušyno bei pajūrio panorama. O nusileidus 
pasedėti ant krantinės galima grožėtis jūra. Kompleksą sudaro kelių 
paskirčių pastatai bei viešos erdvės. Viešbutis projektuojamas sklypo 
šiaurinėje dalyje, palei krantinę išdėstyti restoranas, administracinės 
patalpos, amatininkų dirbtuvės, parduotuvės, uždara turgavietė bei 
pagalbinės patalpos. Komplekso vidiniame kiemelyje vykdoma 
prekyba, renginiams skirtos zonos yra pietryčiuose suprojektuotame 
mini amfiteatre, bei erdvioje aikštėje sklypo vakarinėje dalyje. 

In my final project, I was trying to revive the area in Sventosios 
harbour northern part. At first, I make this by creating new public 
places for local people, second, I want to make this complex tuirist 
attraction ant the main harbour accent. In order to reveal the 
beauty of the surrounding nature, all the main movement is 
managed from the roof level with views of pine forest and seaside 
panorama. The complex consists of a multi-purpose buildings and 
public spaces. The hotel is designed in the northern part of the site, 
located along the waterfront restaurant, office space, craft 
workshops, shops, and an indoor market place. For the public events 
there are mini-amphitheater, and the spacious square in the wester 
past of the site.  
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Projektuojamo objekto sklypas yra Elektrėnų miesto pietryčiuose 
esančiame pusiasalyje. Projektuojant buvo siekiama apleistą teritoriją 
paversti  patrauklia rekreacine erdve su kūrybinių industrijų centro 
pastatu. Sklype yra saugotini miškai, kurie išsidėstę pusiasalio 
kraštuose sukuria uždarą erdvę. Naujai projektuojamas statinys, tarsi, 
prasiskverbia pro esamus želdinius ir iškyla virš Elektrėnų marių, 
simbolizuodamas kūrybinį pakilimą ir laisvės proveržį. Išdėstyti 
perimetru pastato tūriai centre sukuria vidinį kiemą. Kūrybinių 
industrijų centro pirmame aukšte talpinamos universalios salės, 
ekspozicijų erdvės, restorano patalpos, kūrybinės dirbtuvės, skaitykla; 
antrame aukšte – administracinės ir apgyvendinimui skirtos patalpos. 
Formuojamas vidinis kiemas kaip pačios ekspozicijos erdvinė tąsa su 
galimybe organizuoti įvairius renginius. Fasadų apdailai parinktos 
plieno plokštės, kurios vizualiai dera su gamta. 

The land plot of designed object is in peninsula, which is located in the 
south-east of Elektrėnai. The main task was to transform an abandoned 
area to attractive recreational place with Creative Industries center 
building. In the plot, there are protected state forests, which grown up 
on the edges of the peninsula as follows they create a closed space. 
The new building’s constructions  „penetrate“ through the existing 
plantations and overhang the lagoon of Elektrėnai. In the first floor 
building accommodates multipurpose halls, exhibition spaces, 
restaurant, creative workshop rooms, reading class; in the second - 
administrative premises and accommodation rooms. All premises are 
designed around the courtyard, which is planned for various 
performances, events and as the exhibition area. For building’s facades 
finishes, it has been chosen to use steel panels, which are visually 
compatible with the nature. 
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Operos ir baleto teatro rūmai stovi viršutinėje Neries šlaito terasoje, savo 
padėtimi bei tūriu dominuoja aplinkoje, teatras kartu su naujai 
projektuojamais išplėtimo pastatais formuoja urbanistinę „kalvą“. Trijų 
tūrių kompozicijos pagalba stengiamasi sukurti bendrą visuomeninės 
paskirties teatro kompleksą, šią funkciją papildant atskiru teatro 
muziejumi, kuris yra įkastas į žemę, tokiu principu stengiamąsi 
nekonkuruoti su esamu objektu. Architektūroje naudojamas „stiklinės 
užuolaidos“ principas, veikiančios kaip jungtis su supančia aplinka, vidinės 
erdvės vizualiai pratęsiamos į lauką. Interjere ir eksterjere vyrauja 
dekoratyvus kvadrato elementas – stilistinis principas jaučiamas Operos ir 
baleto teatre. Projektuojami pastatai – naujos, atviros erdvės, 
suteikiančios galimybę bei vietą tobulėti jauniesiems talentams. Sklype 
esančios želdinių terasos tvarkomos paliekant esančią stilistiką, kurią 
papildo naujai kuriamos viešosios erdvės žmonėms. 

