
 

 

 

 

 

 

 

 
Aiškinamasis raštas 

  



Paminklinio objekto pagrindinė idėja yra pavaizduoti Antaną Smetona, koks jis buvo istoriškai. Tai 
daugiabriaunė asmenybė, lyderis tvirtai ir oriai stovintis ant “netvirtų” laikų, kuriais jam teko gyventi ir 
dirbti. Pasirinkta remtis klasikinio paminklo tradicija kai žinutė komunikuojama per siluetą, plastines 
detales ir santykį su aplinka bei postamentu.   
 

Paminklinio objekto meninė idėja. Motyvas vaizduoti A. Smetoną pasirinktame charakteryje ir pozoje su 
klasikiniu europietišku kostiumu ir ordinais kilo vadovaujantis konkurso sąlygų rekomendacija, sugretinti 
skirtingus A. Smetonos asmenybės biografijos dėmenis - signataras, prezidentas ir autoritaras. Pasirinktas 
vaizdavimo būdas vadovaujasi klasikinio paminklo tradicija ir atsako į užduotį pagarbiai pavaizduoti asmenį. 
Toks vaizdavimo būdas nėra praradęs aktualumo ir šiandien. Siūloma skulptūra nesistengia apeliuoti tik į 
žiūrovo, estetines, vizualines pajautas, bet ir emociškai perteikti A. Smetonos asmenybės ir laikmečio 
dramatiškumą.  
 
Skulptūra be postamento puikiai tinka tiesiog kultūrininkui ar visuomenės veikėjui vaizduoti, bet ne 
prezidentui. Nors demokratinė, prezidentinė santvarka yra laisvos šalies valdymo forma, tačiau ji vis tiek yra 
grindžiama hierarchiniais ryšiais, kuriuos yra įprasta vaizduoti „keliant” asmenį ant postamento. Aukštas 
postamentas, iškeliantis skulptūrą virš žmogui lengvai suvokiamos aukščio ribos, būtų labiau tinkamas 
karvedžių, raitelių vaizdavimui, todėl šiuo atveju pasirinkta klasikinė postamento proporcija. Įstrižo kirčio 
dėka postamentui suteikiama dinamikos, plokštumų lūžiai padeda atskleisti Antano Smetonos asmenybės ir 
istorinio laikotarpio daugiabriauniškumą.  
 

 
 

Projektuojamos teritorijos urbanistinė idėja kilo išanalizavus paminklui parinktos teritorijos charakterį. 
Nuspręsta minimalios priemonėmis  reorganizuoti erdvę atveriant ją į miestą ir praeivius, taip pagerinant 
būsimo paminklo matomumą ir tuo pat metu išlaikant distanciją nuo nememorialinių aplinkos elementų – 
komercinių iškabų, kavinės staliukų, stendų ir įvažiavimo į kiemą. Vidinė skvero erdvė šiuo metu yra 
izoliuota nuo praeivių žvilgsnių atraminėmis sienutėmis ir želdiniais. Esama situacija apriboja paminklo 
statymo galimybes iki kelių kurių dauguma mūsų manymu turi trūkumų lyginant su pasirinktu urbanistiniu 
sumanymu: 

1) Statant paminklą skvero vidinėje erdvėje būtų kuriama kamerinė uždara paminklo aplinka kuri tiktų 
valstybės gyvenime kuklesnę rolę atlikusio asmens paminklui. Deja, bet tokiu atveju paminklas tampa 
izoliuotas nuo miesto, sunkiau apžvelgiamas ir atrandamas praeivių. Statant kamerinį paminklą 
skvero rytuose ir atsukant jį į vidinę erdvę skulptūra didžiąją dienos dalį būtų šešėlyje ir atrodytų 
nereprezentatyviai. Kamerinę skulptūrą statant vakarinėje ar šiaurės vakarinėje skvero dalyje 



DAUGIABRIAUNIS 
paminklas būtų deramai apšviestas, bet neišvengiamai atsidurtų artimame komercinių vitrinų, 
bromos ir iškabų fone. 

