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1. PAMINKLINIO OBJEKTO 
PAGRINDINĖ MENINĖ/ARCHITEK-
TŪRINĖ IDĖJA

PREZIDENTO DARBO KABINETAS

ISTORIJA

Kaunui tapus laikinąja Lietuvos sostine, 1919 m. bal-
andžio 4 d. buvo išrinktas pirmasis Lietuvos Preziden-
tas. Tikintis greitai atgauti istorinę sostinę Vil-
nių, Prezidentui buvo ieškoma laikinos rezidencijos.
Po 1926 m. valdžios perversmo saugumo sumetimais 
Prezidento darbo kabinetas perkeltas iš pirmojo į antrą-
jį rūmų aukštą. Prezidentai Aleksandras Stulginskis ir 
Kazys Grinius dirbo pirmajame aukšte, o antrajame iki 
pat sovietų okupacijos dirbo tik Antanas Smetona, todėl 
dažnai šis kabinetas pavadinamas Prezidento Antano 
Smetonos kabinetu. Kabineto interjeras atkurtas remian-
tis išlikusia ikonografine medžiaga. To laikmečio baldai 
– knygų spintos, rašomasis stalas, kėdė prie stalo, sta-
liukas – kartu su jau šiais laikais pagamintais minkštai-
siais kabineto baldais ir autentišku, į tą pačią vietą ant 
sienos sugrįžusiu Jono Basanavičiaus portretu, pasako-
ja apie kasdienį sunkų ir įtemptą Prezidento darbą...

Šiandien Vilniuje ant pastato esančio Gedimi-
no pr. 13 kabanti lentelė patvirtina faktą, kad 
ši vieta buvo svarbi tuo metu veikusiai Lietuvos 
valstybės tarybai, kur buvo įsikūrę ministrų kabi-
netai. Lietuvos valstybės taryba dirbo vadovauja-
ma prezidento. Šis faktas įkvėpė viešoje erdvėje 
sukurti Antano Smetonos kabineto interpretaci-
ją, paties Ekscelencijos figūra. Lankytojai užsuk-
dami į jaukų skverą pasijunta tarsi prezidento 
svečiai, matydami ir patį Antaną Smetoną sėdintį 
prie savo darbo stalo, turi galimybę prisės-
ti šalia darbo stalo, svečių priėmimo erdvėje.
Tokiu būdu  paminklo kompozicija tampa interak-
tyviu miesto viešosios erdvės akcentu. Informaci-
ją papildomai suteikia prie stalo pritvirtinta “QR”
lentelė, kurią nuskanavus galima virtualiai pa-
sivaikščioti istoriniame prezidento kabinete.

Plokštė esanti ant pastato adre-
su Gedimino pr. 13

Prezidento Antano Smetonos 
kabinetas - svečių priėmamasis

Prezidento Antano Smetonos 
kabinetas - darbo stalas



2. PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS 
URBANISTINĖ IDĖJA IR PROJEKTU-
OJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ 
APRAŠYMAS

Suformuotas meninis akcentas jungia praeitį ir dabartį, kuria kulminacinį tašką/ak-
centą esamoje erdvėje. Vizualiai uždara, tarsi užkoduota ir paruošta meninei idėjai 
- prezidento kabinetui. Šiuo metu aplinka yra per daug užpildyta reklaminiais sten-
dais, lauko kavinės įranga ir pan. Siūlome erdvę sutvarkyti, išgryninti, atsisakant 
nereikalingų elementų, paliekant skelbimų stulpą, nurodytą konkurso užduotyje.
Pasirinktas sprendimas neužkirstų kelio vasaros metu per pagarbų atstumą išdėlio-
ti kavinės staliukus, savotiškai integruojant kompoziciją į vieningą miesto viešosios 
erdvės funkcionavimą.
Orientuojant kompozicinę ašį statmenai Gedimino prospektui, centruojant meninį 
akcentą greta esančio pastato lango arkoje, pratęsiama kabineto patalpos idėja, 
išryškinama prezidento figūra.