 

The opera and ballet house is located on the side of Neris river 
bank. It‘s position and size make it distinquish from the 
suroundings. Theater with it‘s new designed buildings makes 
modern urbanistic „hill“. With the help of three-part composition 
it is creating public theater complex which includes museum of 
theater which is more lower-based not to overwhelm the main 
building. Usage of the glass in most of the building walls makes 
feel of space extend to the outside. Interior and exterior is 
dominated by the square-shaped elements in all the theater 
building – same stylistic as in the main opera and ballet house. 
Newely designed buildings are modern spaces dedicated for 
bringing up young new talents. The surounding green zone is 
being expanded with new designed buildings in mind to maintain 
the same stylistic approach. 
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Beveik prieš du šimtus metų, Kučkuriškėse, V.Puslovskio dvaro 
pastatuose įkurtas pirmasis popieriaus fabrikas Lietuvoje. 2001m. 
fabrikas buvo uždarytas, istoriniai pastatai Vilnios upės vingyje apleisti. 
Savo projekte siūlau teritoriją konvertuoti į mokslo ir technologijų 
muziejų, atkuriant popieriaus fabriko tuometinį veikimo principą. 
Atrestauruojami penki saugotini pastatai ir naujai projektuojamas 
pastatas, kuriame įsikurs mokslo ekspozicija, atsiras erdvus holas, 
edukacinės laboratorijos, kavinė bei eksponatų gamybos dirbtuvės. 
Buvęs dvaras, vėliau virtęs į popieriaus fabriką, tampa prieinamas 
visuomenei – virsta muziejumi, įsileidžia lankytojus ir suteikia jiems 
laisvo pažinimo džiaugsmą. Pagrindinė idėja – subtiliai, bet aiškiai 
atskirti senąjį pastatą nuo naujojo, sukurti funkciškai darnų muziejų, 
kuriame būtų lengva orientuotis.  Atsiranda unikali erdvė – apželdintas 
stogas, kuris tampa visuomenine erdve – išradėjų parku. 

Almost two hundred years ago, In Kučkuriškės, at the V. Puslovski’s 
manor buildings complex the first paper mill in Lithuania was set 
up. Factory was closed  in 2001 and historic buildings in Vilnios river 
bend was abandoned. In my project I propose the idea of converting 
the area into the museum of science and technology, preserving and 
restoring the paper mill operation principle. The restoring would 
include five preserved buildings and a newly designed building, which 
will house science exhibition, spacious hall, educational laboratories, 
cafe and exhibits production workshop. The former mansion, later 
turned into a paper mill, is opened to the public - it becomes a 
museum, communicates with the visitor, and gives joy of knowledge. 
The main idea - subtly but clearly distinguish the old building from the 
new, to create a functionally coherent museums, where a person 
could navigate easily. Planted roof becomes a social space. 
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Nida – unikalaus gamtinio kraštovaizdžio prestižinis kurortas Lietuvoje, 
kuris visiems apsilankiusiems čia palieka neišdildomą įspūdį. Dėl vis 
didėjančio miestelio populiarumo ir nuolat augančio poilsiautojų 
skaičiaus, vaizdingoje vietoje numatomas rekreacinis kompleksas. 
Projektuojamas rekreacinis kompleksas yra Naglių ir Taikos gatvių 
sankirtoje, greta miestelio centrinės ir svarbiausios miesto dalies – 
Nidos rago. Pasirinkta minimalistinė pastato architektūra, numatomos 
natūralios apdailos medžiagos.  Projektu siekiama įsilieti į autentišką 
žvejų kaimelio kraštovaizdį. Projektuojamą rekreacinį kompleksą 
sudaro viešbutis, su standartiniais ir kiek didesniais kambariais su 
virtuvėlėmis, restoranas, konferencijų salės bei nedidelis SPA poilsio 
centras. Pagrindiniai pastato korpusai orientuoti į rytinę ir vakarinę 
puses. Pro rekreacijos komplekso langus atsiveria vaizdai į Kuršių 
marias bei į autentiškas Nidos miestelio panoramas.  