2) Statant pakeltą paminklą erdvės rytinėje dalyje jis tampa matomas nuo pagrindinių apžvalgos taškų, 
judant Gedimino prospektu ar Vilniaus gatve. Tačiau tokia paminklo pozicija neišvengiamai kuria 
konfliktą su gana arti esančia Vinco Kudirkos aikšte ir joje esančiu paminklu ir ant pastato sienos 
esančiomis net keliomis memorialinėmis lentomis. Vienu metu matomi keli ženklai kurtų vizualinę 
įtampą, o skirtingi plastiniai sprendimai konkuruotų tarpusavyje. Problema tampa ir paminklo 
orientacija, nes ją atsukus į pietryčių pusę jis būtų geriau apšviečiamas saulės, tačiau nusisukęs nuo 
visos esamo skvero erdvės, o taip pat gerai apžvelgiamas tik santykyje su aukšta atramine siena kuri 
suteiktų perteklinės pompastikos labiau tinkamos karžygiams, kovų dalyviams vaizduoti. Tokią 
paminklo vietą būtų sunku išvalyti nuo vizualinio triukšmo, jos apžvalgai maišytų esamas troleibusų 
kontaktinis tinklas (jo iškėlimas ir atramų šalinimas sunkiai įmanomas duoto biudžeto rėmuose) ir 
reklaminės iškabos, bei kavinės skėčiai.  

3) Pasirinktas trečias kelias kuomet paminklas atitraukiamas nuo Vilniaus gatvės ir komponuojamas 
ant Jogailos gatvės ašies. Erdvė vizualiai atveriama perkeliant esamus želdynus į skvero rytinę pusę, o 
esamos atraminės sienutės panaudojamos kaip paminklo bazė. Toks kelias leidžia kurti lokalią, bet 
kartu iš miesto gerai matomą erdvę išlaikant erdvinę pauzę nuo Vinco Kudirkos aikštės, bet 
nenukertant vizualinio ryšio. Kadangi erdvę formuoja L formos perimetrinis užstatymas postamentas 
ir Antano Smetonos siluetas pasukami kampu taip sustiprinant paminklo įspūdi iš pagrindinių 
erdvės apžvalgos taškų. Paminklas tampa pagarbiai išeksponuotas erdvėje, matomas miestiečių ir 
nekonfliktuojantis su kitais atminties ženklais. 

 

Projektuojamos teritorijos architektūrinė idėja yra urbanistinio sprendimo tęsinys. Esama gana eklektiška 
ir skirtingų elementų apkrauta erdvė kiek įmanoma išvaloma, nememorialiniai elementai perkeliami į skvero 
vakarus. Esamų atraminių sienų vietoje vietoje želdinių gazono įrengiama tamsaus granito horizontali 
paminklo „bazė“ ir laiptas. Pleišto formos intarpas nukreipia praeivio žvilgsnį postamento link, o kartu ir 
vizualiai suvaldo esamą erdvę. Tamsus, solidžios medžiagos intarpas leidžia išvengti stipresnių intervencijų į 
likusią skvero dalį, todėl likusioje dalyje paliekamas esamas reljefas ir danga. Atliekami tik minimalūs 
pakeitimai ir įrengiama nauja želdynų zona kurios plotas yra tapatus buvusiam želdynų plotui. Tokiu būdu 
erdvės rodikliai ir inžineriniai poreikiai (pavyzdžiui lietaus surinkimui) nepakinta.  

 
 

Projektuojamos teritorijos sprendinių aprašymas. Siekiant nuosaikios intervencijos į aplinką, teritorijoje 
išsaugomi esami dangų lygiai. Rytinė erdvė  lieka nepakitusi, joje sukoncentruojamos nememorialinės 
funkcijos: kavinė (1), ekspozicija (2). Vakarinė erdvė atveriama į Gedimino prospektą, perkeliant želdynus į 
šoną (3) ir esamą reklamos stendą pastumiant arčiau erdvės centro (4). Želdynų plotas išlieka nesumažėjęs, 
jie tampa barjeru, pridengiančiu įvažiavimą į kiemą ir formuojančiu patrauklesnę vakarinę teritorijos 
briauną. 
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Paminklinio objekto medžiagiškumas. Paminklas pagamintas iš tvarių, ilgalaikių medžiagų, lietos bronzos 
ir granitinio postamento. Figūrinė skulptūros dalis gaminama iš lietos silicinės bronzos, gaminio sienelių 
storis tarp  5 -8 mm, kad būtų tinkamas stovėti lauke, atsparus natūraliam aplinkos poveikiui. Kai kurios 
bronzinės detalės yra auksuojamos, dengiamos 24k aukso folija, kad apsaugotų bronzą nuo natūralios 
spalvinės oksidacijos ir ilgam laikui išlaikytų spalvinį kontrastą tarp natūralaus ir auksuoto paviršiaus. 
Granitinis postamentas gaminamas iš smulkiagrūdžio juodo granito, šoniniai paviršiai poliruojami, 
plokštumų susikirtimas ties postamento viduriu paliekamas matinis, nepoliruotas.  
 

