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JAUN�J� MOKSLININK� ARCHITEKT� KONFERENCIJA „K. ŠEŠELGIO 
SKAITYMAI-2009“ – TRADICIJOS T�SOS KELYJE 

 Gintaras Stauskis 
VGTU Urbanistikos katedra  

 

 

Ilgame�io VGTU Urbanistikos katedros ved�jo profesoriaus 

Kazio Šešelgio vardo jaun�j� mokslinink� konferencijos 

„K. Šešelgio skaitymai“ istorija pradeda skai�iuoti jau antr�j� 
dešimtmet�. Prad�tos rengti Urbanistikos katedros profeso-

riaus Jurgio Vanago iniciatyva, konferencijos jau tapo tradi-

cine ir �prasta Lietuvos jaun�j� architekt�ros mokslinink� 
bendravimo erdve. Plati konferencijos straipsni� tematika 

atspindi vis� spektr� tyrim�, kurios šiuo metu vykdo Lietu-

vos ir kai kuri� užsienio universitet� jaunieji tyr�jai.  

Stingstanti šiandienos �kio realyb� pateikia daug išš�-
ki� mums, universitet� mokslo bendruomen�s nariams. Iš 

Architekt�ros mokslinink� visuomen� tikisi svaraus �našo � 
tvarios pl�tros planavimo procesus, kurie gali tur�ti didel�s 
�takos gerinant šalies �kio b�kl�, vieš�j� paslaug� ir gyve-

namosios aplinkos kokyb�. Esminius darnios raidos princi-

pus ir iš j� išplaukian�ias mokslo tyrim� ir praktini� 
pritaikym� kryptis nagrin�ja viso pasaulio, taip pat ir Euro-

pos S�jungos mokslo centrai. Šie strateginiai principai, kurie 

yra svarbios architekt�ros mokslo pl�tojimo gair�s, konkre-

�iai ir išsamiai aprašyti šiuose Europos S�jungos ir Lietuvos 

dokumentuose:  

1.  Europos urbanistikos chartija1, 1992 m.; 

2. Leipcigo chartija d�l darnaus Europos miest� vys-

tymo2, 2007 m.; 

3. Lietuvos Architekt�ros politikos kryp�i� aprašas3, 

2007 m.; 

4. Europos S�jungos Tarybos pranešimas „Tarybos iš-

vad� d�l Architekt�ros ir kult�ros �našo tvariam vystimuisi 

projektas“ 4 , 2008 m. 

                                                           
1  The European Urban Charter. Strasbourg, Council of Europe. 

Publishing and Documentation Service. 1993. ISBN 92-871-
2345-4.  

2  Leipzig Charter on Sustainable European Cities. Leipzig, 24/25 
May 2007.  

3  Lietuvos Architekt�ros politikos kryp�i� aprašas. Lietuvos 
Respublikos Aplinkos ministerija. Vilnius, 2008.  

4  Europos S�jungos Tarybos pranešimas „Tarybos išvad� d�l 
Architekt�ros ir kult�ros �našo tvariam vystymuisi projektas“. 
Nr. 12413/08 CULT 89 ENV 502. Briuselis, 2008 08 20.  

5. Bristolio susitarimas tvari� Europos bendruomeni� 
klausimu5, 2005 m. 

6. Europos Kraštovaizdžio konvencija, 2000 m., �si-

galiojo nuo 2002 m. kovo 1 d.6 

Šiuose dokumentuose suformuluoti strateginiai prin-

cipai nurodo pagrindines kryptis, kuriomis, reaguodami � 
šiandienos išš�kius, iš vienos pus�s, ir išlaikydami ilgalai-

kes perspektyvas, iš kitos pus�s, tur�t� dirbti architektai 

mokslininkai. Atgaivinkime atmintyje šiuos principus, 

sugrupuotus pagal susiformavusias m�s� konferencijos 

dalyvi� straipsni� temines kryptis:  

I. Teoriniai miest� planavimo klausimai – miesto 

gyvybingumas turi b�ti palaikomas išsaugant savito urba-

nistinio modelio ypatumus; bendruomen�ms turi b�ti už-

tikrinta sveika, saugi, maloni gyvenamoji aplinka; 

viešosios erdv�s turi b�ti saugomos ir ple�iamos kaip neat-

siejama didmies�i� pl�tros dalis ir bendruomeni� forma-

vimosi pagrindas; didmies�i� centrai turi b�ti sugotini kaip 

Europos kult�rinis palikimas.  

