Mieli jaunieji architektai !
Architektūra tai erdvių, reikalingų žmogui ir visuomenei, formavimo menas.
Būdama laiko ženklu, tenkindama funkcinius, estetinius ir emocinius savo laiko
visuomenės poreikius, architektūra kuria kažką daugiau, ką galime vadinti laikmečio verte, civilizacijos veidu. Architekto gyvenimo tikslas pajausti ir įprasminti tą kažką daugiau... Tikrai gera architektūra gimsta iš tiesos ir nuoširdumo, meilės žmogui ir menui.
Prof. Marius Šaliamoras

Dear students !
Architecture is art of the spaces necessary to person and to society. It is a
simbol of the times, it defines the social contemporaneity. But at the same
time it is something more. And it tasks the life of the architect to express that
“more”. Really good architecture will be done from the heart of sincerity, supported by the art and humanity.
Prof. Marius Šaliamoras
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ADOMAITIENĖ VAIDA
1983 02 07
vaida.adomaitiene@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. A. Burba
KREPŠINIO ARENA MARIJAMPOLĖJE
Projektuojama krepšinio arena Marijampolėje. Sklypo teritorija lygi, be nuolydžių. Šiaurinė pusė ribojasi
su Vokiečių gatve. Kitose sklypo pusėse neapstatyta teritorija. Vakarinėje pusėje naujai projektuojama Stūrškių
gatvė susisiekimui su miesto centru. Projektas susideda iš aktyvių ir pasyvių poilsio zonų bei parko. Pirmame
aukšte - septyni išėjimai iš arenos, keturi patekimai į pagrindinę salę, rūbinė arenos lankytojams, wc, sportininkų
rūbinės ir pagalbinės patalpos. Arena yra universali, pritaikyta daugeliui sporto šakų. Pagrindinėje salėje galima
rengti tarptautines krepšinio, rankinio ir tinklinio varžybas, kurias stebėti gali 2600 žiūrovų. Salė atitinka NKL reikalavimus. Kultūriniuose renginiuose telpa iki 3770 žiūrovų. Krepšinio arenos fasadas iš aliuminio kompozicinių
plokščių. Prie arenos – lauko krepšinio aikštelė, žiemos metu bus užlieta čiuožykla. Stačiakampio formos, 800 kv.
m ploto čiuožyklai galimybę čiuožinėti bet kokiu oru užtikrins šaldymo įranga.

MARIJAMPOLE BASKETBALL ARENA
Designed basketball arena in Marijampolė. The area is flat, without gradients. The northern side borders
with Vokiečių gatvė. Other parts of the plot are not built. In the west, Stūrškių street is newly designed to reach
the city center. The project consists of active and passive recreation areas and a park. Basketball arena facade
made of aluminum composite panels. On the ground floor there are seven exits from the arena, four entrances to
the main hall, dressing room for visitors to the arena, wc, athletic dressing rooms and auxiliary rooms. The Arena
is universal, suitable for many sports. The main hall can host international basketball, handball and volleyball
competitions, which can be monitored by 2,600 spectators. The hall meets the requirements of the NKL. Cultural
events can accommodate up to 3770 spectators. There is a field basketball court near the arena, during which
a skating rink will be covered during the winter. Rectangular shape, 800 square meters area skating rink, the air
temperature fluctuations will not be greatly affected by the possibility of ice-skating in any weather.
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AUGUTIS JOKŪBAS
1995 12 14
jokubas.augutis@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. R. Kučinskas
MULTIFUNKCINIS KOMPLEKSAS VILNIUJE
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir įstojus į Europos sąjungą, Vilniaus miesto erdvės buvo pertvarkomos,
bandant prilygti kitiems europietiškiems miestams. Tęsiant Nasvyčių idėją Vilniaus centrą perkelti į šiaurinį Neries krantą, į istorinį Šnipiškių priemiestį, dangoraižių šešėlyje atsidūrė XIX a. pabaigje – XX a. pradžioje statytų
medinių namų kvartalas. Vilniaus kontekste Šnipiškės tapo prestižiniu rajonu, kuris nėra išnaudojamas, dėl to yra
ruošiami planai naujoms gatvėms, pastatams, verslo centrams. Kilo mintis įamžinti medinę rajono architektūrą
kaip rajono tapatumo ir ilgos istorijos liudininkę, programuojant saugomą Skanseno teritoriją idėjos lygmenyje.
Atsižvelgdamas į formuojamą naujojo miesto (kalvos) viziją, iškeliu ypatingai saugomus teritorijos sklypus ir gatves
į aukštį, kuriame horizontalus užstatymas tampa vertikaliu. Sąryšiu su pagrindu tampa šviesos šuliniais virtę ūkiniai
pastatai, laiptais jungiantys apatinį ir viršutinį aukštus. Aplink juos formuojama žemutinių aukštų funkcija.

MULTIFUNCIONAL COMPLEX IN VILNIUS
After Lithuania regained its independence and joined the European Union, Vilnius was restructured to equate
to other global European cities. The intention of Nasvyčiai to move the centre of Vilnius to the northern bank of
Neris, to the historical neighbourhood of Šnipiškės, was settled and the quarter of wooden houses, built at the
turn of 19th - 20th centuries, was overshadowed by the skyscrapers. In the context of Vilnius city, Šnipiškės has
become a prestigious but not exploited district. Therefore, there are plans for new streets, buildings and business
centres. My intention was to immortalise the wooden architecture of the district, as a witness to the identity and
long history of the region, by manipulating the protected area of Skansenas at the level of the idea. Taking into
account the emerging vision of a new city (hill) I put out particularly protected areas and streets to the height, at
which the horizontal architecture becomes vertical. The connection between the lower and upper floors is the
outbuildings turned into light corridors with stairs. The ground floor forms around them.

10

11

BAUKUTĖ NERINGA
1990 04 19
neringabau@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. S. Sparnaitis
KALĖJIMAS KUPRIJONIŠKĖSE
Įkalinimo įstaiga projektuojama Vilniuje, Kuprijoniškių rajone. Tai laikini arba ilgalaikiai namai, bausmę už
nusikaltimus atliekantiems asmenis, todėl buvo labai svarbu suprojektuoti aplinką, kurioje įkalintieji jaustųsi patogiai, galėtų užsiimti įvairia veikla, mokytis, užsidirbti. Šiam tikslui pasiekti buvo suprojektuotas trijų režiminių
korpusų kalėjimas po šimtą šešiasdešimt vietų. Kiekviename korpuse įrengtos bendros vidaus laisvalaikio zonos,
o lauke – kiemeliai aktyviam kalinčiųjų laisvalaikiui ir sportui. Projektuojamos teritorijos kompleksą taip pat papildo kontrolės ir praleidimo punktas, ūkio korpusas, ilgalaikių pasimatymų nameliai, edukacijos ir užimtumo bei
administracinis, su sveikatos priežiūros zona, korpusai. Fasaduose dominuojantis betonas ir šaltas metalas darniai
kontrastuoja su apželdinta ir gausiai medžiais apsodinta aplinka, o vertikalus fasado skaidymas – simbolinė užuomina į komplekso paskirtį.

PRISON IN KUPRIJONISKES
Penitentiary institution is designed in Vilnius, Kurpijoniskes district. It is temporary or permanent home for
persons who are serving their punishments for crimes that is why it was very important to design environment
in which prisoners would feel comfortable, would be able to engage in various activities, make money or study.
To achieve this purpose a prison with three regime housings with hundred and sixty spots each were designed.
Each housing has its own collective inside leisure time zones and outdoors has yards which are adapted for active
free time of the prisoners and sports. The design of this territory complex also includes inspection and check-in
point, farm housing, long-term visits cottages, educational and administrational with health care zone housing.
Concrete will be dominating in facades and cold metal coherently contrasting with planted and three-lined environment and vertical fracture of the facade is a symbolic hint to the purpose of the complex.

12

13

BIRETA GIEDRIUS
1977 01 13
giedriausb@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. A. Siaurusaitytė Nekrošienė
VIEŠBUČIO IR GYVENAMŲJŲ NAMŲ KOMPLEKSAS UŽUPYJE
Projektuojamas viešbučio ir gyvenamųjų namų kompleksas Vilniuje. Planuojamai teritorijai, esančiai Užupyje
– Vilniaus senamiestyje, stengtasi išlaikyti būdingą užstatymo morfotipą, gretimybių pastatų tūrį ir intensyvumą.
Siūloma teritoriją suskaidyti kompaktiškomis pastatų grupėmis, tarpusavyje atskirtomis riboto transporto eismo gatvėmis. Projektu detalizuojama teritorijos vakarinė dalis. Pastatai projektuojami trijų aukštų su mansarda.
Viešbutis projektuojamas perimetrinio užstatymo tipo. Pastate be svečių kambarių, numatoma konferencijų salė,
restoranas, kavinė-baras. Gyvenamasis daugiabutis pastatas projektuojamas dalinio perimetrinio užstatymo tipo,
savo vidiniu kiemu atsiveriantis į šiaurės vakarinėje pusėje tekančią Vilnios upę. Pastate suplanuoti 1-4 kambarių
butai. Daugiabučio vidiniame kieme planuojama erdvė gyventojų poilsiui, vaikų žaidimo aikštelė. Po pastatų kompleksu numatoma požeminė automobilių saugojimo aikštelė, bei viešbučio aptarnavimo patalpos.