 
 

Projektuojamos teritorijos sprendinių medžiagiškumas. Teritorijoje išsaugomos esamos dangos, jų lygiai 
ir medžiagiškumas. Naujos medžiagos atsiranda tik ties projektuojamu paminklu, naujai formuojamame 
tamsaus granito „pleište“. Pleišto medžiagiškumas sutampa su paminklo postamento medžiagiškumu. Tose 
vietose kur granitą kerta pėstieji jis numatomas „bučerduotas“ grubesnės tekstūros ir neslidus. 
Informacinėms lentelėms ar akcentams naudojamas šlifuotas metalas ir/arba lieta bronza. Naudojamos 
solidžiai atrodančios, patvarios ir ilgaamžės medžiagos kurais patogu eksploatuoti.  

 

Energiją taupančių sprendinių sprendinių panaudojimas. Teritorijoje numatoma įrengti kelis papildomus 
akcentinius šviestuvus ir skulptūros naktinį apšvietimą. Tam naudojami energiją racionaliai naudojantys 
LED šviestuvai.  
 

Paminklinio objekto konstrukcijų sprendimai. Postamentas formuojamas ant polinio pamato su ištisinės 
plokštės galvena, prie kurio ankeruojasi granitinis postamentas. Per postamento ilgį gręžiama ertmė, per 
kurią pilamas pamatinis betonas, armuojamas 18mm rifliuota armatūra, kuris sujungia ir užtvirtina pamato 
ir postamento mazgą. Postamento viršutinėje dalyje yra gręžiamos ertmė, kuriose ankeruojama bronzinė 
skulptūra, naudojant 36mm nerūdijančio plieno rifliuotas strypas. 
 

Projektuojamos teritorijos konstrukcijų sprendimai. Teritorijos dangų konstrukcijos nėra keičiamos, 
darbų metu pažeista danga atstatoma, o esant poreikiui nauji fragmentai įrengiami naudojant analogišką 
esamam dangų sumuštinį, bet ne prastesnį nei numatoma statybos techniniuose reglamentuose ir įrengimo 
taisyklėse.  
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Paminklinio objekto inžineriniai sprendimai. Paminkle nenumatoma įrengti vidinių inžinerinių sistemų 
(fontano, vidinio apšvietimo, interaktyvių plokštumų ar panašiai).  
 

Projektuojamos teritorijos inžineriniai sprendimai. Esamas kietų dangų plotas išlieka nepadidėjęs todėl 
nėra poreikio surinkti papildomą lietaus vandenį ar įrengti papildomas sistemas. Maksimaliai išsaugomi 
esami dangų lygiai ir inžinerinės sistemos. Šuliniai esantys žaliojoje zonoje lieka žalioje zonoje, šuliniai 
esantys kietoje dangoje lieka kietoje dangoje todėl nėra poreikio dangčių permontavimui. Paminklui 
apšviesti naudojami LED šviestuvai įrengiami ant esamų šviestuvų atramų ir žaliosiose zonose prisijungiant 
prie esamos šviestuvų linijos. Akcentiniai želdynų šviestuvai prijungiami nuo dabar esamo reklaminio 
stendo apšvietimo stendą perkeliant į naują vietą. Inžineriniai sprendiniai gali būti keičiami techninio 
projekto metu atsižvelgiant į derinančių institucijų pastabas ir prisijungimo sąlygas.  
 

Projektuojamos teritorijos bei projektuojamos teritorijos prieigų atitikimas universalaus dizaino 

principams. Nauja intervencija neapriboja pėsčiųjų judėjimo, o kirsti erdvę kampu tampa netgi lengviau. 
Neįgalieji gali naudotis esamu pandusu erdvės centre (A) arba patekimu iš šiaurės vakarų pusės (B). Šiaurės 
vakarų pusėje paliekama galimybė į teritoriją įvažiuoti aptarnaujančiam transportui (B). Regėjimo negalią 
turintiems lankytojams numatoma informacinė lentelė ant horizontalios paminklo plokštumos, esančios 
išilgai Gedimino prospekto. Siekiant erdvę padaryti saugia ir draugišką lankytojams pasirinkta kontrastinga 
paminklo bazės spalva, aukščių perkirtimai yra ryškiai matomi todėl pastebimi net ir silpnesnį regėjimą 
turinčiųjų. Siekiant papildomo saugumo, ties atraminės sienutės kampu esanti paminklo bazė yra šiek tiek 
paaukštinta vengiant situacijų kai ant jos atsitiktinai užlipama ar užriedama vežimėliu. 
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Projektuojamos teritorijos ir paminklinio objekto rodikliai. 