II. Bendrieji architekt�ros ir teritorij� planavimo 
klausimai: darnios miest� pl�tros �gyvendinimas šiandie-

nos visuomen�je; saugus ir sveikas b�stas; b�st� �vairov� ir 
pasirinkimo galimyb�; nepasiturin�i� visuomen�s nari� 
apsauga; susiformavusi� gyvenam�j� strukt�r� išsaugoji-

mas; sveiko aktyvaus poilsio galimybi� pl�tojimas. 

III. Gamtin�s aplinkos ir kraštovaizdžio klausi-
mai – miestas turi b�ti traktuojamas kaip vientisa ekosis-

tema; turi b�ti puosel�jamos žaliosios zonos siekiant 

išlaikyti visuomen�s ryš� su gamta miest� viešosiose erd-

v�se; gamtin�s aplinkos puosel�jimas yra b�das skatinti 

bendruomeni� dalyvavim� kuriant miest� ir pasididžiavim� 
savo gyvenam�ja aplinka; turi b�ti atsakomyb� už ribot� 
gamtos ištekli� naudojim�; turi b�ti priimti taršos poveik� 
mažinantys architekt�ros sprendiniai. 

                                                           
5  Bristolio susitarimas tvari� Europos bendruomeni� klausimu. 

Bristolis, 2005. 
6  Europos kraštovaizdžio konvencija, 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=189933 



 6 

IV. Miest� architekt�rinio paveldo klausimai – ur-

banistin� palikim� reikia integruoti � šiandienos gyvenim� ir 
�traukti � bendr� planavimo proces� kaip vien� iš pagrindini� 
sudedam�j� dali�; b�tina skatinti ir atgaivinti senuosius 

amatus; urbanistiniam palikimui išsaugoti reikalinga �staty-

m� baz�, visuomen�s informavimo ir bendradarbiavimo 

politika. 

V. Mobilumo sistemos miestuose – darnaus mobilu-

mo sistem� pl�tojimas miestuose: labai svarbu sumažinti 

eism�, ypa� nuosav� automobili�. Mobilum� reikia organi-

zuoti taip, kad b�t� skatinamas miesto gyvybingumas, o 

jud�jimo b�d� galima b�t� pasirinkti laisvai. Gatv� turi b�ti 
atgaivinta kaip viešoji erdv� ir gr�žinta visuomenei.  

Prie jau komentuot� išš�ki� šiandienos �kio sunkme-

�io realyb� neišvengiamai ir akivaizdžiai prideda kai kurias 

universali�sias aktualijas. Tai – taupaus ir sveiko b�sto, 

racionali� urbanistini� kompleks�, atsinaujinan�i�j� energi-

jos ištekli� pritaikymo, racionalaus ir sveikesnio susisiekimo 

klausimai. Šie klausimai n�ra vien tik politiniai š�kiai, kaip 

neretai manyta menamai kylant �kiui, o tai jau yra neišven-

giama šiandienos b�tinyb�. Nuosekliai dirbdami šiomis 

kryptimis tikrai b�sime �dom�s ir aktual�s Europoje, o svar-

biausia – naudingi savo pilie�iams.  