HOTEL AND RESIDENTIAL COMPLEX IN UZUPIS
Designed hotel and residential complex in Vilnius. For planned territory, located in Užupis – in the Old Town
of Vilnius, tried to maintain the surrounding characteristic morphotype and it‘s volume. It is proposed to split
the territory into compact groups of buildings separated with limited traffic streets. This project details the
western part of the territory. Buildings are designed 3 floors with attic. The hotel is planned for perimeter type.
Besides guest rooms, there is a conference room, restaurant, cafe-bar in the building. The residential dwelling
building is a partial perimeter type, with its inner courtyard opens to the river Vilnia on the northwest side. Designed 1-4 room apartments in the building. In the inner courtyard of the apartment there is planned space for
recreation of the inhabitants, playground for children. The underground parking lot, as well as hotel servicing
facilities, are planned under projected hotel and residential complex.
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BUSILAITĖ KRISTINA
1991 05 13
kristinapasaka@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. S. Sparnaitis
SPA IR SVEIKATINGUMO CENTRAS VILNIUJE
XXI amžiuje gyvenimo būdas pasižymi sparčiu tempu ir laiko stoka poilsiui. Projektuojamas SPA bus, tarsi,
atostogų oazė mieste. Žirmūnuose norima sukurti patrauklią aplinką, galinčią tapti nauju traukos centru. Siekiama suprojektuoti kompleksą, įsiliejantį į daugiabučių namų rajoną bei Neries krantinės kraštovaizdį, atspindėti vietovės charakterį. Pastato formas diktuoja sklypas ir aplinkinių daugiabučių forma bei išdėstymas. Siekiant palikti
kuo daugiau žaliųjų plotų, pastatas projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje, šalia Žirmūnų gatvės. Sklypo urbanistinei erdvei pabrėžti projektuojamos terasos. Fasadų apdaila derinama prie supančios aplinkos, naudojamos
artimos gamtai medžiagos – betono ir medžio imitacijos apdaila. Atsižvelgiant į paskirtį, pastate projektuojamos
baseinų ir pirčių zonos, gydomųjų bei atpalaiduojančių procedūrų kabinetai, įvairios sporto salės, konferencijų
salė, terasos, bei restoranai ir kavinės.

SPA AND WELLNESS RESORT IN VILNIUS
21st Century life is all about rushing and being at many places at the same time. This kind of living makes us
all stressed out and even on our free time we don’t know how to actually relax. To change that, I have created a
SPA building that could become a peaceful oasis in a middle of the city centre. I wanted to create a welcoming
environment to everyone who wants to forget their worries and to escape from the city, without actually leaving
it. My aim was to project a building that merges well with all the other buildings in Žirmūnai area as well as beautiful landscapes around it. The shape of the SPA building is being determined by the lot it is on and also characteristics of the other buildings next to it. It is being designed on the north side of the lot in order to preserve as
many green areas as possible. Facades of the building have been designed to match the surroundings so mostly
concrete and wood were used as a reference to the nature.
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BRUŽAS VILIUS
1992 10 18
viliusbr@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. S. Sparnaitis
KOPGALIO TERITORIJOS REGENERACIJA
Kopgalis – šiauriausia Kuršių nerijos dalis ir “jauniausia” pusiasalio vietovė. Teritorija geologiškai nuolat kito
vėjo, audrų, srovių, potvynių, pustomo smėlio poveikyje. Iki Antrojo pasaulinio karo Kopgalyje susidarė trys savarankiški urbanistiniai kompleksai – žvejų gyvenvietė, fortas ir karantino stotis. Kopgalio teritorijos regeneracijos
projekte kompleksiškai sprendžiama Kuršių nerijos šiaurinės dalies teritorija. Projektas susideda iš trijų dalių:
A - Interaktyvaus muziejaus su dirbtuvių erdvėmis ir biblioteka; B - Apartamentų nuomos; C - Kuršių Nerijos
pažinimo centro su apžvalgos bokštu. Pastatų kompleksas yra projektuojamas atsižvelgiant į gamtinį karkasą,
istorinį užstatymą bei urbanistinę dominantę – Kopgalio fortą. Projekte sukuriama nauja savarankiška teritorijos
infrastruktūra, subtiliai prisiderinant prie esančios gamtinės aplinkos, išsaugoma natūralaus parko idėja, išlaikoma moderni, tačiau Kuršių nerijai būdinga architektūrinė estetika.
Projektas parengtas komandoje su Viktoru Čeika.

REGENERATION OF KOPGALIS AREA
Kopgalis - the most northern part of Curonian Spit and the “youngest” place of the peninsula, which has
been rendered by storms, streams and floos for many years. Before the Second Wolrd War, Kopgalis had consisted of the independent urbanistic complexes - fishing village, fort and quarantine station. The “Regeneration
of Kopgalis area” project takes the northern territory of Curonian Spit into consideration. The project consists of
three main parts. a) Interactive museum with workshop places and a library. b) Apartments for rent. c) Tourism
center with a watch-tower overseeing Curonian Spit. Urbanistic complex is projected in accordance with natural
surroundings, historical buildings and most importantly - the fort. The project conceives unique and independent
“green park” infrastructure that is adapted to the natural context of the area. Last but not least - new modern
architecture blends with native counterpart of Curonian Spit.
The project was prepared in a team with Viktoras Ceika.
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ČEIKA VIKTORAS
1993 10 21
vikceika@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. A. Syrusas
KOPGALIO TERITORIJOS REGENERACIJA
Kopgalis – šiauriausia Kuršių nerijos dalis ir “jauniausia” pusiasalio vietovė. Teritorija geologiškai nuolat kito
vėjo, audrų, srovių, potvynių, pustomo smėlio poveikyje. Iki Antrojo pasaulinio karo Kopgalyje susidarė trys savarankiški urbanistiniai kompleksai – žvejų gyvenvietė, fortas ir karantino stotis. Kopgalio teritorijos regeneracijos
projekte kompleksiškai sprendžiama Kuršių nerijos šiaurinės dalies teritorija. Projektas susideda iš trijų dalių:
A - Interaktyvaus muziejaus su dirbtuvių erdvėmis ir biblioteka; B - Apartamentų nuomos; C - Kuršių Nerijos
pažinimo centro su apžvalgos bokštu. Pastatų kompleksas yra projektuojamas atsižvelgiant į gamtinį karkasą,
istorinį užstatymą bei urbanistinę dominantę – Kopgalio fortą. Projekte sukuriama nauja savarankiška teritorijos
infrastruktūra, subtiliai prisiderinant prie esančios gamtinės aplinkos, išsaugoma natūralaus parko idėja, išlaikoma moderni, tačiau Kuršių nerijai būdinga architektūrinė estetika.
Projektas parengtas komandoje su Vilium Bružu.

REGENERATION OF KOPGALIS AREA
Kopgalis - the most northern part of Curonian Spit and the “youngest” place of the peninsula, which has
been rendered by storms, streams and floos for many years. Before the Second Wolrd War, Kopgalis had consisted of the independent urbanistic complexes - fishing village, fort and quarantine station. The “Regeneration
of Kopgalis area” project takes the northern territory of Curonian Spit into consideration. The project consists of
three main parts. a) Interactive museum with workshop places and a library. b) Apartments for rent. c) Tourism
center with a watch-tower overseeing Curonian Spit. Urbanistic complex is projected in accordance with natural
surroundings, historical buildings and most importantly - the fort. The project conceives unique and independent
“green park” infrastructure that is adapted to the natural context of the area. Last but not least - new modern
architecture blends with native counterpart of Curonian Spit.
The project was prepared in a team with Vilius Bruzas.
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ČESNULEVIČIŪTĖ VAIDOTA
1991 03 16
vaidota.cesnuleviciute@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. S. Sparnaitis
INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VILNIUJE
Inovacijų ir technologijų parkas projektuojamas Vilniuje, Vilkpėdės rajone. Vienas iš pagrindinių tikslų – suprojektuoti pastatą, kuris kurtų naują rajono įvaizdį ir esama teritorija taptų patraukli. Kuriamas parkas susideda iš dviejų pastatų, turinčių bendrą vidinę erdvę, kuri yra apsaugota nuo intensyvių Tūkstantmečio ir Gerosios
Vilties gatvių eismo. Pastate, esančiame prie Tūkstantmečio gatvės, projektuojamos konferencijų salės, atviros
darbo vietos, biurai, poilsio zonos, galerija, biblioteka, kavinė. Kitame pastate kuriasi mažosios ir didžiosios laboratorijos, restoranas, poilsio zona. Inovacijų ir technologijų parkas – tai erdvė, vieta ir bendruomenė. Erdvė
kūrybiškiems ir veržliems žmonėms, kur beprotiškiausios idėjos virsta įgyvendintais projektais. Vieta būti ir kurti,
kur studentai, verslininkai, inžinieriai, kūrybininkai burtųsi išskirtiniams projektams. Bendruomenė, kuri skirta ne
tik visiems miestelėnams, bet ir svečiams iš svetur.