3. PAMINKLINIO OBJEKTO MEDŽIAGIŠKUMAS

4. ŽALIŲJŲ
(TVARIŲJŲ) SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS

Kilimas (pagrindas) gaminamas iš žalvario plokščių. Antano Smetonos skulptūra bei 
baldai gaminami iš bronzos.
Bronza
Tai seniausiai žinomi vario lydiniai su įvairiais cheminiais elementais, išskyrus cinką ir ni-
kelį. Bronzose gali būti alavo, aliuminio, silicio, berilio, mangano, grafito, švino. Bronzos 
detalės stiprios, atsparios trinčiai ir dilimui, korozijai, lengvai apdirbamos mechaniškai, 
ypač gerai liejamos, ilgaamžės.

Meninis akcentas gaminamas iš ilgaamžių medžiagų tokių kaip granitas, aplinka mažai 
koreaguojama, objektas integruojamas esamoje situacijoje. Ant esančių apšvietimo 
stulpų siūlome montuoti saulės baterijas, kurių dėka būtų apšviestas meninis akcen-
tas.



5. PAMINKLINIO OBJEKTO IR TERITORIJOS KONSTRUKCIJŲ 
SPRENDIMAI 

6. PAMINKLINIO OBJEKTO IR TERI-
TORIJOS INŽINERINIAI SPRENDIMAI

Skulptūra liejama iš bronzos, baldai taip pat liejami iš bronzos, pagrindas gaminams iš 
akmens plokščių montuojama vietoje. Paminklo pagrindui liejamas pamatas iš betono.

Projekte numatomas meninio akcento apšvietimas.
Šviestuvas integruojamas meniniame akcente - 
bronziniame šviestuve ant rašomajo stalo. 
Papildomas apšvietimas numatomas montuojant 
nukreipiamąjį papildomą apšvietimo galvutę jau esa-
mame šviestuve.
Įrengiant apšvietimą, naudojamos saulės energijos el-
ementai.



7. ROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS BEI PROJEKTUOJAMOS TERI-
TORIJOS PRIEIGŲ ATITIKIMAS
UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS

8. PROJEKTUOJAMOS TERITORIJOS IR PAMINKLINIO OBJEKTO 
RODIKLIAI.

Projekte nėra keičiami želdynų plotai.

Projektuojamos teritorijos plotas: 530,00 m²
Kietų dangų plotas:457,7 m²
Želdynų plotas :72,3 m²
Želdiniai : paliekami esami medžiai ir krūmai
Medžiagiškumas : paminklas gaminamas iš bronzos, teritorija išklota granito dangos 
plokštėmis
Paminklo aukštis : 

Meninis akcentas suprojektuotas taip, kad būtų pritaikytas naudotis visiems, tame tarpe 
ir žmonėms su negalia - objektas gali būti apžvelgiams iš visų pusių, užtikrinant erdvius 
praėjimus .



9. PILNOS APIMTIES PROJEKTO KAINA SU PVM

 
 
Projekto išlaidų sąmata 
                                                                                                           2020 metai 
 

Eil.nr. Išlaidų pavadinimas Bendra suma, Eur 
(įskaitant PVM) 

Išlaidų pagrindimas 

1. Projekto vykdymo išlaidos 
1.1 Projekto parengimas       17 150 Darbo projekto brėžinių parengimas, darbo projekto 

parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
1.2 Bronzos modelio liejimas, granito 

elementų gamyba. 
    178 850 Modelio parengimas, frezavimas 3d staklėmis, formavimas, bronzos liejimas, 

apdirbimas, užrašų gamyba 

1.3 Aplinkos sutvarkymas       49 000 Pamato įrengimas, granito trinkelių demontavimas, trinkelių klojimas, 
apšvietimo įrengimas. 

 Viso :                                                     245 000 Eur (du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) 
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