Galime pasidžiaugti, kad, neži�rint staigaus ir netik�to 

piniginio �šalo, sukr�tusio ir m�s� konferencijos rengim�, 
ši� met� pranešim� leidinyje atspind�ta jaun�j� tyr�j� 
mokslo pažanga tampa reikšminga konferencijos metraš�io 

dalimi. Vienuoliktosios „K. Šešelgio skaitym�“ konferenci-

jos leidinys yra jau penktasis ir antr�kart išleidžiamas recen-

zuot� straipsni� rinkiniu. Šiemet jis tapo ir periodiniu, tai yra 

t�stiniu, vien�kart per metus išleidžiamu mokslo leidiniu. 

Jaun�j� autori� straipsniuose t�siama ir pl�tojama 

„K. Šešelgio skaitym�“ tradicija – plati nagrin�jam� tem� 
sklaida b�dinga skirtinguose mokslo tyrim� etapuose esan-

�i� autori� darbams.  

Leidinyje pristatomi keturi� Lietuvos universitet� tyr�-
j� darbai, taip pat mus praturtin� ir pradžiugin� autoriai iš 

kaimyn�s Latvijos ir Jungtini� Amerikos Valstij� (žr. lente-

l�). 
Trumpoje šio pirmojo vienuoliktosios konferencijos 

straipsni� apžvalgoje pabr�žiu jau kelintoje konferencijoje 

dalyvaujan�i� autori� tyrim� pažang� ir sveikinu debiutuo-

jan�ius autorius. Ilgametis m�s� leidinio autorius 

doc. dr. Jonas Jakaitis, nagrin�damas integruoto planavi-

mo pritaikym� Lietuvoje, lyg nat�raliai pl�toja mano mintis 

apie urbanistinio planavimo tyrim� aktualijas. Autorius 

pateikia konkre�ias kryptis, kuriomis Europos S�jungos 

planavimo dokumentai tur�t� b�ti nuosekliai �gyvendinami, 

pl�tojant tyrimus Lietuvoje.  

Vis naujas Lietuvos uostamies�io – Klaip�dos – pl�tros 

problemas lapas po lapo atskleidžia Egl� Truskauskien� 
(VGTU). Prieš trejus metus prad�jusi nuo bendro susiklos-

�iusios pad�ties aprašymo, autor� per�jo prie metodiško 

uosto ir miesto tarpusavio santykio analizavimo. Ši� met� 
straipsnyje E. Truskauskien� pateikia originalius tyrimais 

pagr�stus teiginius ir išvadas apie � miesto ir aplinkini� teri-

torij� sp�stus pakliuvus� Klaip�dos uost� bei galimas išeitis 

iš tokios prieštaringos pad�ties. Šio tyrimo perspektyva yra 

labai svarbi Klaip�dai ir visai Lietuvai, taip pat ir pla�iam 

Baltijos j�ros regionui (BSR7). Autorei linkiu savo disertaci-

niame darbe ir tolesn�je mokslo karjeroje konsoliduoti visus 

šia tema atliktus ir dabar vykdomus tyrimus, taip pat ir vyk-

domus už Lietuvos rib�.  
Justinas Bu�ys (VGTU) pristato pirm�j� savo straips-

n�. Dalyko ir nagrin�jamos problemos apibr�žimas leidžia iš 

autoriaus ateityje tik�tis analitinio temos pl�tojimo aktuali-

zuotomis tyrimo kryptimis.  

Malonu m�s� konferencijos leidinyje pristatyti du 

VDA autori� straipsnius. Susiformavusi� miesto urbanisti-

ni� strukt�r� tankinimo klausimus kelia magistrantas Algi-
mantas Ma�iulis. Autoriui norisi palink�ti, kad 

nagrin�damas iš pirmojo žvilgsnio aiški� ir pasaulio tyr�j� 
gana pla�iai tyrin�t� problem� jis sugeb�t� ap�iuopti ir pa-

nagrin�ti giluminius miesto vidin�s pl�tros ir tankinimo 

poveikio susiformavusioms bendruomen�ms aspektus. Glo-

balios architekt�ros pavidalus Vilniuje tirian�io Romualdo 
Ku�insko straipsnis demonstruoja operatyvi� profesionalo 

reakcij� � architekt�ros vyksm� šiandienos Lietuvos sostin�-
je, perkelia vieš�j� diskusij� � metodinio tyrimo lygmen�.  