INNOVATION AND TECHNOLOGY PARK IN VILNIUS
The Innovation and Technology Park is planned in Vilnius, Vilkpėdė district. One of the main goals is to design a building that will create a new image of the district and makes the existing territory attractive. The created
park consists of two buildings, which have a common interior space, which is protected from the intense traffic
of the Tūkstantmečio and Gerosios Vilties streets. The building, located on Tūkstantmečio street, is designed by
conference halls, open workshops, offices, recreation areas, gallery, library, cafe. In the next building there are a
small and large laboratories, a restaurant, a lounge area. The Innovation and Technology Park is an area, a place
and a community. The space for creative and hardcore people, where the most crazy ideas turn into implemented projects. The place to be and create where students, business people, engineers, and creative people are
dedicated to exceptional projects. The community, which is aimed not only at all townspeople but also for guests
from abroad.
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DELTUVA ARNAS
1995 08 18
arnas.deltuva@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. V. Gerliakas
KINO CENTRAS-STUDIJA VILNIUJE
Atsižvelgdamas į tai, jog Lietuvoje atgimsta lietuviško kino kūryba, projektuoju komercinį visuomeninį kompleksą Vilniuje, Oslo gatvės ir vakarinio Neries upės kranto sankirtoje. Jį sudaro šeši kompoziciniai tūriai – kino
paviljonas; įstiklintas holas, kuris yra kaip visų funkcijų jungtis; didžioji ir mažoji kino salės; muziejus/kino biblioteka; didžiausias tūris, kuriame įsikūrusi kino centro administracija, dvi kino studijos bei bendros erdvės švietimui,
suprojektuotos siekiant žmones supažindinti su tuo, kas jau sukurta ir kas šiuo metu kuriama. Keturi paskutiniai
minėti tūriai sukurti lyg “juodos dėžės”, į kuriuos per fasadus nepatenka šviesa. Muziejaus fasadui papildomai
naudojamas surūdijęs metalas, pabrėžiantis visuomeninę pastato paskirtį. Kuriamos filmavimo zonos lauke, atgaivintas automobilių kinas, šalia komplekso sukurtas parkas, kuris yra lyg jungtis su planuojamu pėsčiųjų taku
per Nerį ir šalia esančiais Lazdynų ir Vilkpėdės mikrorajonais.

CINEMA CENTER-FILM STUDIO IN VILNIUS
Referring to the fact that cinematic creation has been re-emerging, I am designing a commercial public complex in Vilnius, at the intersection of Oslas street and the western bank of the river Neris. Architectural composition consist of space of 6 volumes – movies pavilion; glazed hall, which is considered to be a connection of all the
functions; big and small cinema halls; museum/cinema library; administration of the cinema centre; two cinema
studios and common spaces for education, designed to introduce people to what has already been created and
what is being created. The four mentioned volumes are designed like „black boxes“, where the light doesn‘t get
inside through the facade. In addition, rusted metal is used for the facade of the museum, what emphasizes the
purpose of the building. Besides, filming zones are also being designed outside, car cinema has been revived and
a park has been designed next to the complex, which should connect the planned pedestrian lane over the river
Neris and Lazdynai, Vilkpede residential areas, which are situated in the neighbourhood.
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GAUDUTYTĖ LAURA
1995 09 05
lgaudutyte@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. A. Siaurusaitytė Nekrošienė
REKREACINIS KOMPLEKSAS KUČKURIŠKĖSE
Kompleksas projektuotas Kučkuriškėse, Vilnios upės vingyje. Teritorija apsupta kraštovaizdžio draustiniais ir
saugomais istoriniais objektais. Išraiškingas teritorijos gamtinis karkasas ir patogus susisiekimas su miesto centru
įkvėpė sukurti nestandartinės funkcijos rekreacinį kompleksą. Šis pastatų ansamblis veikia kaip laisvalaikio dienos
centras, skirtas išsekusiems nuo greito gyvenimo tempo ir miesto triukšmo žmonėms. Komplekso pirmas aukštas
projektuotas kaip viešas, aiškios struktūros ir atviras. Jis susideda iš restorano, konferencijų salės, galerijų, universalių dirbtuvių ir psichologo kabinetų. Tuo tarpu cokolinis aukštas kur kas intymesnis – jo sudėtinga planinė
struktūra kuria paslaptingas erdves, skirtas iššaukti slopinamoms emocijoms. Tai filosofinių pasivaikščiojimų ir
meditacijų erdvės, kurių pabaigoje žmogus nukreipiamas į pietuose esantį parką. Komplekso funkcijos projektuotos taip, kad viena kitą papildytų ir sukurtų architektūriškai įkvepiančias erdves.

RECREATIONAL COMPLEX IN KUCKURISKES
Recreational complex is designed in Kučkuriškės, in the loop of Vinia river. This teritory is surrounded
by landscape reserves and protected historical areas. Spectacular landscape and convenient transportation
with Vilnius center influenced to create a bit unusual recreational complex. The whole building is designed
as a leisure hub for people tired of fast pace of life and city’s noise. The first floor has been designed as
very open and clear, whitch consists of restaurant, conference hall, galleries, workshops and psychologist’s
offices. The floor below is way more intimate, it’s complex plan structure create extraordinary spaces, designed to provoke various hidden emotions. It includes meditation rooms and philosophical walks, as well
as spaces, that in the end lead to an open park in the south. All the functions in the buildings are designed
to complement each other in order to create architecturally inspirational environment.
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GOLCAS HUBERTAS
1993 07 02
hubertas.golcas@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. E. Lozūraitis
PRADINĖ MOKYKLA PAŠILAIČIUOSE
Pašilaičių mikrorajonas – gana kalvota vietovė, namai pastatyti netankiai, daug žalumos, todėl projektuojant
mokyklą, buvo siekiama sukurti ryšį su aplinka, išnaudoti reljefo aukštingumą, sukurti įvairiapusiškas ir žaismingas erdves. Pagrindinis tikslas – vaikų gerovė, draugiška, ergonomiška aplinka vaikams. Projektuojama pradinė
mokykla yra dviejų aukštų, dalinai įkasta į žemę su terasomis virš pirmo aukšto. Klasių korpusas formuojamas
pietinėje pastato pusėje, pirmame bei antrame aukštuose, šalia pagrindinės pastato ašies – laiptų. Šie laiptai –
tarsi mažas amfiteatras mokyklos viduje, kuris gali būti pritaikomas įvairioms mokyklos veikloms. Tokiu būdu atveriama mokyklos bendroji erdvė, stengiamasi sumažinti tamsiųjų erdvių skaičių. Siekiant kuo daugiau natūralios
šviesos ten, kur jos trūksta, naudojami stoglangiai. Mokyklos terasos, į kurias galima patekti iš mokyklos bei lauko
pusės, kuria darnios aplinkos ir patogumo jausmą, atveria aplinkinę erdvę.

PRIMARY SCHOOL IN PASILAICIAI
Pasilaiciu district is a rather hilly area. The housesare built in low density with lots of greenery. When designing school, the aim was to create a connection with the environment, to utilize terrain elevation and to
create versatile and playful spaces. The primary goal is a friendly, ergonomic environment for children and their
well-being. The designed elementary school has two floors, terraces above the ground floor and is partially
grounded. The classroom area is formed on the south side of the building on the first and second floors next to
the main staircase. These stairs are like a small amphitheater inside the school, which can be applied to multiple
school activities. This way, the school’s common space remains open, and the number of dark spaces is reduced.
Sunroofs are used to maximize the amount of natural light where it is lacking. The school’s terraces, which can
be accessed from the school and outside area, create a harmonious environment, sense of comfort and opens
up the surrounding area.
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GRABLIAUSKAS LINAS
1991 10 21
linas.grabliauskas@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. S. Sparnaitis
TURISTINIS KOMPLEKSAS KUČKURIŠKĖSE
Projektuojamas turistinis kompleksas Kučkuriškėse, Vilnios upės vingyje. Teritorija yra apsupta saugomais
istoriniais ir gamtiniais objektais. Kompleksas susideda iš rekreacijos centro, kempingo, aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonų bei parko. Rekreacijos centras projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje prie A. Kojelavičiaus gatvės. Jį
sudaro holas su vidiniu sodu, relaksacijos zona su baseinu, pirtimis, sporto sale, masažų ir žaidimų kambariais,
taip pat, konferencijų salė bei restoranas. Turistai apgyvendinami atskiruose, puslankiu išdėstytuose nameliuose
pietinėje komplekso dalyje. Atskiri nameliai suteikia privatumo ir pagal šlaito reljefą integruojasi gamtiniame
audinyje. Kempingą sudaro aptarnavimo statiniai, autoturistams su kemperiais ir palapinėmis bei atskiri individualūs nameliai medžiuose. Aukščiausioje sklypo vietoje numatyta apžvalgos aikštelė. Sklype taip pat numatyta
prieplauka prie Vilnios vandens turistams su baidarėmis bei valtimis.

TOURIST COMPLEX IN KUCKURISKES
Tourist complex is being designed in Kučkuriškės, near river Vilnia. Area is surrounded by historical buildings and nature objects. Complex consist of recreation center, campsite, active and passive zones and public
park. Recreation center is being designed in northern part of the area, near A. Kojelavičiaus street. It consists of
a lounge with an indoor garden, a relaxation area with a swimming pool, saunas, a gym, massages and game
rooms, as well as a conference room and a restaurant. Tourists are accommodated in separate semi-detached
cottages in the southern part of the building. Individual lounges provide privacy and while repeating the slope,
integrates into the natures fabric. The campsite consists of service buildings, car tourists with campers and tents,
and separate treehouses. An observation deck takes place at the area’s highest point. The plan also includes a
marina near river Vilnia for tourists with canoes and boats.
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GUDMONAS JONAS
1973 12 09
dsmax@bk.ru

Vadovas / Tutor / doc. E. Lozuraitis
SPORTO IR LAISVALAIKIO CENTRAS PRIE GELŪŽĖS EŽERO
Sporto ir laisvalaikio centras projektuojamas viename sparčiausiai augančių Vilniaus miesto rajonų – Pilaitėje, prie Gelūžės ežero. Ežero pakrantė, šalia įtekantis upelis, esami ir naujai projektuojami dviračių ir pėsčiųjų
takai – buvo esminiai kriterijai sklypo teritorijoje sukurti erdves, kur žmogus galėtų gamtos apsuptyje užsiimti
savo mėgstamu sportu ar laisvalaikiu. Pats pastatų kompleksas pagal savo paskirtį ir funkcijas sudarytas iš
dviejų atskirų dviaukščių plastiškų tūrių. Viename – įvairaus profilio sporto ar laisvalaikio užsiėmimo salės, baseinų-pirčių zona, apžvalgos aikštelė, kavinė. Kitame – administracinės patalpos, vaikų žaidimų zona, konferencijų
salės, kavinė-restoranas, biblioteka-skaitykla. Sklypo teritorijoje taip pat numatytos įvairios laisvalaikio leidimo
zonos atskirai vaikams, paaugliams, šeimoms, senjorams. Projektuojant, maksimaliai siekta, kad kompleksas būtų
universalus tiek vasarą, tiek žiemą ir skirtas ne tik Pilaitės rajono, bet ir Vilniaus miesto gyventojams.