 

Nida is an unique natural landscape of the prestigious resort of 
Lithuania,who all visited here leaves a lasting impression. Due to the 
increasing popularity of the town and the ever-increasing number of 
tourists, scenic location provides for recreational complex. Designed 
recreational complex is located on Taikos and Naglių streets, next to 
the town center and the main part of the city - Nida's horn. Selected 
architecture is minimalistic, provides natural finishing materials. The 
project aims to join the authentic fishing village landscape. Projected 
recreational complex consists of a hotel, with the standard and much 
larger rooms with a kitchen, a restaurant, conference rooms and a 
small SPA recreation center. The main bodies of the building oriented 
to the east and west sides. Throught the windows of recreation 
complex overlooking the lagoon and the authentic town of Nida's 
panoramas. 

 
 73  

   



 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
 VERSLO CENTRAS VILNIUJE, KONSTITUCIJOS PR. 18 

TRADE CENTER IN VILNIUS, KONSTITUCIJOS AV. 18 

Vadovas / Tutor / doc.dr. T.Grunskis 
 

ŽURAVLIOVAS ARTŪRAS 
1992 06 02 

74  
 

 arturas.zur@gmail.com 
 

 

  

mailto:arturas.zur@gmail.com


 

 

 

   

  
  

 

 

 

 

 
Sklypas randasi Konstitucijos pr. 18, Vilniuje. Ši vieta pasižymi joje, 
galiojančiais aukštybinių pastatų reglamentais, kurie suformuoja vieną iš 
išskirtinių dešiniojo Neries kranto bruožų – Urbanistinę kalvą. Būtent iš jos 
ir kilo dviejų tūrių idėja, kadangi tai leido suvaldyti aukščių problemą. 
Urbanistiškai pastatas įsilieja į aplinką, sutvarkydamas esamas 
urbanistines problemas – jungtis tarp senamiesčio ir Europos aikštės, bei 
srautą iš Kalvarijų stotelės. Šiose jungtyse įrengiami suoleliai, terasos ir 
žaliosios zonos įvairiems žmonių poreikiams. Patekimas į parkingą 
numatomas tiek nuo upės, tiek iš Konstitucijos pr. pusių. Funkciškai 
pastatą sudaro viešbutis ir ofisų kompleksas, kurių pirminiai aukštai skirti 
komercijai ir aptarnavimams. Viešbutis sudarytas iš ekonominio tipo 
numerių, bet yra numatyti ir liukso klasės apartamentai vietose, kur 
išsikiša terasos. Ofisai yra numatyti atviro planavimo. 