Jonas Abromas (KU), Albinas Mocevi�ius (VGTU), 
pirmaisiais savo pasirodymais konferencijoje apibr�ž� tiria-

mus dalykus ir pateik� sukauptos medžiagos apžvalg�, š� 
kart� demonstruoja gana aiškias analitines linijas, pereidami 

nuo diferencijuotos analiz�s prie sintezuojan�i� pasi�lym� ir 
apibendrinim�. Nors tai suprantama, nesulaikomai �sisukus 

akademini� met� skaitikliui, ta�iau autoriai akivaizdžiai 

demonstruoja vis didesnius tyr�j� geb�jimus, artinan�ius 

juos prie taip siekiamo daktaro laipsnio. Jonas Abromas 
(KU) pateikia tre�i�j� straipsn�, kuriame nuosekliai tiria 

rekreacin� architekt�r� Lietuvos paj�ryje. Tik�tina, kad 

autorius tinkamai pasinaudos per darbo metus sukaupta 

tyrim� medžiaga ir pateiks daugiau sintezuojan�i� pasieki-

m�, gaut� panaudojus konkre�ias metodikos priemones, o 

tyrimo rezultatus bus �manoma pritaikyti.  

Tie, kas m�s� leidiniuose skait� visus tris Albino Mo-
cevi�iaus (VGTU) straipsnius apie park� men�, pasteb�jo 

autoriaus pažang� nuosekliai pl�tojant tyrim� apie Vilniaus 

                                                           
7  Baltic Sea Region  
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ir Lietuvos park� bei sod� men� Vakar� Europos architekt�-
ros tendencij� kontekste. Tik�tina, kad iš chronologiškai 

vystomo darbo išeis pakankamai turininga istoriografinio 

pob�džio disertacija.  

Arne Rieksti�š, Rygos technikos universiteto Archi-
tekt�ros ir urbanistikos fakulteto tyr�jas, pristato iš pirmo 

žvilgsnio patraukl� urbanistin�s aplinkos projektavimo ekspe-

riment� naudojant skaitmenines technologijas. Autoriaus 

si�lomas išbandyti parametr� modelis žada viliojan�i� gali-

myb� �sitikinti, kiek teis�s buvo m�s� urbanistikos mokytojai 

sakydami, kad metalin�s kompiuterio smegenys negali dirbti-

nai sintezuoti dviej� dalyk�: džiazo ir urbanistikos.  

KTU autor�s Irina Matijošaitien� ir Indr� Gražule-
vi�i�t� sujung� paj�gas (iš ties� sveikintinas precedentas 

Lietuvoje!) tirdamos automobili� keli� kraštovaizd� nekilno-

jamojo kult�ros paveldo aspektu. Abi autor�s nuosekliai pl�-
toja tyrim� savo pasirinktose srityse, o šiame straipsnyje 

pristato bendro darbo eksperiment�, kuriame s�kmingai iške-

lia architekt�ros objekto aplinkos, šiuo atveju – kelio, kult�ri-
n�s vert�s svarb� bendram komplekso tapatumo suvokimui.  