LEASURE AND SPORT COMPLEX NEAR LAKE GELUZE
Sport and leisure center near the Geluze lake is being designed in one of the fastest growing districts of
Vilnius in Pilaitė area. The lake shore, the adjacent stream, the existing and newly designed bicycle and hiking
tracks - were the main criterias for creating this center in the territory of the plot, where people could engage
in their favorite sport or leisure activity surrounded by the nature. The building complex itself, according to its
purpose and functions, consists of two separate two-floor plastic volumes. In one there are a variety of sports
or leisure halls, swimming pool and sauna area, a viewing point and a cafe. In the other one - administrative
rooms, children’s playing area, conference rooms, cafe-restaurant, and a library-reading room. This center also
provides separate leisure areas designed specifically for children, teenagers, families and seniors. While designing maximal effort was put to make this complex universal all year long not only for the residents of the district
of Pilaite, but also for Vilnius city habitants.
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JONAITYTĖ RUGILĖ
1995 10 03
rugesx@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. A. Siaurusaitytė Nekrošienė
ŠIAURĖS PAŠVAISČIŲ STEBĖJIMO BAZĖ ISLANDIJOJE
Šiaurės pašvaistės – viena iš priežasčių aplankyti laukine gamta pasižyminčią Islandiją. Norint išvysti dangaus
reiškinius, tenka ilgai ir kantriai laukti. Projekto tikslas – užtikrinti šiltą laukimą ir komfortišką stebėjimą bei sukurti
išskirtiniu dizainu pasižyminčius pastatus. Projekto vieta – šiaurės rytų Islandijoje, vietoje, kuri geriausiai tinkama paukščių stebėjimui. Sklypo lokacija padiktavo apartamentų formą tai – paukščio lizdą primenantis rėmas,
apgaubtas stiklu, kuris, šviečiant saulei, keičia spalvas ir primena šiaurės pašvaistes. Be gyvenamųjų tūrių, sklype
suprojektuotas į šlaitą įkastas pastatas, kuriame telpa bendrosios poilsio erdvės su restoranu, SPA bei šeimininkų
privati erdvė. Šiam pastatui naudojami vietinei architektūrai būdingi velėnomis dengti stogai. Sklypo plane esantis trijų apskritimų piešinys padiktuotas islandiško mitologinio ženklo „Ginfaxi”. Numatytos vietos dengtai terasai
ir islandiškiems arkliams skirtai arklidei.

ICELAND NORTHERN LIGHTS ROOMS
Northern Lights is one of the reasons which attracts travellers to come to Iceland, which is worldwide
known for it’s incredible natural views. The goal of the project is to ensure warm time while waiting and comfortable time while watching. Moreover, it’s neccesary to create spaces which would be exclusive and would
invite guests to feel proximity to wildlife. The chosen location sits adjacent to the Mývatn lake which is popular
nesting ground for waterbirds. The location of the site dictated the image of the apartments that was inspired
by the form of bird nest. The architecture of the main building was inspired by local turf houses and has green
roofs which blend to the slope. In order to focus on “Nest” apartments the design of the building was kept
simple and minimalistic. The composition of three circles on the site was inspired by Icelandic mythology and
means victory. There is also the terrace and the barn for up to 10 Icelandic horses.
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KARALKEVIČIŪTĖ AGNĖ
1988 07 28
agne.karalkeviciute@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. A. Syrusas
SENELIŲ NAMAI ADUTIŠKYJE
Projektuojami senelių namai tampa mažo Adutiškio miestelio centru. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti
vietą, kuri atrodo ne kaip įstaiga, o vietovė. Į namus panaši atmosfera gali būti sukurta leidžiant gyventojams atlikti įprastus veiksmus. Projektuojama aplinka suteikia pagyvenusiems žmonėms galimybę “eiti į miestą” vykdyti
įprastas, kasdienes veiklas, ir toliau pilnavertiškai gyventi. Slaugos namų kompleksą sudaro penki pastatai, iš kurių
keturi skirti gyvenimui, jie sujungti cokoliniu aukštu skirtu bendravimui, įvairioms veikloms ir poilsiui. Penktasis,
visuomeninis pastatas turi viešąsias funkcijas, tokias kaip parduotuvė, kirpykla ir medicinos paslaugų kabinetai.
Senelių namų kompleksas apsuptas gamtos. Nuo terasų atsiveria vaizdas į miestelio panoramą, upės vingius ir
šlaitus. Šalia kuriamas sodas ir parkas su pasivaikščiojimo takais, poilsio zonomis, lauko treniruokliais, žaidimo
aikštelėmis. Tai sukuria patrauklią aplinką ir slaugos namų gyventojams, ir miestelio bendruomenei.

RETIREMENT HOME IN ADUTISKIS
Designed retirement home become as the center of the small town of Adutiškis. The project’s major focus is
to create a place that does not seem like an institution, but rather a home. The home-like atmosphere can be created by maintaining elements of the everyday routines that residents are accustomed to in their lives. Designed
environment gives the elderly the opportunity to “go to town” to run their daily errands, just as they have done
all their lives. The nursing home centre comprises five buildings, of which four include homes for the elderly,
communication, activities and recreational areas. The fifth building, the Social, has public functions such as a
shop, hairdressing saloon and medical services. Also, the complex of retirement home is surrounded by nature.
The terraces overlooks the city’s panoramic views, the mouths of the river and the slopes. Here are garden and
park with walkways, recreation areas, outdoor gymnastics, playgrounds. This creates an attractive setting for the
nursing home residents, as well as for the local community.
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KARENĖ GIEDRĖ
1981 10 09
giedre.karene@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. A. Burba
ORANŽERIJA KAUNE
Projektuojama oranžerija istorinėje Kauno Žaliakalnio teritorijoje, Ąžuolyno parke. Kauno Ąžuolynas
yra didžiausias miesto teritorijoje esantis ąžuolų želdynas visoje Europoje, jame yra mėgiama miestiečių
rekreacinė ir sportinė zona. Šioje teritorijoje pereito amžiaus ketvirtame dešimtmetyje buvo oranžerija.
Projekte atgaivinama istorinė sklypo funkcija, oranžerijos pastatas papildytas moksline, kultūrine, viešo maitinimo paskirtimi. Projektuojamo pastato formą ir tūrį nulėmė išsamios paveldosauginės ir urbanistinės
analizės, uždara Gėlių rato kompozicija. Pastatui suteikta moderni, plastiška architektūra, atitinkanti funkciją
ir išlaikanti ryšį su aplinka. Projektuojant oranžeriją remtasi architektūrinės bionikos principais: konstrukcijos atitinka augalo lapo sandarą, pastatas energetiškai efektyvus: naudojama saulės ir žemės energija.
Sklype atkurti ryšiai pėstiesiems, dviratininkams, sukurtos papildomos rekreacinės zonos, papildytos mažąja
architektūra ir fontanais.

ORANGERY IN KAUNAS
An orangery is designed in the Kaunas historical area of Žaliakalnis, at the Ažuolynas park. The oak wood is
the largest oak forest in the city, all over Europe, and it is popular recreational and sports area. The historical
function of the plot is revived, there was built orangery in this territory at the 4th decade of XX century. The
shape and volume of the projected building was determined by comprehensive heritage and urban analysis,the
circle of Gelių composition was closed. The orangery building is complemented by scientific, cultural, nutritional
purpose. The building has a modern, plastic, modern architecture that maintains a connection with the environment and a corresponding function. Architectural bionics are used for designing an orangery: the designs correspond to the structure of the plant leaf, the building is energetically efficient: solar and earth energy are used.
The plot recreates connections for pedestrians, cyclists, created additional recreational areas with fountains,
small architecture.
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KAVALIAUSKAS TOMAS
1976 06 04
tomredis@gmail.com

Vadovas / Tutor / prof. J. Balkevičius
PRADINĖ MOKYKLA PAŠILAIČIUOSE
Sklypas yra pietinėje Žemynos gatvės žiedo viešosios erdvės tąsoje. Charakteringas jo bruožas – gana ryškus
aukščių skirtumas (9 metrai) tarp jo rytinės ir vakarinės dalies. Projektuojamas dviejų tūrių pastatas komponuojamas esamame reljefe, dalį pastato slepiant sklypo šlaite, o sutapdinti stogai tampa sklypo žaliųjų erdvių dalimi,
skirta vaikų laisvalaikiui ir poilsiui. Pietvakarinėje sklypo dalyje, esamame šlaite, projektuojamas lauko amfiteatras moksleivių pasisėdėjimui ir šventinių dienų renginiams organizuoti. Mokomasis mokyklos korpusas projektuojamas žemiausioje šlaito dalyje. Pastato tūriai (mokomasis ir salių korpusai) tarpusavyje jungiami skaidria
galerija, tarp pastato korpusų projektuojamas skaidrus erdvinės konstrukcijos denginys, kuris sudaro prielaidas
plėtoti „sodybos“ su vidiniu kiemu įvaizdį : suformuojama universali prieiga prie mokyklos korpusų, saugi vieša
erdvė ir pasiekiamas tikslas – vaikai bet kokiu oru gali kuo daugiau laiko praleisti gryname ore.