The plot is located in Konstitucijos pr. 18, Vilnius. This area has a lot 
of regulationts that limit high rise buildings these regulatiosn are 
part of Urban hill concept. This regulation is where the main 
concept of two volumes rose. Another problem that dictated 
process was is the connection between old town square and 
europos square.These connections were solved by dictating 
pedestrian flow along them and installing benches, terraces and 
greenery. Parking is locted from both upės and konstitucijos streets. 
Funtionaly the complex is made from hotel and office type 
buildings. First floors for both of these buildings are for commercial 
and shoping uses, hotel is made mainly from economic type rooms 
except for extruded parts – those are liux type rooms. Ofice building 
is mainly composed of open space type plan. 
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Baigiamojo darbo tikslas – ištirti architektūrinės erdvės poveikį aklųjų ir 
silpnaregių orientacijos ugdymui. Remiantis atliktomis socialinėmis ir 
morfologinėmis architektūros analizėmis ir suformuluotomis išvadomis 
– projektuojamas Aklųjų ir silpnaregių ugdymo ir neformaliojo švietimo 
centras Vilniuje. Kintant švietimo sistemai ir visuomenės poreikiams, 
naujai projektuojamas objektas yra daugiafunkcis centras, kurio tikslas 
teikti specifines ugdymo paslaugas bei integruoti į visuomenę žmones, 
turinčius regėjimo negalią. Projekte integracijos problema 
sprendžiama išplečiant centro veiklą ir sukuriant išskirtinę pastato ir 
aplinkos struktūrą, jungiančią skirtingų lankytojų srautus per 
neįprastus pojūčius: klausą, lytėjimą, uoslę. Tūryje formuojamas 
pusiausvyros įvaizdis tarp skirtingų visuomenės grupių ir akcentuojama 
pažeidžiamiausia šio centro žmonių grupė – aklieji ir silpnaregiai su 
kompleksinėmis negaliomis. 

The aim of this Master’s degree final project is to research the influence 
of architectural spaces on orientation development of blind and visually 
impaired people. Based on social and morphological architectural analysis 
and conclusions the goal to design an Education and Non-formal Learning 
Center for Blind and Visually Impaired People in Vilnius. With the change 
of educational system and people, the newly designed object stands as a 
multifunctional center with the aim to provide specific educational 
services and integrate people, who have visual disabilities, to society. In 
the project, the problem of integration is being solved by extending 
center‘s activity and creating a unique structure of buildings and 
environment that connects different flows of visitors through unusual 
senses like hearing, touch, smell. The volume of the object is formed to 
reflect a balance between different social groups especially blind and 
visually impaired with complex disabilities. 
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Siekiant visapusiškai ištirti ir pasiūlyti tinkamiausią sprendimą Palangos 
pradinės mokyklos renovacijai, naudojamas teorinėje darbo dalyje 
aptartas socialiai orientuotos architektūros metodas – įtraukti vietos 
bendruomenę į kūrybinį procesą. Apibendrinant mokyklos bendruomenės 
poreikius, viename iš tyrimo etapų vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse prieita 
išvados, kad pastatas universalus, tačiau pilnai neišnaudojamas. Mokykla 
noriai dalintųsi neišnaudotomis erdvėmis su vietos bendruomene, tačiau ir 
pati stokoja tam tikrų funkcinių zonų. Šioje situacijoje ieškota kompromiso, 
derinančio tiek mokyklos, tiek ir vietos bendruomenės lūkesčius. Projekte 
siūloma šalia esamų mokyklos patalpų įrengti priestatą, skirtą 
neformaliajam švietimui. Mokykloje egzistuojantis, tačiau šiuo metu 
nenaudojamas observatorijos bokštas taptų atviras abiems 
bendruomenėms, tuo tarpu naujo priestato salė galėtų tarnauti ir 
visuomeniniams renginiams, ir veikti kaip mokyklos sporto salė. 

The solution to the refurbishment of elementary school in Palanga is 
approached through socially-oriented architecture method. Fully 
examination of existing situation involved local community. During 
the research workshops community have formatted their needs and 
attitude towards their building: there are unused space that they 
are willing to share with local community as well as they need 
specific function areas. The suggestion (design project) for the 
refurbishment of elementary school in Palanga is based on these 
both communities linked needs. It is suggested keeping school 
building for learning purpose and to use extension part for non-
formal education facility. The existing but unused observatory tower 
is open to both communities as well as the hall established in the 
extension part is used not only for public events but might work as a 
sport hall for school. 
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