 

Visas konkurso teritorijos plotas: 564 m2 

 
Projektuojamos teritorijos plotas: 157 m2 
Kietų dangų plotas (esamas): 138 m2 
Kietų dangų plotas (numatomas): 138 m2 
Želdynų ir želdinių plotas (esamas): 19 m2 
Želdynų ir želdinių plotas (numatomas): 19 m2 
 
Bronzinė skulptūra: 1 vnt. ~400-450 kg h: ~2,5 m  
Tamsaus granito postamentas: h: ~1,4 m 
Tamsaus granito danga (laiptas): 4 m2 
Tamsaus granito danga (paminklo bazė): 14 m2 
Perklojamos kietos dangos plotas (su pagrindais): 10 m2  
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Pilnos apimties projekto kaina su PVM – 250 000 EUR 

 

Projekto sukūrimo ir paruošimo kaina – 60 000 Eur 

• Parengiamieji darbai (geologija, topografija ir t.t.)* – 2500 Eur 

• Projektiniai pasiūlymai – 5000 Eur 

• Techninis/techninis darbo projektas (architektūros, sklypo plano, konstrukcijų ir inžinerinių tinklų 
days) – 30 000 Eur 

• Tvarkybos darbų projektas 5 000 Eur 

• Darbo projektas (jei privalomas) 12 500 Eur 

• Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 2 500 Eur 

• Rezervas nenumatytiems darbams (~5%) 2 500 Eur 

*Archeologinių tyrimų atlikimas nevertintas. 

 
Paminklinio objekto sukūrimo ir fizinio išpildymo (pagaminimo) kaina – 140 000 Eur* * 

• Skulptūros modelio pagaminimas – 35 000 Eur 

• Skulptūrinės dalies liejimas iš bronzos 50 000 Eur 

• Postamento pamatų įrengimas – 8 500 Eur 

• Granitinis postamentas su iškaldintu tekstu – 12 000 Eur 

• Bronzos detalių auksavimas – 2 800 Eur  

• Informacinių lentelių, ženklų ir informacinių lentelių akliesiems gamyba – 4 800 Eur 

• Tamsaus granito dangos įrengimas (laiptas) – 1 500 Eur (4 m2) 

• Tamsaus granito dangos įrengimas (paminklo bazė) –7 100 Eur (14 m2) 

• Krano nuoma: 3 įvažiavimai į teritoriją 2 800 Eur 

• Montavimo, gabenimo paslaugos ir autorinė darbų priežiūra 8 000 Eur 

• Rezervas nenumatytiems darbams (~5%) 7 500 Eur 
 
Projektuojamos teritorijos sutvarkymo išlaidos – 50 000 Eur* * 

• Akcentiniai šviestuvai ir įrengimas – 1500 Eur (3 vnt.) 

• Paminklo apšvietimo šviestuvai ir įrengimas – 1500 Eur (3 vnt.) 

• Tamsaus granito suoliukai su šiukšliadėže – 6000 Eur (2 vnt.) 

• Reklaminio stendo perkėlimas – 3000 Eur (1 vnt.) 

• Esamos granito dangos demontavimas – 1500 Eur (19 m2) 

• Perklojama granito danga (su naujų pagrindų įrengimu) –7500 Eur (10 m2) 

• Esamo grunto nukasimas ir išvežimas –1000 Eur (20 m2) 

• Atraminės sienutės demontavimas –3 500 Eur (30 m) 

• Vėdinimo kanalo rekonstravimas – 7 500 Eur (1 vnt.) 

• Tinklų perslinkimas, perklojimas – 3 000 Eur (1 kompl.) 

• Tamsaus granito pagrindų įrengimas (laiptas) – 1 500 Eur (4 m2) 

• Tamsaus granito pagrindų įrengimas (paminklo bazė) – 5 500 Eur (14 m2) 

• Ruloninės vejos įrengimas – 3 000 Eur (19 m2) 

• Krūmų persodinimas/naujų įrengimas – 2500 Eur (5 vnt.) 

• Technikos nuoma – 1500 Eur 

• Rezervas nenumatytiems darbams (~5%) 2500 Eur 

 

**Įrengimo ir tvarkymo darbų kainos tikslinamos techninio projekto rengimo metu.  