PRIMARY SCHOOL IN PASILAICIAI
The plot of land is on the the Southern area of Žemyna Street Circle public space. Its characteristic feature is
a rather distinct height difference (9 meters) between its eastern and western parts. The two-volume building is
being designed in the existing relief, part of the building is hiding on the slope of the plot, and the coated roofs
become part of the green spaces of the plot for children’s leisure and recreation. In the southwest part of the
plot, on the existing slope, there is designed the outside amphitheater. Educational school building is designed
on the lower part of the slope. The building blocks are interconnected by a transparent gallery. Between the volumes of the primary school connected with the transparent glass gallery, a transparent dome of spatial design is
designed which creates the image of the “country house”: universal access to the school housings is formed, safe
public space and the goal is that children can spend as much time as possible in fresh air.
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KEIZIKAS ANDRIUS
1983 03 20
a.keizikas@gmail.com

Vadovas / Tutor / prof. dr. T. Grunskis
MUZIKOS MOKYKLA IR MUZIEJUS GARGŽDUOSE
Gargžduose, miesto parko prieigose, projektuojamas muzikos mokyklos ir muziejaus pastato kompleksas. Atsižvelgiant į sklypo situaciją, gamtinę aplinką, greta vyraujantį užstatymo morfotipą, srautus, projektavimo užduotį
ir reglamentų bei reikalavimų visumą, suformuotas horizontaliuoju funkcijų sudalinimo principu grįstas kompleksas. Apatiniame komplekso lygyje numatytas vientisas, šiuolaikiško muziejaus koncepciją atitinkantis tūris su ekspoziciniams, edukaciniams bei kitiems polifunkciniams poreikiams pritaikomomis patalpomis, kavine bei į parką
atviru kiemu. Viršutiniame lygyje sukomponuoti penki muzikos mokyklos komplekso tūriai, reaguojantys į gretimą
sodybinį užstatymą bei suformuojantys pereinamą mokyklos kiemą. Panaudoti tūriniai-planiniai, funkcijų sudalinimo ir darnos sprendimai leido integruoti stambų tūrį į sąlyginai mažą teritoriją bei jautrią aplinką. Tuo pačiu miesto
parkui suteiktos naujos viešosios erdvės – traukos centrai su edukacinėmis, meno, laisvalaikio bei įvairiems kitiems
renginiams pritaikomomis zonomis.

MUSIC SCHOOL AND MUSEUM IN GARGZDAI
A complex of music school and museum is being designed in Gargždai, at the very neighborhood to the city
park. The design is based on the principle of horizontal separation of functions in relation to the environmental
conditions: urban morphotype, natural environment, transportation, adjacent objects, the set of regulations and
functional requirements. At the lower level of the complex the concept of a modern museum was materialized by
applying expositional, educational and other poly-functional spaces. It also includes cafe with yard facing the city
park. At the upper level, five volumes of music school were designed based on the strong relation to the scale of
adjacent buildings and a possibility to create a transitional school yard. The applied volumetric and planar solutions led to the integrity of huge complex into a relatively small area and sensitive environment. It also provides
new public spaces to adjacent park area with artistic, educational, leisure and various other activities.
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LINARTAITĖ VAIDA
1994 05 12
v.linartaite@gmail.com

Vadovas / Tutor / prof. dr. T. Grunskis
VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTO SUTRIKIMĄ,
REABILITACIJOS CENTRAS
Klaipėdoje siūloma suprojektuoti pirmąjį Lietuvoje vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, centrą. Jis lokalizuojamas netoli Klaipėdos ligonės komplekso esančioje vienuolyno teritorijoje. Taip pat šioje teritorijoje yra
projektuojamas paslaugų klasteris „Vilties slėnis“. Pagrindinis dėmesys skiriamas asmenims – vaikams, besigydantiems centre. Projektuojamos humaniškos, ergonomiškos, sensorinės erdvės, atsižvelgiant į labai jautrios ir
Lietuvoje dar neturinčios daug teisių, socialinės žmonių grupės – autistų vaikų poreikius. Architektūriniais sprendimais bandau suprasti bei perteikti įdomumą, slypintį šiuose vaikuose. Renkuosi konceptualius sprendimus – intravertišką pastato išorę, tuo tarpu, viduje sklidiną šviesos. Projektuodama labai specifinę funkciją turintį pastatą,
buvau priversta suprasti, kad autistai vaikai visuomet unikalūs, be galo įdomūs, kartais – truputėlį paslaptingi.

CENTRE FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Architectural proposal is located in Klaipėda region, nearby Klaipėda Hospital Campus, inside the territory of a convent, where is ongoing winning design project – “Vilties Slėnis” building up. When creating
the building, great attention was paid to a specific social group - kids with autism spectrum syndrome.
Having in mind their specific needs, the goal is to create humanistic, calm, tactile spaces, which would
join all the senses, connecting the eye, hand, and mind in a way, that create peaceful environment. By
architectural means I’m gazing into these children world, which is very interesting for me. Architectural
concept is chosen – introvert external line, which makes you amazed by the amount of light when you
are actually inside. My principle is – autism is –
A LWAYS U NIQUE T OTALLY I NTERESTING S OMETIMES M YSTERIOUS.
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LUKAS MARTYNAS
1992 08 14
martyno.luko@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. A. Burba
TURGUS GARGŽDUOSE
Projektas vystomas Gargždų miestelio centre esančio dabartinio turgaus teritorijoje. Dabartinį turgų sudaro
laikinos palapinės, kilnojami namukai ir angaras. Neišspręstas automobilių parkavimas. Projekte išgryninamos
pagrindinės esamo turgaus teikiamos paslaugos. Turgų sudaro 3 tūriai – turgaus pastatas, prekybinis pastatas ir
daugiaaukštė parkavimo aikštelė. A - turgaus pastatas – vieno aukšto su švieslangiais, atkartojančiais šalia esančius gyvenamuosius pastatus. B - prekybinis pastatas – dviejų aukštų su atriumu. Antrame aukšte trikampių langų
motyvas pereina į turgaus pastato trikampius švieslangius. C - daugiaaukštė parkavimo aikštelė – pirmame aukšte
iš vidinio turgaus kiemo suprojektuotos komercinės patalpos. Taip pat numatyta nauja gatvė, kurios paskirtis
– komplekso aptarnavimas. Turgų nuo greta esančios parduotuvės automobilių aikštelės atskiria medžių alėja.
Pastatų apdailai yra panaudotas gargždo motyvas, kuris susijęs su miestelio pavadinimo kilme.

MARKET IN GARGZDAI
The project is being developed in the city of Gargzdai, in the current market area. The current market consists
of temporary tents, mobile homes, hangars. There are car parking problems wich are still unsolved. In this project
are highlighted the main services of the current market. The market is made up of 3 volumes-market building, a
commercial building and multi-storey car park. A- the market is one storey building with skylights mirroring surrounding buildings. B-commercial building-is two storey with atrium. In the first floor of the building the motive
of triangular windows goes into the triangular of the market building skylights. C-the multi-storey car park are on
the ground floor together with commercial space designed in the inner market courtyard. Also in the plans are to
make a new street. The street purpose will be to provide service for the new complex. The tree alley are dividing
the market from shops and car park. The decorations of buildings is based on a Gargzdo stone motive, that relates
to the origin of the city’s name.
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MACIULEVIČIŪTĖ EDITA
1993 02 02
edita.maciuleviciute@gmail.com

Vadovas / Tutor / prof. M. P. Šaliamoras
VERSLO CENTRAS VILNIUJE
Projektuojamas aukštybinis pastatas – Verslo centras naujai suformuoto miesto centro viduryje, ant dešiniojo Neries upės kranto, Konstitucijos prospekte 18B, Vilniuje. Pagrindinis šio projekto tikslas – sujungti naująjį
miesto centrą su senuoju, paverčiant pastatą bei aplinką patrauklia jungtimi, pagyvinančia dešinįjį Neries upės
krantą, užpildant laisvą tarpą tarp esančių pastatų ir sukuriant naują stiprų traukos centrą. Objekto projektavimas susideda iš kelių etapų: urbanizuojama ir sutvarkoma aplinkinė teritorija, perprojektuojamas Konstitucijos
prospekto požeminės perėjos servitutas, Verslo centro pastatu užbaigiama naujojo miesto pastatų kompozicinė
„kalva“. Pasirinkta Verslo centrui architektūrinė forma yra, tarytum, žaidimas mieste – tūrių tarpusavio sankirtos,
dinamikos, gamtos formų įvedimas. Pastate formuojamos viešos - komercinės bei kultūrinės erdvės, taip pat
uždaros - ofisų patalpos, tarpusavyje susijungiančios su pagrindine jungtimi – erdvių skulptūra.