Catherine Brown, JAV Maryland’o universiteto ty-

r�ja, pristato labai atvir� dialog� su šiandienos Vilniaus urba-

nistine ir t�rine architekt�ra. Autor�s išsakoma be atodairos 

statom� gatvi�, beveidži� „dangoraiži�“, sponta- 

nišk� priemies�io „augli�“ ir apleist� vieš�j� erdvi� kritika, 

kurstoma nesenos kar�ios pa�i� Jungtini� Valstij� patirties, 

yra visai vietoje. Besaik�s automobilizacijos miestui daroma 

žala, nors ir juntama, ta�iau mažai suprantama daugeliui vil-

nie�i�, o architektai tuo klausimu miestie�iams savo nuomo-

n�s dar nepasak�.  
Architekt�ros projekt� ir konkurs� tem� jau tre�iajame 

leidinyje pristato Darius Linartas (VGTU). 	vairiais istori-

niais laikotarpiais parengt� architekt�ros projekt� kaip intelek-

tini� vertybi� panaudojimas mokslo, praktikos ir švietimo 

sklaidos tikslais veda autori� link šio žini� banko praktinio 

panaudojimo rekomendacij�.  
Šiuolaikinio laikotarpio sakralin�s architekt�ros bruožus 

tiriantis Linas Kr�gelis (VGTU) neapsiriboja vien istorin�s 
apybraižos metodais, ta�iau gilinasi ir � lietuviškojo tapatumo 

apraiškas sakralin�je architekt�roje. Pastat� kilm�s iš j� gam-

tin�s ir urbanistin�s aplinkos tyrimas istoriniu pj�viu ir kiti 

galimi tyrimo pl�tojimo metodai gali atvesti autori� prie atsa-

kym� � daugel� jam iškilusi� ir lig šiol neatsakyt� klausim�.  
Medienos, matyt, nuostabiausios tradicin�s statybin�s 

medžiagos, keliams ir klystkeliams architekt�roje tyrin�ti 
skirtas Arnoldo Gabr�no (VGTU) straipsnis. Debiutuojan-

�iam autoriui linkiu išsamiau panagrin�ti med� ir medienos 

naudojim�, apimant visus jos panaudojimo ir poveikio žmogui 

aspektus, nepraleidžiant ir šiandien v�l atgyjan�i� šios puikios 

medžiagos pritaikymo galimybi�.  
Vis� architekt�ros moksl� pl�tojan�i�j� ir savo asme-

niškai vardu labai d�koju m�s� konferencijos r�m�jams, ku-

rie, neži�rint jiems patiems iškilusi� gr�smi�, par�m� m�s� 
rengin�, ypa� tinkam� šio leidinio išleidim�. Be j� pagalbos š� 
straipsni� rinkin� vargu ar rankose laikytume. Žvelgiant moks-

lo aspektu, tai yra puiki proga prad�ti ir nuosekliai pl�toti 

abipusiškai naudingus mokslo ir praktikos bendradarbiavimo 

ryšius, visuotinai skatinamus Europos S�jungos institucij�.  
Visiems m�s� leidinio autoriams linkiu puikiausios k�-

rybin�s s�km�s, gero tyrim� pl�tojimo ir užbaigimo. Kvie-

�iame m�s� leidinyje dr�siai debiutuoti naujus autorius, 

pateikiant tyrimus ir pozicijas išreiškian�ius kokybiškus 

straipsnius. O m�s� konferencijos dalyviams linkiu gero dar-

bo ir atvir� diskusij�.  

Lentel�. Konferencij� dalyvi� publikuoti straipsniai 2005–2009 m.  

Straipsni� autori� mokykla 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.* 2009 m.* Iš viso 

Vilniaus Gedimino technikos  
universitetas 

3 6 6 9 7 31 

Kauno technologijos universitetas 4 4 1 2 1 12 

Vilniaus universitetas 1 1 0 0 0 2 

Klaip�dos universitetas 0 0 1 1 1 3 

Vilniaus dail�s akademija 0 0 0 0 2 2 

Vytauto Didžiojo universitetas 0 0 0 1 0 1 

Kiti dalyviai  
(tarp j� iš užsienio šali�) 

1 
0 

0 
0 

3 
0 

0 
0 

2 
2 

6 
(2) 

Iš viso straipsni� 9 11 11 13 13 57 

* Šiais metais išleisti recenzuojami konferencijos straipsni� leidiniai  

 