BUSINESS CENTER IN VILNIUS
The high-rise object is designed as business Center. It‘s located on the right shore of the river Neris, Konstitucijos avenue 18B, Vilnius. The main task of this project is to connect the new city center with the old one and
turn it into an attractive new city and old one connection. The design of the object consists of several stages: the
surrounding territory is being urbanized and redesigned, the easement of the underground passage of Konstitucijos Avenue is redesigned and turn into attractive switch and the main task is that building completes the composition of the new city buildings. The architectural form chosen for the Business Center it‘s seems like a game
in the city, consisting of introduction of volumes, dynamics forms and nature leading in the project. Building have
private and open spaces which are connected with architectural space sculpture. Privite spaces are offices, open
spaces are commercial and cultural premises.
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MICKEVIČIŪTĖ PAULA
1993 02 18
paula.mickeviciute93@gmail.com

Vadovas / Tutor / prof. M. P. Šaliamoras
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS NAUJŲJŲ RŪMŲ REKONSTRUKCIJA
Vilniaus dailės akademijos Naujieji rūmai, išsidėstę jaukiame kairiojo Vilnelės kranto šlaite, buvo pastatyti
1981m. Jų šiuolaikinės architektūros kompleksas ir naujai projektuojamas priestatas savo masteliu bei proporcijomis puikiai įsilieja į supančią aplinką. Gamtiniame reljefe sutvarkoma krantinė su prieplauka, nutiesiamas dviračių takas, įrengiami laiptai ir pandusai neįgaliesiems. VDA rūmų interjere įrengiami liftai, naujai projektuojamos
kūrybinių zonų patalpos, leidžiančios studentams nevaržomai įgyvendinti įvairius meninius projektus. Naujai projektuojamą kompleksą su akademijos rūmais jungia antrame aukšte įrengiama stiklinė galerija – “tunelio” jungtis.
Naujajame priestate randa vietos ir meno galerija su pastoviomis ekspozicijomis, kavinė su nuostabiu vaizdu į
Vilnelę. Viena iš pagrindinių projekto idėjų yra ta, kad dailės akademijos kompleksai jautriai reaguotų į kultūrinę
aplinką, taptų visuomenės dalimi ir tenkintų ne tik studentų, bet ir viso miesto gyventojų lūkesčius ir poreikius.

RECONSTRUCTION OF THE NEW DEPARTMENT VILNIUS ACADEMY OF ART
The New Palace of Vilnius Academy of Fine Arts located by the cozy shore of the river Vilnele was build in
1981. The complex of modern architecture and newly designed gallery building perfectly fits into the surrounding
environment with its scale and proportions. The quay with a pier is being construct on a natural relief, a bicycle
trail is being built, stairs and ramps for disabled people are installed. Interior of the the gallery are equipped with
lifts, newly designed creative areas, enabling students to freely implement various artistic projects. The gallery
with a glass tunnel connection is installed on the second floor of the newly designed complex, tunnel links two
buildings, the old one ant the new one. The new annex has exhibits area and art gallery with permanent exposition, a cafe with a stunning view of Vilnelė. One of the main ideas of the project is that the new building of the
Academy of Fine Arts would react sensitively to the cultural environment, become part of society and satisfy the
expectations and needs of students, also of the entire city residents and visitors.
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NEVULYTĖ GERDA
1995 11 13
nevulytegerda@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. R. Kučinskas
DAUGIAFUNKCINIS PASTATAS VILNIUJE
Antano Gudaičio galerijos vizija mena senus laikus - prieš 29 metus miręs tapytojas testamentu savo kūrinius
paliko Lietuvos dailės muziejui su sąlyga, kad prie jo namų ir dirbtuvės Vilniaus Gedimino prospekte, prie Žemaitės skvero, būtų pastatyta paveikslų galerija. Galerijai parinkta vieta itin jautri ir sudėtinga. Pačiame Gedimino
prospekto centre esantis Žemaitės skveras niekuomet nebuvo užstatytas, dar prieš A. Gudaičio mirtį čia buvo
pastatytas paminklas rašytojai Žemaitei. Nors ir ribojamas ugniasienių ir tvorų, atsiradęs atsitiktinai, Žemaitės
skveras buvo suvokiamas kaip vieša erdvė. Skvero istorija lėmė A. Gudaičio galerijos urbanistinį sprendimą pastatas projektuojamas U raidės formos, laisvąja kraštine atsigręžęs į Gedimino prospektą. Pastatą sudaro trys
korpusai su skirtingomis funkcijomis - apartamentais, nuolatinių ir laikinų ekspozicijų salėmis ir administracija. A.
Gudaičio galerija tampa svarbia Gedimino prospekto dalimi taip išsaugodama viešąją erdvę ir praturtindama ją
kultūrinėmis funkcijomis.

MULTIFUNCTIONAL BUILDING IN VILNIUS
The vision of famous lithuanian painter gallery has a long history - painter Antanas Gudaitis left almoust all
his paintings for Lithuanian Art Museum only if they build a gallery to exhibit his works. The gallery should stand
behind Gediminas avenue in Žemaitės square near his former home and workshop. The place is very sensitive
and complicated. In the center of Gediminas avenue and in a middle of a quarter there has never been a building
- for a long time it was an empty space that was perceived as a public space. The complex history of the square
lead to the urban solution of the building. The gallery has a shape of U letter with an open space oriented toward
the avenue. The building becomes an important part of Gediminas avenue preserving current public square and
enriches the space with cultural functions. The structure of the building is divided into three sections each with
a different function - apartments, exhibition halls and administration. The new gallery provides sophisticated
spaces for culture, art and life.
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OGAR ANA
1995 11 08
ana.ogar@mail.ru

Vadovas / Tutor / lekt. H. Štaudė
KONCERTŲ SALĖ TAURO KALNE, VILNIUJE
Koncertų salė projektuojama ant Tauro kalno, Tautos namams numatytame sklype. Vilniaus panoramoje
dominuojančioms išraiškingoms kalvoms antrina plastiškų formų koncertų salės tūris. Banguojančių formų
pastatas su vertikaliai skaidytu fasadu vainikuoja kalvos viršūnę ir organiškai įsilieja į Vilniaus centrą supančio
kalvyno piešinį. Fasado piešinys primenantis fortepijono klaviatūrą sufleruoja žiūrovui apie pastato paskirtį,
sustiprina stogo bangos dinamiką. Pagrindinės salės erdvė, vestibiulis, bei restorano terasa atvertos į Vilniaus
panoramos pusę. Kalvos šlaitas skirtas žiūrovų pasivaikščiojimui pertraukų metu bei miestiečių poilsiui. Numatytas žiūrovų ir lankytojų ryšys su Evangelikų – Liuteronų parku.

VILNIUS TAURAS HILL CONCERT HALL
The concert hall designed on the Tauras Hill, a plot planned for the Nation’s House. In the panoramic
view of Vilnius, expressive mountains dominate the volume of the plastic forms of the concert hall. A swirling
form building with a vertically split facade crowns the hilltop and organically merges with the drawing of a
mound surrounding the center of Vilnius. The facade design of a piano keyboard reminds the viewer about
the purpose of the building, which strengthens the dynamics of the roof wave. The main hall area is open
to the panorama of Vilnius. It has a lobby and a restaurant terrace. The Hill Slope is intended for the walks
of viewers during breaks and for the rest of the townspeople.Estimated audience and visitors’ link with the
Evangelical-Lutheran Park.
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SIMANONYTĖ UGNĖ
1994 08 26
ugne.simanonyte@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. V. Gerliakas
AUTOCENTRAS VILNIUJE
Itin judrių Vilniaus miesto Ukmergės ir Geležinio vilko gatvių sankirtoje projektuojamas automobilių salonas
su visiems prieinama vieša ekspozicine sale. Pagrindinė užduotis projektuojant šį objektą – tinkamai sureaguoti
į aplinką. Pašonėje esantis viadukas buvo pirmoji užuomina plastiškai pastato architektūrai. Siekiant išsaugoti
pastato išorės švarumą, dalis patalpų, nereikalaujančių tiesioginės dienos šviesos, suprojektuotos cokoliniame
aukšte. Šalto betono, perforuoto metalo ir stiklo apdailos derinys pasirinktas, atsižvelgus į esamą urbanistiką bei,
siekiant sukurti modernios – struktūrinės architektūros pastatą. Interjere – didelė, atvirų metalo konstrukcijų
erdvė, talpinanti administracijos biuro ir techninių patalpų “salas”. Parkingas bei įvažiavimai į teritoriją numatyti
pastato užnugaryje, taip užtikrinant pagrindinio fasado matomumą ir pabrėžiant objekto skulptūriškumą. Automobilių salonas yra numatytas vieno didžiausių elekromobilių gamintojų produkcijai bei jos aptarnavimui.

AUTOCENTRE IN VILNIUS
The designed object is a car showroom with a publicly accessible exposition isle located at the intersection of
the busy Ukmergė and Geležinio Vilko streets in Vilnius. The main task of designing this object is to appropriately
respond to the environment surrounding it - the superimposed viaduct on it’s side was the first hint on the architectural plastics of the building. To preserve the cleanliness of the building, some of the rooms that do not require direct
daylight are designed on the ground floor of the building. The combination of cold concrete, perforated metal and
glass finish is chosen in consideration with the given urbanistics as well as to achieve an appearance of a structural
architectural object. The interior is a large open space of metal structures, containing administrational office and
technical premises isles. The parking space and the entrance to the territory are located at the back of the building,
ensuring the visibility of the main façade, emphasizing the sculptural nature of the object. The car showroom is dedicated to the production and service of one of the largest manufacturers in the electromobile industry.
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STASIŪNAS VYTENIS
1992 02 23
vytenis.st@gmail.com

Vadovas / Tutor / prof. M. P. Šaliamoras
KULTŪROS CENTRAS TYMO KVARTALE
Daugiau nei prieš du šimtus metų Maironio gatvėje esantis Tymo kvartalas buvo išsidėstęs kairiajame Vilnelės krante, tarp Užupio ir Paupio tiltų, o vakarinėje dalyje jį juosė kanalas. Baigiamajame darbe nagrinėjama
šios teritorijos istorija, nesusiformavusi urbanistinė struktūra ir jos problematika. Projektuojamoje teritorijoje remiamasi buvusiu užstatymu, jis interpretuojamas ir pritaikomas šiuolaikinės visuomenės reikmėms. Istoriniame
priemiestyje buvo daug amatų dirbtuvėlių, karčiamų, kepyklų, parduotuvių ir gyvenamųjų namų, todėl arčiau
Vilnelės projektuojamas smulkaus mastelio mišrios funkcijos užstatymas, kuriamos naujos viešosios erdvės, o
šalia esamų dabartinių pastatų – vidutinio mastelio multifunkcinis kultūros centras. Pagrindinis eismo srautas
kreipiamas Aukštaičių gatve, o Maironio gatvės atkarpoje tarp Tymo kvartalo ir Subačiaus gatvės planuojama
panaikinti antžeminę gatvės trasos atkarpą, sukuriant požeminį pravažiavimą su požeminėmis automobilių stovėjimo aikštelėmis.

CULTURAL CENTER OF TYMAS QUARTER
More than two hundred years ago, Tymo quarter in Maironis street was located on the left bank of Vilnelė between Užupis and Paupis Bridges. In the western part it was surrounded by a canal. In this bachelor
work, history of this territory and the unformed urban structure are analyzed. In the projected area, the former buildings are used, interpreted and adapted for the needs of the modern society. In the historical suburbs there were many craft workshops, inns, bakeries, shops and dwellings. Therefore the construction of a
small-scale multifunctional buildings are designed closer to Vilnelė, new public spaces are created, as well as
a medium-scale multifunctional cultural center next to the existing buildings. The main traffic flow is directed
to Aukštaičiai street, whereas in Maironis street, between Tymo quarter and Subačius street, it is planned to
eliminate the highway road section, creating underground passage with underground car parkings.
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TAMKVAITYTĖ ODETA
1996 07 23
tamkody@gmail.com

Vadovas / Tutor / lekt. H. Štaudė
REKREACINIS KOMPLEKSAS NIDOJE
Nida – kurortinė gyvenvietė, kiekvieną vasarą sulaukianti 200-300 tūkst. turistų iš Lietuvos bei užsienio.
Vasarą turistų šurmulyje skęstantis miestelis žiemos metu tampa tuštokas. Projekto tikslas – sukurti poilsiautojams ne tik apgyvendinimo, bet ir pramogų kompleksą, kuriame jie galėtų aktyviai leisti laiką ne tik šiltuoju,
bet šaltuoju metų laiku. Kompleksui numatytas rekreacinės paskirties sklypas pačioje Nidos širdyje, jachtų uosto krante. Aplink sklypą išsidėsto pagrindiniai miestelio traukos taškai: autobusų stotis, turgus, Agilos kino teatras, Neringos miesto savivaldybė, kavinės, parduotuvės ir, be abejo, pati prieplauka. Sklype jungiasi pagrindinės
pėsčiųjų ašys ir dviračių takai. Komplekso paskirtis – aptarnauti ne tik viešbučio svečius, bet ir Nidos gyventojus
bei turistus. Pastato kompozicinė idėja – išnaudojant prašviečiamumą, pro kolonų mišką, atverti vaizdus į Kuršių
marias, prieplaukoje stovinčias jachtas, tuo pačiu suteikiant pastatui lengvumo, pustomų kopų įvaizdį.

RECREATIONAL COMPLEX IN NIDA
Nida is the resort town which serves 200-300 thousand of Lithuanian tourists and people from abroad each
summer. It is very busy town during the summer time, even though it gets empty on winter. The concept of the
projects is to design not only the accommodation for inhabitants but also the activities part where they could spend
their free time and relax during both: summer and winter time. The site is located at the heart of Nida town, on the
shore of the yacht port. The site contains the main pedestrian circulation flood, cycling roads, also there is the main
activities spots of the town nearby the site, such as bus station, market, Agilos cinema, town hall of Neringa, cafes,
shops and the most importantly- the port. Our goal is to design a place not only for hotel guests but also a coming
tourists and inhabitants of Nida. We want to open the view to the lagoon of Kursiai through the forest, as well as
yachts which stands on the port while providing the image of lightness and washing dune’s sand.
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URBONAVIČIŪTĖ ODETA
1991 10 22
odeta.urb@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. V. Gerliakas
VAIKŲ ONKOLOGIJOS REABILITACIJOS IR
SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS VILNIUJE
Objektas projektuojamas Verkių regioniniame parke. Teritorija pasižymi išraiškingu gamtiniu karkasu ir ribojasi
su valstybiniais miškais. Architektūrinė idėja grindžiama keletu kertinių sprendimų – vienas iš jų užtikrina estetišką
ir darnią integraciją į gamtą, kitas formuoja būsimų pastatų individualumą, funkcionalumą ir įvaizdį. Norint užtikrinti
darnią integraciją esamoje aplinkoje – pastatų architektūriniai sprendimai buvo orientuojami į supančią aplinką, gamtą
ir reljefą. Siekiant pastatui suteikti architektūrinės išraiškos, buvo atsižvelgiama į pastato tūrinę idėją, išplanavimą,
pagrindinius ryšius, medžiagiškumą ir akcentines detales. Šis centras sergantiems vaikams ir jų artimiesiems teiks visapusišką psichologinę pagalbą, informaciją apie onkologinę ligą, jos eigą, gydymą ir reabilitacijos galimybes. Mano tikslas
- sukurti pirmą reabilitacijos centrą, kuris teiktų apgyvendinimo paslaugas šeimoms, susidūrusioms su onkologine liga
ir leistų slaugyti sergančius vaikus ligoninėse.

CHILDREN’S CANCER REHABILITATION AND
EMOTIONAL SUPPORT CENTER IN VILNIUS
The object is designed in the Verkiai Regional Park. The territory has an expressive natural framework and is
next to the state forests. Architectural ideas. One of them ensures aesthetic and harmonious integration into the
nature. Other forms the individuality, functionality and image of future buildings. In order to ensure sustainable
integration in the nature, the architectural ideas of the buildings were oriented towards the surrounding environment and relief. In order to give the building an architectural expression, the voluminous idea, layout, basic relationships, materiality of the building were taken into account. This center will provide wide range psychological
assistance and information about oncological diseases, their course, treatment, and possibilities of rehabilitation
for sick children and their families. My goal is to create a first rehabilitation center to provide location for families
with an oncological illness and allow the care of sick children in hospitals.
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VISELGA AUGUSTINAS
1995 08 24
augustinasviselga@gmail.com

Vadovas / Tutor / doc. R. Kučinskas
KAUNO RADIO GAMYKLOS REGENERACIJA
Tai yra projektas apie prieštaravimą architektūroje, apie dviejų skirtingų ideologijų susikirtimą.
Kaune stovinti Prisikėlimo bažnyčia ir vėliau greta pastatyta radijo gamykla yra sąmoningai sukurto architektūrinio prieštaravimo pavyzdys. Šiandien, viena vertus, tai istorinis faktas, kita vertus, – mus žeminančios ideologijos reliktas, niekaip nederantis šiuolaikiniame mieste, kur jį norėtųsi nugriauti. O gal
kaip tik šių dienų miestas tuo patrauklesnis, kuo daugiau turi ką papasakoti? Šis klausimas ir tampa esminiu mano projekte. Jame esantis architektūrinis prieštaravimas tampa vertybe, o nauja architektūra
kuria naują paralelę. Projekte susikerta dinamiškas miestas ir statiškas istorinis faktas, taip išryškinant
istoriją ir sujungiant ją su miestu.

REGENERATION OF RADIO FACTORY IN KAUNAS
This project is about contradiction in architecture and about a clash between two ideologies.
Christ‘s Resurrection church in Kaunas and the radio factory, which was later built beside the church, is
an example of deliberately created contradiction in architecture. On the one hand, today it is a historical
fact, on the other hand, it is a relict of degrading ideology, a relict, which one would like to demolish ,
because it is unbecoming in a conteporary city. But perhaps a modern city is the more attractive, the
more stories it can tell? This is the main question of my project. The architectural contradiction in the
project becomes a value and the new architecture creates a new parallel. In my project there is a clash
between a dynamic city and a static historical fact, a clash which enhances the history and connects it
with the city.
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Vadovas / Tutor / lekt. A. Syrusas
ŽYDŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS VILNIUJE
Projektuojamo pastato paskirtis – Žydų bendruomenės centras. Pastato architektūros intriga – eksponuojama senosios sinagogos archeologija, kuri apvelkama atskiru statinio tūriu. Vidinėje ekspozicinių erdvių struktūroje jis atlieka vertikalaus ryšio, apšvietimo ir permatomumo vaidmenį, taip pat tai yra centrinė, visa apimanti – viso
komplekso struktūra. Kiekvieno aukšto plano struktūroje atsikartoja tie patys elementai – vidinis stuburas – į abi
aukšto puses atsišakoję judėjimo koridoriai bei tarp jų išsidėsčiusios svarbiausios patalpų grupės (san. mazgai,
specialios darbo patalpos, susirinkimų zonos, t.t.). Pastatą sudaro kelios esminės/pagrindinės funkcijos: nuolatinė
bei kintama ekspozicijos; konferencijų salių korpusas; HUB ir meno inkubatoriaus/mokslo erdvės; bendruomenės
aukštas. Svarbiausias patekimas į pastatą projektuojamas pietvakariniame kampe, čia teoriškai turėtų kirstis Vokiečių ir Žydų gatvės.

JEWISH COMMUNITY CENTER IN VILNIUS
The purpose of the projected building is a cultural center of Jewish communities. The main intrigue of the
building is the exposed archaeological site of the old synagogue which is covered by the separate volume of the
building. It performs the role of vertical connection, illumination and transerancy also the central and all connecting structure of the complex. In each floor structure, the same elements are reoccurred. The inner axis of
the building - on both floor sides are separeted by corridors, among which there are main rooms of the premises
(sanitary nurseries, special working rooms, meeting rooms, etc.). The building has several basic functions: permanent and variable expositions; conference centre body; HUB and art incubator / science spaces; the community
floor. The main entrance to the building is designed in the southwest corner, where theoretically there should be
a crack on the Vokiečių and Žydų streets.
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Vadovas / Tutor / doc. A. Siaurusaitytė Nekrošienė
ELEKTRĖNŲ KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ CENTRAS
Projektui pasirinkta Elektrėnų savivaldybės teritorija, dabar esanti apleistoje ‘’Vaikų pasaulio’’ atrakcionų parko vietoje. Kompleksas susideda iš kultūros centro, ekspozicinių erdvių, kavinės, bibliotekos su skaitykla bei darbo
vietų. Pastatas yra projektuojamas pietinėje sklypo dalyje, norint suteikti kuo didesnę galimybę žmonėms gėrėtis
vaizdais, kurie atsiveria nuo Elektrėnų marių pusės. Visas pastato funkcijas jungia vidinis kiemelis bei antro aukšto
terasa, kurioje galima rengti šventes, susitikimus arba naudotis ta erdve kaip poilsio zona. Visos pastato patalpos
buvo projektuojamos, stengiantis išlaikyti kuo didesnes erdves, kad žmogus jose nesijaustų suvaržytas, o visi langai
atsukti į pietvakarių pusę, kad būtų atskleisti vaizdai į ežerą, taip pat, tuo tikslu praretintas medžių ruožas prie marių.
Sklype yra numatytas amfiteatras, mobilios darbo vietos, daugiafunkcinės zonos bei tiltas leidžiantis žiūrovui geriau
apžvelgti Elektrėnų marias. Taip pat yra suformuotas takas, kuris sujungia Ledo rūmus ir Elektrėnų bažnyčią.

CENTRE OF CULTURE AND CREATIVE INDUSTRIES OF ELEKTRENAI
The chosen project of Elektrėnai territory is now in the place of abandoned „Children`s World‘‘ amusement
park. The complex consists of a cultural center, exposition spaces , a cafe , a library with reading room and
working places. The building is designed in the southern part of the plot to give people the oportunity to enjoy
the attractive view of the lake . All features of the building include an inner courtyard and second – floor terrace
where people can arrange meetings , holidays or use that space as a relaxation area. All of the building`s premises
were designed to keep as large spaces as possible so the person doesn`t feel restrained, and all the windows are
turned to the northeast , in order to open view of the lake. On the project plot there is a formed track that combines the Ice Palace and Church of Elektrėnai. Also on the plot there is an amphitheater, mobile workstations,
multifunctional zones and a bridge that allows visitors to have a better view of the river.
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Vadovas / Tutor / doc. A. Siaurusaitytė Nekrošienė
Emocinis architektūrinės erdvės poveikis visuomeniniuose pastatuose
BALTŲ ŠVENTYKLA/BENDRUOMENĖS CENTRAS
Baltų religija – viena seniausių Europoje. Ir nors ne kartą bandyta ją sunaikinti, ji atgimė ir kiekvienais metais
sulaukia vis daugiau sekėjų. Iki šiol bendruomenė neturi savosios erdvės ritualams, susirinkimams, švietimui.
Pagrindinis šio projekto tikslas – ne atkartoti kažkurią baltų religijos teoriją, bet duoti galimybę kiekvienam per
savo pojūčius savaip ją interpretuoti. Projektui pasirinkta XIII a. pagonių apgyvendinto Kreivojo miesto teritorija,
žalioji oazė Vilniaus miesto centre, kuri leis pasijausti arčiau baltų religijai fundamentalios gamtos. Komplekse
atsiras bendruomenės centras, biblioteka-švietimo erdvė, ir svarbiausia, ritualinė erdvė, kuri palaipsniui pereina
į šventyklą. Ritualinės erdvės pagrindas – vanduo, ugnis, žemė ir oras – keturi pradiniai elementai, archetipiniai
sandai, sukūrę žemę ir sudarantys jos egzistencijos pagrindą. Ritualo metu žmogus, bandydamas atkartoti pasaulio atsinaujinimo archetipą, apsivalo, sunaikindamas seną ir atgimsta nauju žmogumi.

Emotional Effect Of Architectural Spaces In A Public Building
BALTIC TEMPLE/COMMUNITY CENTER
Lithuania has one of the oldest active religions in the world, and even though it was crushed by crusades, it
has reborn and gets more followers every year. The community is in a great need of a sacret space of their own,
for communal gatherings, rituals and education about their ways. The point of the project is not to try to recreate
old Baltic religion, but to give people an opportunity to interpret it in their own way. The place for the project was
chosen on the ground of “Crooked town”, which was occupied by pagans starting from XIII century. It will contain
a community center, a library and, most importantly, a ritual space, which gradualy converts into a sacret temple.
The ritual space is based on four essential elements – water, fire, ground and air, which are believed to be the
basis of the world and its creation. During the ritual, based on archetype of worlds’ creation, you take a path of
regeneration, which helps you let go of the old and welcome the new.
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Vadovas / Tutor / prof. dr. T. Grunskis
Modernistinių viešųjų erdvių regeneracija daugiabučių gyvenamų namų kvartaluose
LAZDYNŲ KVARTALO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ KOMPLEKSINĖ REGENERACIJA
Tiriamajame darbe nagrinėjamos postkomunistinės, modernistinės viešosios erdvės daugiabučių namų
kvartaluose, jų esama būklė, kokybė, struktūra ir galimybės pritaikyti ar transformuoti šių dienų socialinėms
poreikiams. Nagrinėjama problema yra ypač aktuali, atsižvelgiant į pasikeitusius šių dienų žmogaus kasdieninius
rekreacinių funkcijų poreikius, kurie dažnu atveju neatliepia net minimalių poreikių patenkinimo. Postkomunistinės architektūros įtaka nagrinėjama Lazdynų kvartalo kontekste. Algoritminio erdvių sintaksės analizės būdu
identifikuojamos pagrindinės problemos, erdvių potencialai ir regeneracijos galimybės susiklosčiusioje aplinkoje.
Naudojant parametrinio modeliavimo principus darbe siekiama sukurti algoritminį modelį, kurio dėka, įvertinus kontekstą, išgryninamos regeneravimo galimybės, kurios ne tik suteiktų naujos gyvenimo kokybės, bet ir
neturėtų neigiamos įtakos nagrinėjamam kontekstui.

Regeneration of Modernistic Public Spaces in the Context of Apartment Blocks
COMPLEX REGENERATION OF LAZDYNAI PUBLIC SPACES
The paper deals with the post-communist, modernist public spaces in the context of apartment blocks,
the current state, quality, structure and possibilities of adapting or transforming to nowadays social needs. The
problem under consideration is particularly relevant in view of the changing people needs in recreation, which, in
most cases, do not dispel even the satisfaction of minimum needs. The influence of post-communist architecture
is analyzed in the context of the Lazdynai district. Algorithmic analysis is used to reveal the main problems, space
potentials and possibilities of regeneration in the present environment. Using the graph-algorithmic design, the
aim is to create a parametric model, which will evaluate the context and purifies the possibilities of regeneration,
which not only provide a new quality of life, but also does not adversely affect the context.
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Vadovas / Tutor / prof. dr. T. Grunskis
Architektūra kaip socialinės integracijos priemonė.
Pabėgėlių ir IDP’s apgyvendinimas, ypatingų situacijų atvejais
PABĖGĖLIŲ BENDRUOMENĖS MIESTELIS VILNIUJE
Vilniuje, Drujos ir Rasų gatvių sankirtoje esančiame sklype, siūlomas pabėgėlių miestelio modelis, kurio tikslas
– sukurti mišrios paskirties kvartalą, kuriame gyventų, dirbtų, mokytųsi, pramogautų atvykę pabėgėliai ir vietiniai
žmonės. Remiamasi angl. “mix and share” (liet. maišyti ir dalintis) principu, kuris atsispindi tiek architektūriniame,
tiek gyvenimo scenarijuose. Kvartalo urbanistinis audinys susideda iš dviejų lygių. Pirmajame - vyksta bendruomeninis
gyvenimas, tradicinės įvairių tautų kavinės, amatininkų krautuvėlės, atviras turgus, knygynas ir t.t. Antrajame – privatesnė gyvenamoji erdvė, kurios paskirtis – maišyti gyventojų tipologiją ir sukurti vienijančią aplinką – vidinius kiemus,
ryšius tarp pastatų, bendruomenės daržą, vaikų žaidimų erdves. Išlaikomas senamiesčio užstatymui būdingas mastelis
ir aukštingumas. Architektūrinei pastatų išraiškai pasirinkti demokratišką nuotaiką suteikiantys ekonominiai sprendimai, savo paprastumu sukuriantys jaukią ir artimą namų aplinką.

Architecture as a Means of Social Integration:
the Case of Refugees and IDP’s Emergency Accommodation
REFUGEE COMMUNITY TOWN IN VILNIUS
The main idea of a refugee town in Vilnius (Drujos and Rasu str.) is to create a “mix and share” idea based block,
where the main principle would be to mix living and public spaces and design a welcoming living environment for war
refugees. Urban fabric consists of two levels. In the first level, the most important thing is community life – the focus
goes on cycling, walking, public terraces and green areas, urban landscape. Also, it contains traditional cafes and food
places from different cultures, craftsmen’s stores, open markets, bookstore, etc. (mix principle). The second level is
dedicated for people, who live in the block (inner courtyards, links between buildings, community gardens, children’s
playgrounds, etc.) The block is designed to maintain characteristic of the old town height and scale. Simple and economical design solutions have been chosen as main principles of architectural expression in order to create a homey
and democratic atmosphere.
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